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Sammanfattning 

Den 1 januari 2009 trädde reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på internt 

finansierade förvärv av delägarrätter inom en intressegemenskap i kraft. Dessa regler 

benämns ofta som ränteavdragsbegränsningsreglerna och återfinns i 24 kapitlet 10a-10e 

§§ inkomstskattelagen. Reglerna är ett avsteg från den generella avdragsrätten för ränte-

utgifter som finns i Sverige. 

Syftet med lagstiftningen är att förhindra skatteplanering genom ränteupplägg inom in-

tressegemenskaper, där de affärsmässiga motiven är klart underordnade det övergripan-

de syftet att uppnå skattefördelar. För att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte skulle 

få en alltför generell omfattning och onödigt försvåra affärsmässigt motiverade verk-

samheter införde lagstiftaren två undantagsregler, den så kallade tioprocentsregeln och 

den så kallade ventilen. Blir någon av undantagsreglerna tillämpliga får det företag som 

betalar ränta göra avdrag för denna i Sverige. 

Tioprocentsregeln är den första undantagsregeln. Tioprocentsregeln är en objektiv regel 

som blir tillämplig om det kan fastställas att inkomsten som motsvarar ränteutgiften blir 

beskattad till minst tio procent enligt lagstiftningen i den stat där mottagaren av inkoms-

ten hör hemma. Ventilen är den andra undantagsregeln. Ventilen är en subjektiv regel 

som blir tillämplig om såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för förvärvet 

är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. 

Vid första anblicken av undantagsreglerna kan de verka tydligt utformade, varför de inte 

borde vara svåra att tillämpa. I praktiken uppkommer emellertid en rad tolknings- och 

tillämpningsproblem med undantagsreglerna. Uppsatsen har identifierat flera situationer 

där affärsmässigt motiverade transaktioner riskerar att omfattas av ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna beroende på hur undantagsreglerna skall tolkas och tillämpas. 

Uppsatsen syftar därför till att klargöra hur undantagsreglerna i 24 kapitlet 10d-10e §§ 

inkomstskattelagen skall tolkas och tillämpas. Vidare skall uppsatsen identifiera de 

tolknings- och tillämpningsproblem som riskerar att uppkomma kring undantagsregler-

na och analysera vilka konsekvenser dessa kan få för berörda företag. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom inkomstslaget näringsverksamhet gäller som huvudregel att ränteutgifter skall dras 

av som en kostnad även om dessa inte är utgifter för att förvärva eller bibehålla inkoms-

ter, 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) (1999:1229). Det finns dock ett antal undantag 

från denna huvudprincip.
1
 Den 1 januari 2009 trädde reglerna om begränsningar i av-

dragsrätten för ränta på vissa skulder i kraft, vilket är ytterligare ett undantag från hu-

vudprincipen.
2
 Dessa regler, som ofta benämns som ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

återfinns i 24 kap. 10a-10e §§ IL och har till syfte att skydda den svenska skattebasen 

mot skatteplanering genom ränteupplägg inom en intressegemenskap, så kallade ränte-

snurror.
3
 

Bakgrunden till reglerna är att Skatteverket har identifierat ett antal skatteplaneringsför-

faranden inom olika intressegemenskaper som uteslutande eller så gott som uteslutande 

saknar affärsmässiga motiv. I skatteplaneringsförfarandena görs fulla avdrag för ränte-

utgifterna i Sverige medan motsvarande ränteinkomster tas upp i ett bolag beläget i ett 

så kallat skatteparadis där inkomsten beskattas lågt eller inte alls. Enligt Skatteverkets 

beräkningar förlorar Sverige minst sju miljarder kronor årligen i skatteintäkter på dessa 

ränteupplägg.
4
 

Lagstiftarens syfte med de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna är således att motver-

ka eller förhindra dessa skatteplaneringsförfaranden som riskerar att få allvarliga konse-

kvenser för den svenska skattebasen.
5
 För att reglerna inte skall träffa och försvåra af-

färsmässigt motiverade transaktioner har två undantagsregler införts i 24 kap. 10d-10e 

§§ IL, den så kallade tioprocentsregeln och den så kallade ventilen.
6
 

Förfaranden genom olika konstlade upplägg för att undkomma skatt är något som lag-

stiftaren bör försvåra eller förhindra. Kritiker menar dock att undantagsreglerna i lag-

stiftningen har utformats otydligt och därför riskerar att träffa affärsmässigt motiverade 

transaktioner.
7
 Att företag, som genomför helt lagliga affärsmässiga transaktioner, kan 

behöva göra vissa uppoffringar för att förhindra skatteplanering är motiverat. Reglerna 

måste emellertid vara så tydligt utformade att de inte träffar transaktioner för generellt 

eller ger upphov till tillämpnings- och tolkningsproblem. Det kan dock ifrågasättas om 

inte ränteavdragsbegränsningsreglerna utgör en allt för stor inskränkning för företag än 

det som lagstiftaren har syftat till att motverka, det vill säga att skydda den svenska 

                                                   
1
 Se exempelvis undantaget gällande vinstandelslån i 24 kap. 5 § IL. 

2
 Lag (2008:1343) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 

3
 Prop. 2008/09:65, Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, s. 30. 

4
 Prop. 2008/09:65 s. 30. 

5
 Prop. 2008/09:65 s. 43-44. 

6
 Prop. 2008/09:65 s. 56 ff. 

7
 Se exempelvis synpunkterna på Finansdepartementets promemoria i prop. 2008/09:65 s. 33-34. Se även 

Hellenius, Richard, De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna, SvSkt 2009, s. 170-171. 
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skattebasen. Vidare kan det ifrågasättas om nuvarande utformningen på ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna verkligen förhindrar skatteplanering genom ränteupplägg. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda och analysera hur undantagsreglerna som återfinns i 24 

kap. 10d § IL skall tolkas och tillämpas. Vidare skall uppsatsen identifiera tolknings- 

och tillämpningsproblem kring undantagsreglerna och analysera vilka konsekvenser 

dessa kan få för berörda parter. 

1.3 Metod 

För att utreda uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk metod. Den rättdogmatiska 

metoden fastställer gällande rätt i en hierarkisk ordning med utgångspunkt i lagtext följt 

av förarbeten, praxis och doktrin.
8
 

Bestämmelserna om begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter återfinns i 24 kap. 

10a-10e §§ IL, där utgångspunkten för uppsatsen är undantagsreglerna i 24 kap. 10d § 

IL. Emellertid innehåller även 24 kap. 10e § IL två undantagsregler. Paragrafen har en-

dast en redaktionell skillnad från 24 kap. 10d § IL och har i princip samma innehåll. Då 

samma principer gäller för båda paragraferna kommer uppsatsen att utgå från 24 kap. 

10d § IL då undantagsreglerna är specifikt uttryckta däri. Lagtexten klargör emellertid 

inte alltid hur reglerna skall tolkas och tillämpas, varför vägledning måste sökas i en 

underordnad rättskälla. 

Då lagtexten inte klargör hur reglerna skall tolkas och tillämpas skall vägledning i första 

hand sökas i förarbetena
9
 enligt rättskällehierarkin. I förarbetena tydliggörs varför reg-

lerna har tillkommit, vad syftet med lagstiftningen är och till viss del hur bestämmelser-

na skall tolkas och tillämpas. Problemet med förarbetena är att de är preliminär vägled-

ning och inte kan förutse huruvida vald lösning faktiskt kommer att påverka affärsmäs-

sigt motiverade transaktioner eller hur undantagsreglerna skall tolkas och tillämpas i 

varje situation. I det fall förarbetena inte ger någon vägledning skall i första hand praxis 

användas följt av doktrin. 

Då lagstiftningen om ränteavdragsbegränsningarna nyligen infördes finns ännu ingen 

praxis på området där bestämmelserna har tillämpats. Det finns emellertid ett par för-

handsbesked från Skatterättsnämnden där bestämmelserna har prövats. Förhandsbesked 

från Skatterättsnämnden har inte samma rättskällevärde som praxis. Dock kan för-

handsbeskeden ge bra vägledning och förbättra diskussionen i uppsatsen. Tillgången på 

doktrin på området är begränsat. Doktrin tillmäts lägst rättskällevärde enligt den rätts-

dogmatiska metoden med anledning av att den ger uttryck för subjektiva åsikter. Dokt-

rinen måste därmed användas med en viss försiktighet. Emellertid ger doktrinen en dju-

pare förståelse för problematiken kring undantagsreglerna som förbättrar både diskus-

sionen och analysen i uppsatsen. 

                                                   
8
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 37-38. 

9
 Prop. 2008/09:65. 
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1.4 Avgränsningar 

Det råder delade meningar om huruvida ränteavdragsbegränsningsreglerna är förenliga 

med EG-rätten. Vissa menar att reglerna bryter mot etableringsfriheten och eventuellt 

även står i konflikt med ränte-/royaltydirektivet från 2003. Denna diskussion är i och för 

sig intressant men av utrymmesskäl kommer inte de EG-rättsliga aspekterna att behand-

las mer än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med uppsatsen. 

Det råder även diskussioner om huruvida de nya bestämmelserna ger möjligheten till att 

angripa skatteplanering genom ränteupplägg med hjälp av skatteflyktslagen. Uppsatsen 

kommer inte heller att behandla denna fråga av utrymmesskäl. 

1.5 Disposition 

I kapitel två beskrivs bakgrunden till ränteavdragsbegränsningsreglerna för att läsaren 

skall få en ökad förståelse om grundproblematiken kring skatteplanering genom ränte-

upplägg. Kapitlet kommer att beskriva hur ett skatteplaneringsförfarande genom ränte-

upplägg kan se ut, varför lagstiftningen kom till och vad som är syftet med den. 

I kapitel tre görs en genomgång av huvudreglerna som återfinns i 24 kap. 10a-10c §§ 

IL. Kapitlet klargör innebörden och utformningen av reglerna för att läsaren skall förstå 

helheten med ränteavdragsbegränsningsreglerna innan djupare utredningar och analyser 

görs av undantagsreglerna. 

Kapitel fyra utreder och analyserar undantagsreglerna som återfinns i 24 kap. 10d-10e 

§§ IL. Inledningsvis fokuserar kapitlet på den första undantagsregeln, den så kallade 

tioprocentsregeln. I nästa steg undersöks den andra undantagsregeln, den så kallade ven-

tilen. Kapitlet analyserar hur undantagsreglerna skall tolkas och tillämpas. Vidare analy-

seras vilka konsekvenser som tolknings- och tillämpningsproblemen med undantagsreg-

lerna får för berörda företag. 

Kapitel fem, som är det avslutande kapitlet, bygger vidare på resonemang från tidigare 

kapitel. I kapitlet skall uppsatsens slutsats presenteras där argumentationen främst byg-

ger på de analyser som har gjorts i kapitel fyra. Analyser kommer att göras genomgåen-

de i uppsatsen. 
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2 Bakgrunden till lagstiftningen mot skatteplanering 
genom ränteupplägg 

2.1 Inledning 

I Sverige har det länge funnits en huvudregel i 16 kap. 1 § IL som stadgar att ”[u]tgifter 

för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och ka-

pitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter.” Det framgår alltså ut-

tryckligen av lagtexten att det finns en generell avdragsrätt för ränteutgifter i en när-

ingsverksamhet
10

. 

Det finns dock två undantag från denna generella avdragsrätt. En är begränsningar i av-

dragsrätten för ränta på vinstandelslån, 24 kap. 5-10 §§ IL. Den andra begränsningen är 

sådana utgifter för förvärv av inkomster som på grund av skatteavtal är undantagna från 

beskattningen i Sverige, 9 kap. 5 § IL. Den 10 december 2008 röstade riksdagen igenom 

proposition 2008/09:65 som begränsar företags möjligheter till avdragsrätt för ränta på 

internt finansierade förvärv av delägarrätter inom en intressegemenskap. Dessa regler 

benämns ofta som ränteavdragsbegränsningsregler och är ännu ett undantag från huvud-

principen i 16 kap. 1 § IL. Reglerna, som återfinns i 24 kap. 10a-10e §§ IL, började gäl-

la från och med den 1 januari 2009 och har till syfte att motverka eller förhindra skatte-

planering genom ränteupplägg.
11

 

Bakgrunden till lagstiftningen är att Skatteverket har identifierat olika skatteupplägg 

som verket bedömer vara felaktiga.
12

 Ett av dessa upplägg som har identifierats är förfa-

randen inom intressegemenskaper där interna transaktioner har företagits i syfte att skat-

teplanera genom ränteupplägg, så kallade räntesnurror. Transaktionerna anses ha saknat 

affärsmässiga motiv då de i huvudsak har genomförts i syfte att undkomma skatt.
13

 

Det är en kombination av olika faktorer i inkomstskattelagen som har möjliggjort skat-

teplanering genom ränteupplägg.
14

 Skatteverket menar att den obegränsade avdragsrät-

ten på ränteutgifter kombinerat med skattefriheten på kapitalvinster vid avyttring av när-

ingsbetingade andelar
15

 är de faktorer som främst har drivit fram skatteplanering genom 

ränteupplägg.
16

 Det finns dock fler faktorer som har betydelse för skatteplaneringsförfa-

                                                   
10

 Inkomstslaget näringsverksamhet definieras i 13 kap. 1 § IL. 

11
 Lag (2008:1343) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och prop. 2008/09:65 s. 43. 

12
 Skatteverket, Skatteupplägg, hämtad den 25 september 2009 från 

http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg. 

13
 Skatteverket, Räntesnurror, hämtad den 25 september 2009 från 

http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html. 

14
 Skatteverkets promemoria, dnr. 131 348803-08/113, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för 

ränta m.m. på vissa skulder, s. 15. 

15
 Definitionen på näringsbetingade andelar återfinns i 24 kap. 13-14 §§ IL. 

16
 Prop. 2008/09:65 s. 34. Att en kapitalvinst är skattefri framgår av 25a kap. 5 § IL. En kapitalförlust som 

uppstår vid avyttringen är emellertid inte avdragsgill. 
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randet, bland annat rätten att överföra avdragsgilla koncernbidrag
17

 mellan bolag, CFC-

reglerna
18

 samt uttagsbeskattnings- och underprisöverlåtelsereglerna
19

.
20

 

Skatteverket menar att den obegränsade avdragsrätten gör det möjligt för bolag i en in-

tressegemenskap att skatteplanera via koncerninterna transaktioner. Genom att bolag 

inom koncernen skapar skuldförhållanden till varandra via internt finansierade förvärv 

av delägarrätter kan den obegränsade avdragsrätten för ränteutgifter utnyttjas. I Sverige 

görs sedan fulla avdrag för ränteutgiften medan motsvarande ränteinkomst tas upp i ett 

bolag beläget i en stat där inkomsten undgår beskattning eller beskattas lågt.
21

 Dessa 

ränteupplägg får samma effekt som om avdragsgilla koncernbidrag hade lämnats mellan 

ett svenskt bolag till ett utländskt bolag.
22

 Skatteplaneringsförfarandet riskerar enligt 

Skatteverket att urholka den svenska skattebasen då minst sju miljarder kronor i skatte-

intäkter går förlorade årligen.
23

 Det är av denna anledning som ränteavdragsbegräns-

ningsreglerna infördes. Reglerna skall motverka att den fria avdragsrätten för ränteutgif-

ter missbrukas genom ränteupplägg så att inte skattebasen hotas genom att skatteintäk-

terna reduceras med betydande belopp.
24

 

Detta kapitel kommer att identifiera och behandla problematiken kring skatteplanering 

genom ränteupplägg samt ge exempel på hur ett skatteplaneringsförfarande kan se ut.  

Exemplet ger läsaren en insikt i problematiken kring ränteupplägg och vad lagstiftaren 

avser att förhindra med de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Genom exemplet får 

läsaren även en förståelse för hur de olika reglerna i inkomstskattelagen som möjliggör 

skatteplanering genom ränteupplägg samverkar. Denna grundläggande förståelse är 

nödvändig för att utreda uppsatsen syfte. 

2.2 Exempel på skatteplanering genom ränteupplägg 

Skatteverket har på sin hemsida illustrerat ett typexempel på skatteplanering genom rän-

teupplägg.
25

 Förfarandet kan se ut på följande vis: 

Inom en koncern äger det utländska moderbolaget, MB, direkt eller indirekt det svenska 

rörelsedrivande bolaget SäljAB. SäljAB har gått med vinst och därför eftersträvar kon-

cernen att minska beskattningen av resultatet. Koncernen vill således överföra en del av 

SäljAB:s resultat till ett annat bolag inom koncernen, DB, hemmahörande i ett annat 

land med en lägre beskattning. Resultatet kan inte reduceras med hjälp av koncernbi-

                                                   
17

 Koncernbidragsreglerna återfinns i 35 kap. IL. 

18
 CFC står för Controlled Foreign Company. De svenska CFC-reglerna återfinns i 39a kap. IL. 

19
 Uttagsbeskattningsreglerna finns i 22 kap. IL och underprisöverlåtelsereglerna återfinns i 23 kap. IL. 

20
 Skatteverkets promemoria, dnr. 131 348803-08/113, s. 15. 

21
 Skatteverkets promemoria, dnr. 131 348803-08/113, s. 15. Se även prop. 2008/09:65 s. 34. 

22
 Skatteverket, Räntesnurror, hämtad den 2 oktober 2009 från 

http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html. 

23
 Prop. 2008/09:65 s. 30. 

24
 Prop. 2008/09:65 s. 30 och s. 43-44. 

25
 Skatteverket, Räntesnurror, hämtad den 19 oktober 2009 från 

http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html. 
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drag då dessa inte kan lämnas med avdragsrätt enligt 35 kap. IL. Ett villkor för sådan 

avdragsrätt är nämligen att mottagaren av bidraget skall beskattas i Sverige. Resultatet 

kan inte heller minskas genom att tillgångar eller tjänster förs över från Sälj AB till DB 

till underpris, då korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL förhindrar detta.
26

 

   

1. I första steget bildar det utländska moderbolaget MB ett nytt aktiebolag i Sveri-

ge, NyAB. 

2a. MB säljer sedan SäljAB till NyAB för marknadsvärdet. 

2b. I betalning erhåller MB en revers som löper med marknadsmässig ränta. 

3. MB lämnar reversen som ett kapitaltillskott till det utländska bolaget DB. 

4. Räntebetalningarna från NyAB till DB finansieras med avdragsgilla koncernbi-

drag från SäljAB. 

Genom förfarandet har koncernen minskat resultat i det rörelsedrivande bolaget SäljAB. 

NyAB:s ränteutgifter dras sedermera av medans motsvarande ränteinkomst för det ut-

ländska bolaget DB beskattas lågt eller inte alls.
27

 

Transaktionen där SäljAB ger koncernbidrag till NyAB är i sig inte nödvändig. Sälj AB 

kan nämligen fusioneras med NyAB och på detta sätt finns både skulden och rörelsen i 

NyAB.
28

 

Värt att notera med det beskrivna förfarandet är att det inte blir lönsamt för koncernen 

om landet där moderbolaget MB hör hemma har regler som motverkar denna typ av 

                                                   
26

 Skatteverket, Räntesnurror, hämtad den 19 oktober 2009 från 

http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html. 

Bilden har modifierats för att passa in bättre i uppsatsen men grunden bygger på den illustration som 

finns på Skatteverkets hemsida. 

27
 Skatteverket, Räntesnurror, hämtad den 19 oktober 2009 från 

http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html. 

28
 Prop. 2008/09:65 s. 35. 

4) 

4) 

3) 

2b) 

2a) 

1) 

Utländskt 
MB 

SäljAB NyAB Utländskt 

DB 

SäljAB 
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transaktioner, exempelvis effektiva CFC-regler. Vidare blir det självfallet inte lönsamt 

om ränteinkomsten i det land där DB hör hemma beskattas högt.
29

 

2.3 Avslutande kommentarer 

Av Skatteverkets kartläggning framgår att företag i intressegemenskaper har haft möj-

ligheten att skatteplanera genom att utnyttja den svenska rättsliga miljö som fanns i in-

komstskattelagen före den 1 januari 2009. Det är framförallt två grundkomponenter som 

har drivit fram skatteplanering genom ränteupplägg, den fria avdragsrätten för ränteut-

gifter kombinerat med skattefriheten på kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade 

andelar. Skatteförmånen uppstår genom att ränteutgifterna dras av i Sverige medan mot-

svarande ränteinkomster beskattas lågt eller inte alls i utlandet. 

Enligt Skatteverkets uppskattning förlorar Sverige minst sju miljarder kronor årligen i 

skatteintäkter genom dessa skatteplaneringsförfaranden.
30

 Regeringen bedömde att pro-

blemet med skatteplanering genom ränteupplägg var omfattande och att det var nödvän-

digt att vidta lagstiftningsåtgärder för att motverka dem.
31

 Mot denna bakgrund röstades 

proposition 2008/09:65 igenom som begränsar företags möjligheter till avdrag för rän-

teutgifter hänförliga till internt finansierade förvärv av delägarrätter inom en intresse-

gemenskap. 

  

                                                   
29

 Prop. 2008/09:65 s. 35. 

30
 Från början menade Skatteverket att skattebortfallet till och med skulle kunna uppgå till minst 60 mil-

jarder kronor av de 100 miljarder kronor som bolagsskatten inbringar varje år. Denna siffra var klart 

överdriven och i sin promemoria hade Skatteverket reviderat ner siffran till att endast omfatta sju mil-

jarder kronor. Se Skatteverkets promemoria, dnr. 131 348803-08/113, s. 5. Se även Ström, Sofia, Stats-

kassan kan förlora 60 miljarder, Dagens Nyheter, publicerad den 24 december 2007, hämtades den 17 

september 2009 från http://www.dn.se/ekonomi/statskassan-kan-forlora-60-miljarder-1.647435 där 

Skatteverkets analyschef uttalar sig om att bolagsskatten i princip skulle bli frivillig på grund av skatte-

planering genom ränteupplägg. 

31
 Prop. 2008/09:65 s. 43. 
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3 Ränteavdragsbegränsningsreglerna – 10a-10c §§ 
IL 

3.1 Inledning 

Från början försökte Skatteverket förhindra skatteplaneringsförfarandet genom att åbe-

ropa skatteflyktslagen
32

 (1995:575). Regeringsrätten klargjorde dock genom de så kal-

lade industrivärden-domarna
33

 att skatteflyktslagen inte var tillämplig på dessa upplägg, 

det vill säga att avdragsrätt för räntor i de aktuella fallen inte kunde vägras med stöd av 

skatteflyktlagen.
34

 

Regeringen ansåg emellertid att skatteplaneringsförfarandet utgjorde ett allvarligt pro-

blem och kunde få stora konsekvenser för den svenska skattebasen. Av denna anledning 

ansågs det nödvändigt att vidta lagstiftningsåtgärder för att motverka problematiken.
35

 

Lagstiftningen skulle dock utformas på ett sådant vis att den så långt som möjligt und-

vek från att påverka affärsmässigt motiverade verksamheter.
36

 Efter en kort lagstift-

ningsprocess röstade riksdagen igenom ränteavdragsbegränsningsreglerna som trädde i 

kraft den 1 januari 2009.
37

 

I detta kapitel skall en genomgång av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10a-

10c §§ IL göras där innebörden och utformningen av reglerna klargörs. Undantagsreg-

lerna i 24 kap. 10d-10e §§ IL tillhör emellertid också ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

men då uppsatsen syftar till att utreda tolknings- och tillämpningsproblematiken med 

dessa kommer de att behandlas separat i nästkommande kapitel. Således behandlas en-

dast 24 kap. 10a-10c §§ IL i detta kapitel. 

Inledningsvis skall uppsatsen behandla definitionen på företag i intressegemenskap som 

återfinns 24 kap. 10a § IL. Efter detta skall huvudreglerna för begränsningar av ränteav-

dragsrätten för ränteutgifter behandlas. Dessa återfinns i 24 kap. 10b-10c §§ IL och är 

uppdelade på en huvudbestämmelse och två kompletterande huvudregler. I 10b § 1 st. 

IL stadgas huvudbestämmelsen som i korthet kan sammanfattas som att ett företag inte 

får göra avdrag för ränteutgifter avseende en skuld till ett annat företag inom intresse-

gemenskapen, till den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som 

ingår i intressegemenskapen. De övriga huvudreglerna i 10b § 2 st. IL och 10c § IL syf-

tar till att förhindra att huvudbestämmelsen i 10b § 1 st. IL kringgås. Nedan följer en 

genomgång om hur huvudreglerna har utformats och vad de avser att förhindra. 

Genomgången av reglerna är nödvändig för att läsaren skall förstå helheten med ränte-

avdragsbegränsningsreglerna och på vilka fall undantagsreglerna sedermera skall till-

                                                   
32

 Lag (1995:575) mot skatteflykt. 

33
 RÅ 2007 ref. 84 och ref. 85. 

34
 Prop. 2008/09:65 s. 30-31. 

35
 Prop. 2008/09:65 s. 43. 

36
 Prop. 2008/09:65 s. 44. 

37
 Andersson, Krister, Räntesnurror, gungor och karuseller, SvSkt 2009, s. 291 och Lag (2008:1343) om 

ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 
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lämpas. På detta vis får läsaren en större förståelse för hur reglerna fungerar innan dju-

pare analyser av problematiken med undantagsreglerna görs. 

3.2 Definition av företag i intressegemenskap 

Bestämmelserna om begränsningarna i avdragsrätten för ränteutgifter skall gälla för rän-

tebetalningar mellan företag i intressegemenskap.
38

 Begreppet företag i intressegemen-

skap definieras i 24 kap. 10a § IL där det stadgas att 

”[f]öretag ska vid tillämpning av 10b–10e §§ anses vara i intressege-

menskap med varandra om 

1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat 

sätt har ett bestämmande inflytande i det andra företaget, eller 

2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning. 

 Med företag avses i första stycket och i 10b–10e §§ juridiska personer 

och svenska handelsbolag.” 

Syftet med paragrafen är att ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10b-10e §§ IL 

skall begränsas till att endast omfatta företag som är i intressegemenskap.
39

 Ett undantag 

från detta är dock bestämmelsen i 24 kap. 10c § IL som reglerar så kallade back-to-

back-lån, vilket kommer utredas mer under avsnitt 3.5. Det är därför av vikt att fastställa 

vad som avses med intressegemenskap och vilka företag som omfattas. 

I 24 kap. 10a § 1 st. 1 p. IL stadgas att företag är i intressegemenskap om ett av företa-

gen, direkt eller indirekt, har en ägarandel eller på annat sett ett bestämmande inflytande 

i det andra företaget.
40

 Moderföretag och dotterföretag anses således vara i intressege-

menskap. Vidare omfattar uttrycket även företag som moderföretaget äger indirekt via 

sina dotterföretag.
41

 Detta bör sannolikt inte leda till några större tolkningsproblem. 

Värre blir det med uttrycket i 10a § 1 st. 2 p. IL där det stadgas att företag skall anses 

vara i intressegemenskap om de står under i huvudsak gemensam ledning.
42

 Under lag-

stiftningsprocessen framfördes kritik mot att ett så oprecist uttryck som att stå under i 

huvudsak gemensam ledning användes.
43

 I förarbetena menar regeringen att uttrycket 

har använts under lång tid i skattelagstiftningen, varför uttrycket inte borde leda till någ-

ra större tolkningsproblem i de flesta fallen. Vidare menar regeringen att ett allt för pre-

ciserat uttryck skulle riskera att leda till att lagstiftningen kringgås. Av denna anledning 

valdes en mer generell beskrivning där tolkningsproblem får avgöras av omständighe-

terna i det enskilda fallet.
44

 

                                                   
38

 Prop. 2008/09:65 s. 46. 

39
 Prop. 2008/09:65 s. 46. 

40
 Motsvarande uttryck finns i 25a kap. 2 § 1 p. och 49a kap. 5 § IL. I dessa paragrafer används dock det 

mildare uttrycket väsentligt inflytande istället för bestämmande inflytande. 

41
 Prop. 2008/09:65 s. 46-47. 

42
 Motsvarande uttryck finns i 20 kap. 23 §, 25 kap. 7 §, 25a kap. 2 § 2 p. och 39a kap. 3 § 1 p. IL. 

43
 Se exempelvis Sveriges advokatsamfunds uttalande i prop. 2008/09:65 s. 48. 

44
 Prop. 2008/09:65 s. 48. 
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Med företag avses juridiska personer och svenska handelsbolag enligt 10a § 2 st. IL. Det 

är således inte endast aktiebolag, föreningar och handelsbolag som utgör företag utan 

även staten, kommuner och landsting kan anses ingå i intressegemenskaper. Även så 

kallade oäkta koncerner där en eller flera fysiska personer ingår omfattas. Det är emel-

lertid endast de direkt eller indirekt ägda bolagen som ingår i intressegemenskapen och 

således inte de fysiska personerna.
45

 

3.3 Huvudbestämmelsen – 24 kap. 10b § 1 st. IL 

I 24 kap. 10b § 1 st. IL återfinns den regel som betraktas som huvudbestämmelsen i rän-

teavdragsbegränsningsreglerna. Denna bestämmelse avser att träffa typfallet på skatte-

planering genom ränteupplägg och har fått följande lydelse:
46

 

”Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte – om inte annat 

följer av 10d § – dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i 

intressegemenskapen, till den del skulden avser ett förvärv av en del-

ägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen.” 

Innebörden av huvudbestämmelsen är således att en skattskyldig inte får göra avdrag för 

de ränteutgifter på en skuld som avser ett koncerninternt förvärv av delägarrätter, såvida 

inte annat följer av undantagsregeln i 24 kap. 10d § IL. Dessa undantagsfall kommer att 

behandlas i nästkommande kapitel. 

Det framgår inte klart vad lagtexten eller förarbetena menar med uttrycket avser.
47

 Re-

geringen menade dock att det i de flesta fall borde vara klart om en skuld avser ett för-

värv av delägarrätter eller inte och vid tveksamma fall skall det avgöras genom en hel-

hetsbedömning.
48

 

Det skall förtydligas att ränteavdragsbegränsningsreglerna endast gäller interna förvärv 

av delägarrätter
49

. Fordringsrätter
50

 omfattas således inte av reglerna. Anledningen till 

att lagstiftningen fokuserar just på delägarrätter är att i alla de fall som Skatteverket har 

identifierat skatteplanering genom ränteupplägg har det varit frågan om försäljning av 

andelar i företag där säljaren inte har blivit beskattad för vinsten, företrädesvis försälj-

ning av helägda dotterbolag.
51

 I Skatteverkets hemställan till lagstiftningen föreslogs att 

även fordringsrätter skulle omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna.
52

 Så blev 

                                                   
45

 Prop. 2008/09:65 s. 46. 

46
 Prop. 2008/09:65 s. 49. 

47
 Några remissinstanser var kritiska till uttrycket och vill att regeringen skulle förtydliga det, prop. 

2008/09:65 s. 50. Se även Hellenius, Rickard, SvSkt 2009, s. 164. 

48
 Prop. 2008/09:65 s. 50. Se även prop. 2008/09:65 s. 52. 

49
 En delägarrätt definieras i 48 kap. 2 § IL. 

50
 Fordringsrätter definieras i 48 kap. 3-4 §§ IL. 

51
 Prop. 2008/09:65 s. 49. 

52
 Skatteverkets promemoria, dnr. 131 348803-08/113, s. 8. Se även prop. 2008/09:65 s. 50. 
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emellertid inte fallet då regeringen ansåg att förslaget skulle få alltför stora konsekven-

ser för normalt bedrivna affärsverksamheter.
53

 

3.4 Tillfälliga externa lån – 24 kap. 10b § 2 st. IL 

I 24 kap. 10b § 2 st. IL återfinns en av de kompletterande huvudreglerna som har till 

syfte att förhindra kringgåenden av huvudbestämmelsen i 24 kap. 10b § 1 st. IL. Be-

stämmelsen gäller tillfälliga externa skulder och har fått följande utformning: 

”Om en tillfällig skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenska-

pen ersätts av en skuld till ett företag i intressegemenskapen, ska första 

stycket tillämpas på den sistnämnda skulden om bestämmelsen hade varit 

tillämplig på den förstnämnda skulden, för det fall det företaget hade in-

gått i intressegemenskapen.” 

Avsikten med kompletteringsregeln är att huvudbestämmelsen inte skall kringgås ge-

nom att ett företag inom intressegemenskapen tar ett tillfälligt lån av en extern långivare 

i samband med ett internt förvärv av delägarrätter, som därefter ersätts av ett internt lån. 

Ränteutgifter för ett internt lån som har ersatt ett tillfälligt externt lån skall därmed inte 

få dras av.
54

 Regeln gäller även om ett lån bara delvis ersatts.
55

 Frågan som uppstår är 

därmed vad som skall anses som en tillfällig skuld. 

I remissbehandling framkom kritik mot att regeringen valde ett så oprecist uttryck som 

en tillfällig skuld.
56

 Regeringen menar dock att uttrycket inte bör leda till några större 

tillämpningsproblem i normalfallet. I förarbetena stadgas att tidsaspekten bör väga tungt 

vid en bedömning av huruvida skulden är tillfällig eller inte. Har det gått en lång tid 

mellan det interna förvärvet och då det externa lånet ersätts av ett internt lån bör inte re-

geln tillämpas. Regeringen anser dock att det vore olämpligt att specificera en viss tid-

punkt då skulden inte längre skall anses vara tillfällig. En sådan tidpunkt skulle öppna 

för kringgåenden av lagstiftningen.
57

 Bedömning av huruvida en skuld är tillfällig eller 

inte lämnas alltså över till rättstillämpningen som får avgöra förhållandena i det enskilda 

fallet. 

3.5 Back-to-back-lån – 24 kap. 10c § IL 

I 24 kap. 10c § IL återfinns den andra kompletterande huvudregeln som också syftar till 

att förhindra kringgåenden av huvudbestämmelsen i 24 kap. 10b § 1 st. IL. Regeln avser 

att motverka så kallade back-to-back-lån och har fått följande lydelse: 

”Bestämmelsen i 10b § första stycket tillämpas också – om inte annat föl-

jer av 10e § – på en skuld till ett företag som inte ingår i intressegemen-

skapen, till den del ett företag i intressegemenskapen har en fordran på 

                                                   
53

 Prop. 2008/09:65 s. 54. Se även Finansdepartementets promemoria, dnr. Fi2008/4093, Ränteavdrags-

begränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap, s. 30-31. 

54
 Prop. 2008/09:65 s. 55. 

55
 Prop. 2008/09:65 s. 84. 

56
 Prop. 2008/09:65 s. 56. 

57
 Prop. 2008/09:65 s. 56. 
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det förstnämnda företaget, eller på ett företag som är i intressegemen-

skap med det förstnämnda företaget, såvida skulden kan anses ha sam-

band med denna fordran och avser förvärv av en delägarrätt från ett fö-

retag som ingår i intressegemenskapen.” 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10a-10e §§ IL är avsedda att endast omfat-

ta företag som är i intressegemenskap. Bestämmelsen i 10c § är dock ett undantag från 

detta då regeln även tar sikte på externa företag som agerar mellanhand åt intressege-

menskapen.
58

 Avdragsbegränsningarna för ränteutgifter skall således omfatta externa 

skulder, om ett företag i intressegemenskapen har en fordran på den externa långivaren 

eller något annat företag som är i intressegemenskap med denne. Skulden ifråga måste 

emellertid ha samband med fordran på den externa långivaren. Vidare skall skulden om-

fatta ett internt förvärv av delägarrätter.
59

 

Frågan är då vad som menas med uttrycket kan anses ha samband med. I förarbetena 

stadgas att uttrycket har valts för att tydligare uttrycka vad som regeln är avsedd att träf-

fa.
60

 Syftet med uttrycket är inte att det ska finnas en direkt koppling mellan in- och ut-

låningen, utan att det av omständigheterna i det enskilda fallet skall framgå att det finns 

någon form av samband mellan fordran och skulden. Vidare syftar uttrycket till att un-

derlätta tillämpningen av regeln för Skatteverket och för de allmänna förvaltningsdom-

stolarna.
61

 

3.6 Avslutande kommentarer 

Från början försökte Skatteverket att förhindra skatteplanering genom ränteupplägg ge-

nom att åberopa skatteflyktslagen. Regeringsrätten klargjorde dock att detta inte var 

möjligt då skatteflyktslagen inte var tillämplig. Regeringen ansåg att problematiken med 

skatteplaneringsförfarandet var omfattande och kunde få stora konsekvenser för den 

svenska skattebasen om ingenting gjordes. Därför röstades ränteavdragsbegränsnings-

reglerna igenom i riksdagen och trädde i kraft den 1 januari 2009. 

I detta kapitel har en genomgång av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10a-10c 

§§ IL gjorts. Ränteavdragsbegränsningsreglerna skall gälla för räntebetalningar mellan 

företag i intressegemenskap. Av denna anledning har uttrycket företag i intressegemen-

skap definierats i 24 kap. 10a § IL. Genom definitionen har lagstiftaren klargjort att reg-

lerna endast omfattar företag som är i intressegemenskap. Ett undantag från detta är 

dock regeln om så kallade back-to-back-lån som regleras i 24 kap. 10c § IL. Denna pa-

ragraf tar sikte på de situationer då en extern part agerar mellanhand åt en intressege-

menskap. Med företag avses juridiska personer och svenska handelsbolag. Således om-

fattar ränteavdragsbegränsningsreglerna inte endast aktiebolag, föreningar och handels-

bolag, utan även staten, kommuner och landsting. 

                                                   
58

 Prop. 2008/09:65 s. 54-55. 

59
 Prop. 2008/09:65 s. 84. 

60
 Prop. 2008/09:65 s. 55. 

61
 Prop. 2008/09:65 s. 84-85. 
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Huvudreglerna för begräsningar i avdragsrätten för vissa ränteutgifter återfinns i 24 kap. 

10b-10c §§ IL. Dessa är uppdelade på en huvudbestämmelse och två kompletterande 

huvudregler. 

Huvudbestämmelsen stadgas i 10b § 1 st. IL. Innebörden av huvudbestämmelsen är att 

en skattskyldig inte får göra avdrag för de ränteutgifter på skulder som avser ett internt 

förvärv av delägarrätter inom intressegemenskapen. Huvudbestämmelsen begränsar 

följaktligen endast möjligheten till avdrag för räntor om det är frågan om ett koncernin-

ternt förvärv av delägarrätter. Anledningen till att fordringsrätter inte omfattades av 

reglerna var att regeringen ansåg att detta skulle få allt för stora konsekvenser för nor-

malt bedrivna affärsverksamheter. 

I 10b § 2 st. IL återfinns en av de kompletterande huvudreglerna. Denna har till syfte att 

förhindra att huvudbestämmelsen kringgås genom tillfälliga externa lån. Med tillfälliga 

externa lån menas att ett företag inom intressegemenskapen tar ett lån av en extern lån-

givare, använder lånet till att förvärva delägarrätter från ett annat företag inom intresse-

gemenskapen, för att därefter ersätta det externa lånet med ett internt lån. 

I 10c § IL återfinns den andra kompletterande huvudregeln som reglerar så kallade 

back-to-back-lån. Denna regel har också till syfte att förhindra kringgående av huvudbe-

stämmelsen genom att en extern part agerar mellanhand åt intressegemenskapen. Av-

dragsbegränsningsreglerna skall således även omfatta en extern skuld hänförlig till ett 

internt förvärv av delägarrätter, såvida ett företag inom intressegemenskapen har en 

fordran på den externa långivaren eller på någon i intressegemenskap med denne. Det 

måste emellertid finnas ett samband mellan den aktuella skulden och fordran på den ex-

terna långivaren. 

Då läsaren nu har fått en förståelse för hur ränteavdragsbegränsningsreglerna är utfor-

made och vilka situationer som reglerna avser att träffa kan uppsatsen gå vidare till att 

börja utreda undantagsreglerna i 24 kap. 10d § IL. 
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4 Undantagsreglerna – 24 kap. 10d-10e §§ IL 

4.1 Inledning 

Syftet med ränteavdragsbegränsningsreglerna är att försvåra eller förhindra skatteplane-

ring genom ränteupplägg där de affärsmässiga skälen är underordande det övergripande 

syftet att uppnå skattefördelar. För att begränsningsreglerna inte skall träffa alltför gene-

rellt och onödigt försvåra för affärsmässigt motiverade verksamheter infördes två un-

dantagsregler i 24 kap. 10d § IL.
62

 Paragrafen har fått följande lydelse: 

”Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10b § ska dras av 

om någon av följande förutsättningar är uppfyllda. 

1. Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 

10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intresse-

gemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företa-

get bara skulle ha haft den inkomsten. 

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna 

är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. 

Om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till in-

komsten har möjlighet att få avdrag för utdelning får första stycket 1 inte 

tillämpas, om Skatteverket kan visa att såväl förvärvet som den skuld som 

ligger till grund för ränteutgifter till övervägande del inte är affärsmäs-

sigt motiverade.” 

I 10d § 1 st. 1 p. IL återfinns den så kallade tioprocentsregeln och i 10d § 1 st. 2 p. IL 

stadgas den så kallade ventilen. Tioprocentsregeln är en objektiv regel medan ventilen 

är en subjektiv regel, vilket kommer att förtydligas nedan. 

Det finns emellertid en undantagsparagraf till som återfinns i 24 kap. 10e § IL som gäll-

er undantag från så kallade back-to-back-lån i 10c § IL. Denna paragraf skiljer sig re-

daktionellt från 10d § IL men har i princip samma innehåll. I 10e § IL stadgas följande: 

”Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10c § ska dras av 

om någon av följande förutsättningar är uppfyllda. 

1. Ett företag som har en sådan fordran som avses i 10c § beskattas för 

den inkomst som har samband med denna fordran i enlighet med vad 

som sägs i 10d § första stycket 1. 

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna 

är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. 

Om ett företag som avses i första stycket 1 har möjlighet att få avdrag för 

utdelning ska 10d § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt.”  

Undantagsreglerna i 10d § IL gäller alltså för sådana skulder som bestämmelserna i 10b 

§ IL avser medan 10e § IL avser bestämmelserna om så kallade back-to-back-lån som 

regleras i 10c § IL. Då samma principer gäller för både 10d § och 10e § IL kommer 
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uppsatsen fortsättningsvis endast att behandla 10d § IL då tioprocentsregeln och venti-

len är specifikt uttryckta däri. 

I detta kapitel skall en genomgång av undantagsreglerna göras, det vill säga tioprocents-

regeln och ventilen. Kapitlet kommer att belysa och analysera hur undantagsreglerna 

skall tolkas och tillämpas. Vidare skall uppsatsen identifiera de tolknings- och tillämp-

ningsproblem som finns, eller riskerar att uppkomma, med undantagsreglerna och ana-

lysera vilka konsekvenser dessa kan få för berörda parter. I vissa fall kommer även ex-

empel återges för att läsaren lättare skall förstå problematiken som finns. 

4.2 Tioprocentsregeln – 24 kap. 10d § 1 st. 1 p. IL 

4.2.1 Inledning 

Enligt 24 kap. 10d § 1 st. 1 p. IL får avdrag för en ränteutgift göras om den inkomst som 

motsvarar ränteutgiften beskattas med minst tio procent enligt lagstiftningen i den stat 

där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hem-

ma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten.
63

 Tioprocentsregeln är en objektiv 

regel som enligt förarbetena skall vara enkel för företag och Skatteverket att tillämpa.
64

 

Flera remissinstanser framförde emellertid kritik mot regeln och hävdade att bestäm-

melsen lämnade flera frågor rörande tillämpningen obesvarade.
65

 Uppsatsen skall be-

handla dessa tillämpningsproblem utförligare nedan. Samtidigt skall utformningen och 

uttryck i tioprocentsregeln klargöras. 

Inledningsvis skall det utredas hur lagstiftaren har avsett att beskattningsnivån skall 

fastställas, det vill säga hur det skall fastställas att en inkomst blir beskattad till tio pro-

cent. Därefter skall tolknings- och tillämpningsproblemen med tioprocents utredas och i 

vissa fall exemplifieras där rättsutfallet av olika situationer är osäkert. 

4.2.2 Hypotetiskt test och slussning 

Tioprocentsregeln är som sagt var en objektiv regel. Med detta menas att undantagsre-

geln blir tillämplig om det kan fastställas att ränteinkomsten beskattas till minst tio pro-

cent. Frågan uppstår då hur beskattningsnivån skall fastställas. Enligt förarbetena skall 

nivån fastställas genom att ett hypotetiskt test görs.
66

 Innebörden av det hypotetiska tes-

tet är att företaget, som är den faktiska mottagaren av inkomsten, skall konstatera att in-

komsten blir beskattad till minst tio procent. Vid det hypotetiska testet skall således 

hänsyn endast tas till inkomsten som motsvarar ränteutgiften.
67

 Det måste således klar-

göras vad lagtexten i 24 kap. 10d § 1 st. 1 p. IL menar med uttrycken ”inkomsten som 

motsvarar ränteutgiften” och ”det företag (...) som faktiskt har rätt till inkomsten”. 
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I det hypotetiska testet skall hänsyn endast tas till beskattningen på inkomsten som mot-

svarar den aktuella ränteutgiften.
68

 Anledningen till att lagtexten använder uttrycket in-

komsten som motsvarar ränteutgiften istället för ränteinkomsten är att det klart skall 

framgå att det är inkomsten som åsyftas. Det har således ingen betydelse hur inkomsten 

klassificeras i en utländsk stat där mottagarföretaget har sin hemvisst, utan det viktiga är 

hur den inkomsten faktiskt blir beskattad.
69

 Vid bedömningen av hur inkomsten blir be-

skattad skall hänsyn inte tas till överskott och underskott som är hänförlig till normal 

drift av verksamheten eller till normala utgifter som är avdragsgilla hos det mottagande 

företaget.
70

 I förarbetena anges vidare att tioprocentsregeln inte bör vara tillämplig om 

ränteinkomsten kan neutraliseras genom grundavdrag, fribelopp eller liknande avdrag.
71

 

Det relevanta vid det hypotetiska testet är således att den inkomst som motsvarar ränte-

utgiften blir beskattad med minst tio procent om det varit bolagets enda inkomst. Vid 

testet skall alltså hänsyn endast tas till beskattningsnivån på inkomsten som motsvarar 

den aktuella ränteutgiften.
72

 Uppgår denna till minst tio procent skall tioprocentsregeln 

vara tillämplig och avdrag för ränteutgifter skall därmed medges. 

För att tioprocentregeln skall bli tillämplig räcker det dock inte med att konstatera att 

inkomsten blir beskattad till tio procent vid det hypotetiska testet, utan beskattningen 

skall även ske till minst tio procent hos det företag som har rätt till inkomsten.
73

 Det 

räcker således inte med att ha en formell rätt till inkomsten utan ett företag skall även 

vara den verkliga och rättmätiga ägaren till inkomsten som åtnjuter dess ekonomiska 

fördelar.
74

 Enligt förarbetena är uttrycket till för att förhindra så kallade slussningar. 

Med slussning menas att lånet och ränteinkomsterna slussas genom ett eller flera företag 

inom intressegemenskapen, där beskattningen är tio procent eller högre, innan det till 

slut hamnar hos den rättmätiga ägaren som är hemmahörande i ett lågskatteland som 

inte uppfyller kraven i tioprocentsregeln.
75

 I dessa fall är alltså tioprocentregeln inte till-

lämplig. 

Den engelska motsvarigheten på uttrycket den som har rätt till inkomsten är beneficial 

owner.
76

 Det är intressant att lagstiftaren har valt att använda sig av detta uttryck. Det 

har nämligen tidigare aldrig funnits en bestämmelse om vem som är den rättmätiga äga-

ren i svensk lagstiftning.
77

 Formuleringen med beneficial owner finns emellertid i 

många dubbelbeskattningsavtal men det har aldrig tidigare gjorts gällande i svensk rätt. 
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I detta avsnitt har det klargjorts att tioprocentsregeln är en objektiv undantagsregel som 

blir tillämplig om det vid ett hypotetiskt test kan fastställas att inkomsten som motsvarar 

ränteutgiften blir beskattad till minst tio procent hos den som faktiskt har rätt till in-

komsten. För läsaren kan det så långt verka som om tioprocentsregeln är relativt enkel 

att tillämpa och att det inte finns större tolkningsproblem med den. I nästkommande av-

snitt skall uppsatsen därför identifiera situationer där det uppstår tolkningsproblem för 

hur beskattningsnivån skall fastställas och vid vilka situationer undantagsregeln blir 

svår att tillämpa. 

4.2.3 Tolknings- och tillämpningsproblem med den hypotetiska be-
dömningen och slussningsregeln 

4.2.3.1 Tidpunkt då avdrag medges 

En fråga som uppstår är vid vilken tidpunkt avdrag medges för en ränteutgift, det vill 

säga är det under intjänandeåret eller vid ett senare tillfälle om exempelvis skatten kan 

skjutas på framtiden för mottagaren av inkomsten.
78

 Det är nämligen av vikt för den 

skattskyldige att veta vilket beskattningsår denne kan göra avdrag för en ränteutgift.  

I förarbetena stadgas att avdragsrätten för ränteutgiften generellt sett inte är beroende av 

om mottagaren beskattas för motsvarande inkomst eller vid vilken tidpunkt beskattning-

en sker. Detta innebär att vid tillämpningen av tioprocentsregeln behöver inte räntebe-

talningen ha tagits emot för att avdrag skall medges, utan i de fallen räcker det med att 

göra en hypotetisk bedömning där det fastställs att beloppet skulle ha beskattats med 

minst tio procent om det hade tagits emot.
79

 

4.2.3.2 Inkomsten som motsvarar ränteutgiften 

Det hypotetiska testet skall göras på den inkomst som motsvarar ränteutgiften. Lagstif-

taren valde detta uttryck för att det klart skall framgå att det är irrelevant hur inkomsten 

klassificeras i mottagarlandet, utan det centrala är faktiskt till vilken nivå inkomsten be-

skattas.
80

 

Uttrycket är förmodligen det mest lämpade i sammanhanget då ett uttryck såsom ränte-

inkomsten endast hade lett till kringgåendeförsök av lagstiftningen. Det valda uttrycket 

kan emellertid leda till problem vid identifieringen av lånen då en inkomst exempelvis 

kan klassificeras som en ränteinkomst i ett land, som en utdelning i ett annat och som en 

royalty i ett tredje.
81

 

4.2.3.3 Bedömning av beskattningsnivån vid schablonbeskattning 

Ett tillämpningsproblem som riskerar att uppstå med tioprocentsregeln är huruvida av-

drag för ränteutgiften skall medges om det föreligger en schablonbeskattning eller en 

liknande beskattning i mottagarlandet.
82

 Frågan är hur beskattningsnivån skall avgöras i 

dessa situationer. 
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I förarbetena uttalas att det inte är avgörande hur skatten är utformad, vilket innebär att 

en schablonbeskattning kan omfattas av tioprocentsregeln.
83

 En förutsättning är emeller-

tid att inkomsten som motsvarar ränteutgiften faktiskt blir beskattad till minst tio pro-

cent. Vidare stadgar regeringen att det generellt sett bör röra sig om en faktisk skatt, det 

vill säga att undantagsregeln inte blir tillämplig om skatten kan skjutas fram på obe-

stämd tid. Regeringen menar att det är omständigheterna i det enskilda fallet som får 

avgöra huruvida en beskattning har skett till tio procent eller inte.
84

 Därmed överlämnas 

frågan till att avgöras genom praxis. 

I vissa fall kan schablonskattesystemen eller liknande system vara utformade på ett så-

dant sätt att det inte går att avgöra om det var ränteinkomsten som utlöste beskattningen 

eller om det var till följd av andra inkomster. I dessa fall menar regeringen att ränteav-

drag inte skall medges såvida det inte kan avgöras hur stor del av beskattningen som är 

hänförlig till ränteinkomsten.
85

 I praktiken borde detta vara relativt svårt för företag att 

visa. Det kan vara tillräckligt svårt att i sig isolera en viss inkomst från övriga inkoms-

ter. Lägg även till problematiken att försöka avgöra hur stor del av beskattningen som är 

hänförlig till just den inkomsten. Den objektiva tioprocentsregeln blir i dessa fall näst 

intill omöjlig att använda sig av för företag. För att läsaren skall förstå problematiken 

skall ett konkret exempel på en situation ges. 

I exempelvis Estland fungerar beskattningssystemet som så att en bolagsinkomst inte 

beskattas förrän den delas ut.
86

 Bolagsskattesatsen i Estland uppgår till 23 procent.
87

 

Vid utdelning blir inkomsten som motsvarar ränteutgiften därmed beskattad till över tio 

procent, varför undantagsregeln skall vara tillämplig. Emellertid sker beskattningen 

först när inkomsten delas ut, vilket innebär att ett bolag i princip kan skjuta fram be-

skattningen på obestämd tid. Frågan blir därmed hur inkomsten skall anses vara beskat-

tad i dessa fall och följaktligen om tioprocentsregeln blir tillämplig. 

Det är i fallet ostridigt att beskattningen av inkomsten överstiger tio procent när en ut-

delning väl sker, vilket indikerar på att tioprocentsregeln borde vara tillämplig. Bolag i 

Estland behöver emellertid inte välja att dela ut inkomsten, utan kan istället välja att be-

hålla inkomsten i bolaget för att exempelvis göra framtida affärsmässiga investeringar. 

Av regeringens uttalanden i propositionen framgår dock att undantagsregeln inte skall 

vara tillämplig om beskattningen kan skjutas fram på obestämd tid.
88

 Uppsatsens sam-

lade bedömning är därför att tioprocentsregeln inte blir tillämplig för situationen som 

anges i exemplet. Anledningen till detta är att regeringen uttryckligen har stadgat att be-

skattningen inte skall kunna skjutas fram på obestämd tid och då detta är fallet i Estland 

blir bedömningen att undantagsregeln inte blir tillämplig. Berörda företag kan därmed 

inte använda sig av den objektiva tioprocentsregeln, utan får istället förlita sig på den 

mycket mer restriktiva ventilen som skall utredas senare i uppsatsen. 
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Det måste anses vara anmärkningsvärt att tioprocentsregeln inte blir tillämplig i ovan-

stående fall. Följden blir att affärsmässigt motiverade transaktioner träffas av ränteav-

dragsbegränsningsreglerna på ett oönskat vis. Reglerna infördes som bekant för att för-

hindra skatteplaneringsförfaranden genom ränteupplägg, men av exemplet ovan framgår 

att även affärsmässigt motiverade transaktioner träffas då undantagsregeln inte blir till-

lämplig. Det är uppseendeväckande att tioprocentsregeln inte blir tillämplig då ett seri-

öst estniskt företag väljer att behålla inkomsten i bolaget för att göra framtida affärs-

mässiga investeringar. Ränteavdragsbegränsningsreglerna syftar ju inte ens till att träffa 

sådana situationer.
89

 

Det finns eventuellt en möjlighet att få tioprocentsregeln att bli tillämplig i fallet som 

beskrivits ovan. Ett estniskt företag, som berörs av reglerna, kan dela ut inkomst på ett 

belopp som motsvarar ränteinkomsten och på så vis utlösa en beskattning på 23 procent. 

Den skattskyldige kan då vid det hypotetiska testet hävda att inkomsten som motsvarar 

ränteutgiften har blivit beskattad till över tio procent, varför tioprocentsregeln skall bli 

tillämplig och avdrag för ränteutgiften skall medges i Sverige. Det riskerar dock att bli 

en svår bevissituation då Skatteverket kan hävda att den utdelade inkomsten rent objek-

tivt sett inte nödvändigtvis behöver ha samband med den svenska ränteutgiften. Rättslä-

get får för denna situation anses oklart. Det skulle dock vara anmärkningsvärt om tio-

procentsregeln blir tillämplig i situationen som precis beskrivits. Ett sådant utfall skulle 

betyda att svenska regler tvingar berörda estniska bolag till att göra utdelningar motsva-

rande ränteutgiften istället för att behålla inkomsten i bolaget för framtida sunda affärs-

mässiga investeringar. 

4.2.3.4 Bedömning av beskattningsnivån då ett fast driftställe är mottagare 
av inkomsten 

Ett annat tillämpningsproblem som kan uppstå är huruvida avdrag skall tillåtas om ett 

fast driftställe är mottagare av inkomsten, då exempelvis beskattningsnivån är lägre än 

tio procent i landet där driftstället är lokaliserat men högre än tio procent i huvudkon-

torslandet.
90

 Frågan är därmed efter vilket lands lag som beskattningsnivån skall fast-

ställas. 

I förarbetena stadgas att vid tillämpningen av det hypotetiska testet skall den faktiska al-

lokeringen av inkomsten vara avgörande om beskattningen uppgår till tio procent eller 

inte.
91

 Allokeras inkomsten till det fasta driftstället och beskattas lägre än tio procent 

samt att inkomsten är undantagen från beskattning i huvudkontorslandet, genom exem-

pelvis exempt-metoden, medges inte avdrag för ränteutgiften. I detta exempel har det 

alltså ingen betydelse om beskattningsnivån i huvudkontorslandet överstiger tio procent 

då inkomsten allokeras till det lågbeskattade landet. Vid den hypotetiska bedömningen 

skall således beskattningslandet avgöras genom den faktiska allokeringen av inkoms-

ten.
92
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4.2.3.5 Grundavdrag, fribelopp och liknande avdrag 

Ett ytterligare tillämpningsproblem är hur beskattningsnivån skall avgöras om det före-

tag som tar emot inkomsten har rätt att göra vissa avdrag som kan neutralisera inkoms-

ten. Frågan är vilken hänsyn som skall tas till sådana avdrag vid genomförandet av det 

hypotetiska testet. 

I förarbetena stadgas att vid genomförandet av det hypotetiska testet skall hänsyn inte 

tas till överskott eller underskott som följer av en normal drift av verksamheten eller till 

normala utgifter som är avdragsgilla hos det mottagande företaget.
93

 Enligt regeringen 

blir konsekvensen av detta att tioprocentsregeln inte bör vara tillämplig om exempelvis 

ränteinkomsten kan neutraliseras genom grundavdrag, fribelopp eller något liknande 

avdrag.
94

 Vid det hypotetiska testet skall därför det mottagande företaget behandlas som 

om det enbart har den inkomst som motsvarar ränteutgiften. Tioprocentsregeln blir först 

tillämplig om inkomsten då beskattas till tio procent.
95

 För att förtydliga problematiken 

för läsaren skall ett exempel ges. 

I exempelvis Belgien finns speciella skatteregler för avdrag, så kallade NID-avdrag 

(Notional Interest Deduction). NID-avdraget tillåter belgiska företag att göra ett skatte-

mässigt avdrag för en ränta på riskkapital.
96

 I Belgien är bolagsskattesatsen 33 pro-

cent.
97

 Följaktligen borde tioprocentsregeln bli tillämplig om ett belgiskt företag är mot-

tagaren av inkomsten som motsvarar ränteutgiften. Emellertid framgår det klart av fö-

rarbetena att tioprocentsregeln inte bör vara tillämplig om inkomsten kan neutraliseras 

genom vissa avdrag, såsom NID-avdraget. Ett NID-avdrag kan leda till att beskatt-

ningsnivån för ett belgiskt bolag kommer att understiga tio procent.
98

 Frågan blir där-

med huruvida tioprocentsregeln blir tillämplig i dessa situationer. 

Det är ostridigt att en inkomst blir beskattad till över tio procent i Belgien, varför tio-

procentsregeln rent objektivt sett borde vara tillämplig. I Belgien tillåts dock företag att 

göra ett skattemässigt avdrag genom NID-avdraget. Detta är en förmån som kan utnytt-

jas av företag som vill skatteplanera genom ränteupplägg då inkomsten kan neutralise-

ras genom avdraget samtidigt som fulla avdrag får göras i Sverige. Emellertid är detta 

även en förmån som får utnyttjas av serösa belgiska företag som bedriver affärsmässigt 

motiverade verksamheter. Även om transaktionerna är affärsmässigt motiverade så kan 

inkomsten som motsvarar ränteutgiften neutraliseras tack vare NID-avdraget, vilket in-

nebär att tioprocentsregeln inte skall vara tillämplig enligt regeringens uttalanden i fö-
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rarbetena. I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden
99

 ansågs NID-avdraget utgöra 

ett sådant ”liknande avdrag” som avses i förarbetena.
100

 Skälet till detta var att NID-

avdraget inte motsvaras av någon avdragsgill utgift enligt inkomstskattelagen. Hänsyn 

skall därför tas till NID-avdraget vid det hypotetiska testet. Understiger beskattningsni-

vån då tio procent skall avdrag för ränteutgiften inte medges i Sverige enligt Skatte-

rättsnämnden.
101

 Med bakgrund av uttalandena i förarbetena och Skatterättsnämndens 

förhandsbesked gör uppsatsen bedömningen att tioprocentsregeln inte kan bli tillämplig 

i fall där NID-avdrag får beskattningsnivån att understiga tio procent. Innebörden av 

detta blir att företagen i dessa fall får förlita sig på den subjektiva ventilen som är mer 

restriktiv i tillämpningen än tioprocentsregeln. 

Det måste anses vara anmärkningsvärt att tioprocentsregeln inte blir tillämplig i de fall 

där helt affärsmässigt motiverade transaktioner genomförs. Ännu en gång skall det på-

pekas att syftet med ränteavdragsbegränsningsreglerna är att förhindra eller försvåra 

konstlade upplägg där det mer eller mindre saknas affärsmässiga motiv för en transak-

tion. Undantagsreglerna infördes för affärsmässigt motiverade transaktioner inte skulle 

träffas av reglerna. I förarbetena stadgar regeringen att ”[s]yftet är (…) att motverka 

vissa skatteupplägg som innebär att det svenska beskattningsunderlaget urholkas och 

där de affärsmässiga skälen för förfarandena är underordnade det övergripande syftet 

att uppnå skattefördelar. (…) Avsikten är att förslaget inte ska onödigt försvåra affärs-

mässigt motiverade transaktioner.”102
 Av exemplet ovan framgår tydligt att även sunda 

affärsmässigt bedrivna verksamheter omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna då 

tioprocentsregeln inte blir tillämplig trots att det inte är meningen att sådana situationer 

skall träffas. Detta indikerar på att tioprocentsregeln är ett trubbigt instrument som har 

fått en alltför generell utformning. 

4.2.3.6 Slussning 

Ett tillämpningsproblem som riskerar att uppkomma med slussningsregeln är då kon-

cerner bedriver centraliserad in- och utlåning av kapital via så kallade internbanker och 

cash-pools
103

.
104

 I dessa situationer slussas i praktiken lånen genom internbanken och 

vidareutlånas till andra företag inom koncernen. Inom större koncerner där i princip all 
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in- och utlåning sker via internbanker blir det därmed svårt att identifiera alla låne-

strömmar och avgöra vad lånen gäller.
105

 

I förarbetena stadgas dock att även om kapital vidareutlånas behöver det inte var fråga 

om slussning.
106

 I situationer där kapital vidareutlånas via internbanker och cash-pools 

är normalt den interna banken att se som den rättmätiga ägaren till inkomsten som mot-

svarar ränteutgiften. Undantagsregeln är därför tillämplig under förutsättning att in-

komsten beskattas till minst tio procent.
107

 Det skall dock påpekas att problematiken 

med slussning blir begränsad i och med att ränteavdragsbegränsningsreglerna endast 

blir tillämpliga då en skuld är hänförlig till ett internt förvärv av delägarrätter.
108

 

För kommuner och landsting är problematiken dock större, såvida kommunen eller 

landstiget själv agerar internbank. Kommuner och landsting är nämligen befriade från 

skatt enligt 7 kap. 2 § IL. En inkomst blir på så vis aldrig beskattad till tio procent var-

för undantagsregeln inte kan bli tillämplig. En kommun och ett landsting bör därför ald-

rig själv agera internbank då ränteavdragsbegränsningsreglerna blir tillämpliga.
109

 

4.2.4 Restriktion för avdrag vid utdelning – 24 kap. 10d § 2 st. IL 

I 24 kap. 10d § 2 st. IL stadgas en särskild restriktion som gäller för de fall då ett företag 

inom intressegemenskapen, som tar emot inkomsten motsvarande ränteutgiften, har 

möjlighet att göra avdrag för utdelning.
110

 Restriktionen har fått följande lydelse: 

”Om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till in-

komsten har möjlighet att få avdrag för utdelning får första stycket 1 inte 

tillämpas, om Skatteverket kan visa att såväl förvärvet som den skuld som 

ligger till grund för ränteutgifter till övervägande del inte är affärsmäs-

sigt motiverade.” 

Restriktionen finns för att ett företag som kan göra avdrag för lämnad utdelning inte 

skall neutralisera beskattningen genom att vidareutdela ränteinkomsterna till sina ägare 

om det inte är affärsmässigt motiverat.
111

 Företag som omfattas av restriktionen är ex-

empelvis investmentbolag
112

 och kooperativa ekonomiska föreningar då dessa ibland 

har rätt att göra avdrag för utdelning.
113

 Denna typ av företag kan således använda sig 

av tioprocentsregeln för att undvika effekten av ränteavdragsbegränsningsreglerna, så-

                                                   
105

 Fast, Katarina, SvSkt 2008, s. 597. 

106
 Prop. 2008/09:65 s. 86. 

107
 Prop. 2008/09:65 s. 62. 

108
 Fast, Katarina, SvSkt 2008, s. 598. 

109
 Det kan vara intressant för läsaren att studera Skatterättsnämndens förhandsbesked, dnr 15-09/D, som 

meddelades den 6 juli 2009. I förhandsbeskedet ställer Bodens Kommunföretag AB och Bodens Energi 

AB ett antal frågor till Skatterättsnämnden som bland annat gäller slussning. 

110
 Den motsvarande undantagsregeln som gäller för back-to-back-lån återfinns i 24 kap. 10e § 2 st. IL. 

111
 Prop. 2008/09:65 s. 65. 

112
 Investmentbolag finns definierat i 39 kap. 15 § IL. 

113
 Prop. 2008/09:65 s. 64. 



 

 
23 

vida inte Skatteverket kan visa att den skuld som ligger till grund för ränteutgiften till 

övervägande del inte är affärsmässigt motiverad. 

I Finansdepartementets förslag till lagstiftningen fanns inte ens möjligheten för företag, 

som får göra avdrag för utdelning, att använda sig av tioprocentsregeln.
114

 Motiveringen 

till denna begränsning var att ränteinkomsten i sådana fall riskerade att bli obeskattad 

om den vidareutdelades.
115

 I remissbehandlingen fick Finansdepartementets förslag ut-

stå en massiv kritik. Kritikerna pekade på att denna utformning skulle drabba berörda 

företag på ett oacceptabelt sätt. Anledningen till detta var att då de berörda företagen 

inte fick tillämpa den objektiva tioprocentsregeln fick de endast förlita sig på den sub-

jektiva ventilen i 24 kap. 10d § 1 st. 2 p. IL, vilket var en oacceptabel särbehandling.
116

 

I förarbetena försvarade regeringen förslaget men tillade samtidigt, precis som kritiker-

na menat, att den föreslagna utformningen skulle få alltför negativa konsekvenser. Det 

var därför viktigt att utforma lagstiftningen så att även de berörda företagen fick möjlig-

heten att använda sig av tioprocentsregeln, samtidigt som kringgåenden av reglerna 

skulle kunna förhindras.
117

 Med denna bakgrund fick bestämmelsen i 24 kap. 10d § 2 st. 

IL sin utformning. Företag som berörs har möjlighet att använda sig av undantagsregeln 

men samtidigt kan Skatteverket neka avdrag för ränteutgiften om skulden till övervä-

gande del inte är affärsmässigt motiverad.
118

 

Det är emellertid Skatteverket som har bevisbördan för att visa att en skuld till övervä-

gande del inte är affärsmässigt motiverad.
119

 Frågan som uppstår är därmed vad lagstift-

ningen avser med uttrycket övervägande del. I förarbetena stadgas att övervägande del 

är mer än hälften.
120

 Följden blir således att om Skatteverket kan visa att skulden som 

ligger till grund för ränteutgiften till mer än hälften inte är affärsmässigt motiverad skall 

företaget inte undantas från ränteavdragsbegränsningarna. Har Skatteverket visat att så 

är fallet kan inte heller ventilen, som är den andra undantagsregeln, bli tillämplig.
121

 

I 24 kap. 10e § 2 st. IL finns en motsvarande paragraf. Denna tar dock sikte på situatio-

ner med back-to-back-lån.
122

 

För tydliggöra problematiken för läsaren skall ett exempel ges. Ett tillämpningsproblem 

är huruvida en inkomst skall anses ha beskattats till minst tio procent om mottagarlandet 

har ett så kallat imputationssystem som innebär att bolagsskatten påförs endast en gång. 

Aktieägarna tillgodoförs då ett skattetillgodohavande vid utdelningstillfället som mot-
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svarar större delen av den bolagsskatt som bolaget en gång har erlagt. Malta har exem-

pelvis ett sådant system.
123

 Bolagsskatten är vid beskattningstillfället 35 procent
124

 me-

dan det totala skatteuttaget blir relativt lågt, kanske endast ett par procent.
125

 

I exemplet beskattas inkomsten som motsvarar ränteutgiften till en nivå som överstiger 

tio procent, varför tioprocentsregeln borde bli tillämplig. Emellertid får avdrag göras för 

större delen av den erlagda skatten vid utdelningstillfället. I denna situation blir restrik-

tionen i 24 kap. 10d § 2 st. IL tillämplig. Detta innebär att tioprocentsregeln inte blir till-

lämplig om Skatteverket kan visa att såväl det interna förvärvet som den interna skulden 

till övervägande del, det vill säga mer än hälften, inte är affärsmässigt motiverade. Inne-

börden av att Skatteverket skall bedöma transaktionens affärsmässighet är att tiopro-

centsregeln övergår från att vara en objektiv regel till att avgöras genom subjektiva be-

dömningar. I och med detta förändras problematiken något. Betydelsen av affärsmäs-

sighet skall utredas senare då uppsatsen granskar och analyserar den så kallade ventilen 

som är den andra undantagsregeln. Den problematik som dock kan identifieras nu är att 

sunda affärsmässiga transaktioner som genomförs till exempel via Malta inte kan förlita 

sig på tioprocentsregelns objektiva bedömning. Istället skall en subjektiv bedömning 

göras av Skatteverket. Rättsutgången av en sådan situation blir därmed osäker för den 

skattskyldige. 

4.2.5 Beskattningsnivå om tio procent 

Att den objektiva tioprocentsregeln blir tillämplig om inkomsten som motsvarar ränte-

utgiften blir beskattad till tio procent har klargjorts ovan. Av uppsatsens analyser fram-

går dock att det inte är självklart vad en beskattningsnivå om tio procent egentligen är. I 

förarbetena diskuterar regeringen varför just en beskattningsnivå om tio procent ansågs 

vara en lämplig nivå för att undantagsregeln skulle bli tillämplig. Dessa uttalanden kan 

ge vägledning till hur tioprocentsregeln egentligen skall tolkas och tillämpas.
126

 

Under lagstiftningsprocessen undersöktes ett par olika alternativ gällande beskattnings-

nivån. Ett alternativ som undersöktes var att införa en beskattningsnivå som motsvarade 

den nivå som anges i CFC-reglerna i 39a kap. IL.
127

 I 39a kap. 5 § IL anges att en netto-

inkomst skall anses lågbeskattad om den inte beskattas eller beskattas lägre än 55 pro-

cent av den svenska bolagsskatten. Bolagsskatten i Sverige ändrades från och med 2009 

och är idag 26,3 procent.
128

 Detta innebär att en nettoinkomst skall anses vara lågbeskat-

tad om beskattningen understiger 14,465 procent. 

Ett annat alternativ som undersöktes och som sedermera valdes var att utforma undan-

tagsregeln på ett liknande sätt som Nederländerna hade gjort, det vill säga att införa en 

beskattningsnivå om tio procent.
129

 En bidragande anledning till detta var att de neder-
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ländska ränteavdragsbegränsningsreglerna var utgångspunkten i utformandet av de 

svenska ränteavdragsbegräsningsreglerna. Under lagstiftningsprocessen undersöktes 

nämligen olika länders lagstiftningar och Sverige valde att hämta vägledningen från de 

nederländska reglera.
130

 I Nederländerna presumerades det att transaktioner var affärs-

mässigt betingade om de beskattades till tio procent, vilket också blev fallet för Sverige. 

Vidare ansåg Skatteverket att en beskattningsnivå om tio procent var tillräcklig eftersom 

undantagsregeln inte inkluderade upplägg där hybridföretag, hybridinstrument och skat-

teparadisbolag används. Skatteverket öppnade dock för en höjning av beskattningsnivån 

om den skulle visa sig vara för lågt satt.
131

 Alternativt menade Skatteverket att ett tillägg 

kan göras i tioprocentsregeln där det stadgas att avdrag för ränteutgiften kan vägras om 

skattemyndigheten kan visa på att transaktionen inte genomförts av sunda affärsmässiga 

skäl.
132

 

I förarbetena angav regering att en beskattningsnivå om tio procent borde vara tillräck-

lig för att motverka skatteplanering genom ränteupplägg med hänsyn till att incitamen-

ten för förfarandet minskar.
133

 Vidare menar regeringen att det i dagsläget inte är nöd-

vändigt att införa Skatteverkets restriktion där det undersöks huruvida transaktionerna 

genomförts av sunda affärsmässiga skäl. Regeringen gör därmed inget uttalande om 

Skatteverkets öppnande för en höjning av beskattningsnivån, å andra sidan avfärdas inte 

heller förslaget. Däremot skall Skatteverket utvärdera och följa upp den valda lagstift-

ningen under 2009 för att undersöka om ränteavdragsbegränsningsreglerna kringgås.
134

 

Uttalandena i förarbetena gav ingen större vägledning till vad en beskattningsnivå om 

tio procent egentligen är. Emellertid framkom några andra intressanta omständigheter. 

Dessa omständigheter skall därför diskuteras och analyseras i nästkommande avsnitt. 

4.2.6 Rättsosäkerhet kring beskattningsnivån 

Efter att ha tagit del av regeringens motiveringar och klargöranden till den valda be-

skattningsnivån kan det tyckas att tioprocentsregeln är väl genomarbetad och förhållan-

devis enkel att tillämpa. Det är emellertid inte självklart att så är fallet då den satta be-

skattningsnivån kan få en rad olika konsekvenser. 

För det första är skillnaden mellan den nya bolagsskattenivån i Sverige på 26,3 procent 

och en beskattning om tio procent fortfarande markant. Skatteplanering genom ränte-

upplägg kan således fortfarande genomföras helt lagligt så länge inkomsten som mot-

svarar ränteutgiften blir beskattad till tio procent. De företag som i dagsläget träffas av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna bör därför lägga om lånen som är hänförliga till kon-

cerninterna förvärv av delägarrätter så att de blir beskattade till tio procent.
135

 Cypern 

                                                   
130

 Prop. 2008/09:65 s. 44-45. 

131
 Prop. 2008/09:65 s. 59. 

132
 Prop. 2008/09:65 s. 59. 

133
 Prop. 2008/09:65 s. 59. 

134
 Prop. 2008/09:65 s. 59 och s. 74-75. 

135
 Areschoug, Helena, Dags att lägga om finansieringsstrukturen? – Lagrådet har kommenterat Reger-

ingens förslag om ränteavdragsbegränsningar, 2008-10-15, hämtad den 12 november 2009 från 

http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/skatteradgivning/article/5550875f5300e110VgnVCM1

00000ba42f00aRCRD.htm. 



 

 
26 

har exempelvis för närvarande en skattenivå om tio procent för företag, varför det vore 

ett lämpligt land att lägga om lånen till.
136

 Så långt kan det tyckas att regeringen faktiskt 

har lyckats med lagstiftningen om ränteavdragsbegränsningar såvida företag väljer att 

lägga om sina lån så att de inte längre anses vara lågbeskattade. Emellertid var inte re-

geringens tanke att företagen skall lägga om sina lån på detta vis vilket framgår tydligt i 

budgetpropositionen för 2009.
137

 I budgetpropositionen stadgas att Skatteverket har 

uppskattat att ränteavdragsbegränsningsreglerna skall förhindra avdrag motsvarande sju 

miljarder kronor varje år.
138

 Regeringens uttrycker klart att dessa nya miljarder i skatte-

intäkter skall gå till att finansiera bolagsskattesänkningen från 28 procent till 26,3 pro-

cent.
139

 Om företag nu skulle lägga om sina lån till exempelvis Cypern, får fulla avdrag 

göras för ränteutgifter i Sverige. Detta förfarande riskerar således att minska skatteintäk-

terna som regeringen har kalkylerat att få in till statskassan, vilket troligtvis i sin tur le-

der till att regeringen kommer att agera på något vis. 

För det andra har länder runt om i världen valt att motverka skatteplanering genom rän-

teavdrag på olika vis.
140

 Sverige valde som sagt att använda de nederländska reglerna 

som förebild under lagstiftningsprocessen då dessa regler ansågs vara mest lämpade att 

förhindra skatteplanering genom ränteupplägg.
141

 Det skall emellertid påpekas att Ne-

derländerna efter detta har ändrat på sina regler då de inte uppnådde önskad effekt. An-

ledningen var just att lagstiftaren fruktade att nederländska företag skull utnyttja tiopro-

centsregeln genom att lägga om sina lån till Cypern så att de inte längre ansågs vara 

lågbeskattade.
142

 Att Nederländerna har valt att förändra sin lagstiftning då den inte 

fungerade är ytterligare en indikation på att den svenska tioprocentsregeln riskerar att 

förändras inom en snar framtid. 

En fråga som uppstår är vad som händer om svenska företag lägger om sina lån till Cy-

pern precis som de nederländska företagen gjorde. Ränteavdragsbegränsningsreglerna 

riskerar då att bli mer eller mindre verkningslösa eftersom fulla avdrag för ränteutgifter 

ändå görs i Sverige. Troligtvis kommer regeringen att agera på något sätt, exempelvis 

genom att höja beskattningsnivån på tioprocentsregeln eller införa Skatteverkets förslag 

på restriktioner där transaktionen skall genomföras av sunda och affärsmässiga skäl. 

Följdfrågan blir emellertid vilka konsekvenser detta får för affärsmässigt motiverade 

verksamheter, där företag har lagt om sina lån till exempelvis Cypern i enlighet med 

nuvarande lagstiftning. Förändras reglerna genom till exempel en höjning av beskatt-

ningsnivån kan det få stora konsekvenser för berörda företag. 
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Som nämndes tidigare har Skatteverket fått i uppdrag av regeringen att undersöka och 

utvärdera hur väl ränteavdragsbegränsningsreglerna fungerar.
143

 Skatteverket skall un-

der 2009 göra en bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag och utvärdera om 

det finns ytterligare behov av ränteavdragsbegränsningar.
144

 Uppdraget skall redovisas 

den 31 december 2009. Troligtvis kommer Skatteverket att identifiera samma problema-

tik som denna uppsats gjort. Föreslår Skatteverket då en förändring av reglerna finns en 

överhängande risk att transaktioner som idag är lagenliga blir olagliga, vilket skulle 

kunna få olyckliga konsekvenser för många företag. 

4.2.7 Avslutande kommentarer 

I avsnitt 4.2 har en genomgång av gjorts av tioprocentsregeln som är den ena av de två 

undantagsreglerna som återfinns i 24 kap. 10d § IL. För att läsaren verkligen skall förstå 

innebörden av tioprocentsregeln och de tolknings- och tillämpningsproblem som finns 

på området skall en kort sammanfattning av de viktigaste faktorerna göras. 

Kort beskrivet är tioprocentsregeln i 24 kap. 10d § 1 st. 1 p. IL en objektiv undantagsre-

gel som blir tillämplig om inkomsten som motsvarar ränteutgiften blir beskattad till 

minst tio procent. Beskattningsnivån på inkomsten fastställs genom att ett hypotetiskt 

test genomförs. Det räcker emellertid inte med att inkomsten beskattas till minst tio pro-

cent, utan beskattningen av inkomsten skall även ske hos det företag som faktiskt har 

rätt till den. Beskattningen skall således ske hos den som är den rättmätige ägaren till 

inkomsten, för att slussning skall förhindras. I 24 kap. 10d § 2 st. IL återfinns en restrik-

tion som kan bli tillämplig då ett företag har rätt att göra avdrag för utdelning. Restrik-

tionen finns för att ett företag som kan göra avdrag för lämnad utdelning inte skall neut-

ralisera beskattningen genom att vidareutdela ränteinkomsterna till sina ägare, såvida 

det inte är affärsmässigt motiverat. Är ovanstående villkor uppfyllda blir tioprocentsre-

geln tillämplig och ett företag har därmed rätt att göra avdrag för dess ränteutgifter. 

Tillämpningen av tioprocentsregeln är emellertid inte lika självklar som den objektivt 

sett kan verka. Vid utredningen av undantagsregeln har uppsatsen identifierat flera si-

tuationer där det föreligger tolknings- och tillämpningsproblem och där rättsutgången är 

osäker. Tillämpningen av tioprocentsregeln blir problematisk i många situationer då det 

är svårt att avgöra vad tio procent egentligen är. Uppsatsen har därför givit exempel på 

fall där problematiken klart framgår för att läsaren skall förstå, exempelvis vid scha-

blonbeskattning och vid olika avdragssituationer. 

Av exemplen framgår klart att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte endast träffar 

skatteplaneringsförfaranden där de affärsmässiga motiven är underordnade de skatte-

mässiga fördelarna, utan även sunda affärsmässigt bedrivna verksamheter. Anledningen 

till detta är att tioprocentsregeln inte blir tillämplig i dessa situationer. Det måste anses 

vara anmärkningsvärt att tioprocentsregeln inte blir tillämplig i de identifierade fallen då 

reglerna är till för att förhindra eller försvåra skatteplaneringsförfaranden genom ränte-

upplägg. Av förarbetena framgår klart att undantagsreglerna infördes för att inte affärs-

mässigt motiverade transaktioner skall träffas av reglerna. Ränteavdragsbegränsnings-

reglerna syftar således inte ens till att omfatta affärsmässigt motiverade transaktioner. 
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Detta indikerar på att tioprocentsregeln är ett trubbigt instrument som har fått en alltför 

generell utformning. 

Den estländska bolagsbeskattningen och de belgiska NID-avdragen är endast två exem-

pel på situationer som leder till tillämpningsproblem med ränteavdragsbegränsningsreg-

lerna där rättsutgången för affärsmässigt motiverade transaktioner är osäker. Det finns 

många fler situationer som kan omfattas av samma problematik, exempelvis då det finns 

särskilda beskattningsregler för forskning och utveckling. De exempel som har identifi-

erats i uppsatsen är därmed på intet sett uttömmande. 

Tioprocentsregeln har i och för sig minskat incitamenten till att skatteplanera genom 

ränteupplägg. En beskattningsnivå om tio procent kan dock leda till vissa problem. 

Lägger företagen om sina lån som är hänförliga till koncerninterna förvärv av delägar-

rätter till Cypern blir tioprocentsregeln tillämplig. Sverige riskerar därmed att gå miste 

om stora delar av de sju miljarder i skatteintäkter som regeringen har kalkylerat med att 

få in till statskassan. Om inte reglerna får avsedd effekt kommer regeringen troligtvis att 

agera på något vis. Frågan är vilka konsekvenser dessa förändringar i så fall får för före-

tag som idag helt lagenligt lägger om sina lån till exempelvis Cypern. 

Att företag som genomför sunda affärsmässiga transaktioner kan behöva göra vissa 

uppoffringar för att förhindra skatteplanering genom ränteupplägg är motiverat. Det är 

emellertid av vikt att reglerna är så tydligt utformade att de inte ger upphov till stora 

tolknings- och tillämpningsproblem eller träffar transaktioner för generellt. Av uppsat-

sens utredning måste det anses vara konstaterat att detta är precis vad som har hänt med 

tioprocentsregeln i och med att regeln i många fall inte omfattar affärsmässigt motivera-

de transaktioner. Det måste därför ifrågasättas om inte ränteavdragsbegränsningsregler-

na utgör en alltför stor inskränkning för företag än det som lagstiftaren har syftat till att 

motverka, det vill säga att motverka skatteplaneringsförfaranden genom ränteupplägg 

för att skydda den svenska skattebasen. Vidare kan det ifrågasättas om reglerna har 

uppnått den effekt som regeringen önskat, då det finns en risk att svenska bolag lägger 

om sina lån till exempelvis Cypern. Tioprocentsregeln blir således tillämplig och fulla 

avdrag får göras för ränteutgiften i Sverige. En faktor som indikerar på att detta inte re-

geringens önskan är de kalkyleringar som gjordes i budgetpropositionen för 2009, där 

regeringen räknar med att få in ytterligare sju miljarder i skatteintäkter tack vare ränte-

avdragsbegränsningsreglerna. Frågan är på vilket sätt regeringen kommer att agera om 

företag börjar lägga om sina lån som i exemplet ovan. Detta resonemang är i och för sig 

relativt spekulativt. Uppsatsen för dock diskussionen för att belysa att en beskattnings-

nivå om tio procent inte är en självklar nivå i framtiden, utan istället kan vara en enkel 

faktor att förändra för att få en annan effekt av reglerna. 

De företag som inte kan tillämpa tioprocentsregeln på sina transaktioner får istället förli-

ta sig på ventilen som är den andra undantagsregeln. I nästkommande avsnitt skall upp-

satsen därför utreda och analysera ventilen. 
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4.3 Ventilen – 24 kap. 10d § 1 st. 2 p. IL 

4.3.1 Inledning 

Den så kallade ventilen
145

 är den andra undantagsregeln och återfinns i 24 kap. 10d § 1 

st. 2 p. IL.
146

 I bestämmelsen stadgas att ränteutgifter avseende skulder hänförlig till 

koncerninterna förvärv av delägarrätter får dras av om ”[s]åväl förvärvet som den skuld 

som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakligen affärsmässigt motiverade.” 

Enligt ventilen får avdrag därmed göras om den skattskyldige kan visa att såväl det in-

terna förvärvet som den interna skulden som ligger till grund för ränteutgifterna är hu-

vudsakligen affärsmässigt motiverade.
147

 

Undantagsregeln är självständig och kan bli tillämplig i alla fall oavsett hur inkomsten 

beskattas. Ventilen kan således vara tillämplig även om tioprocentsregeln inte skulle 

vara det.
148

 Ventilen är en subjektiv regel som skall verka som en säkerhetsventil i de 

fall där beskattningen är låg men då transaktionen ändå ha genomförts av huvudsakligen 

affärsmässiga skäl.
149

 Med att bestämmelsen är subjektiv menas att den, till skillnad 

från den objektiva tioprocentsregeln, först blir tillämplig efter att en subjektiv helhets-

bedömning av det enskilda fallet har gjorts.
150

 Tioprocentsregeln blir däremot tillämplig 

direkt när det kan fastställas att inkomsten som motsvarar ränteutgiften blir beskattad 

till tio procent. Innebörden av ventilen är annars den samma som tioprocentsregeln, det 

vill säga att avdrag medges för ränteutgifter trots att skulden som ligger till grund för 

utgiften avser ett förvärv av delägarrätter inom en intressegemenskap.
151

 

Ventilen blir tillämplig om såväl skulden som förvärvet är huvudsakligen affärsmässigt 

motiverade. Följaktligen måste det klargöras vad lagstiftaren avser med uttrycket hu-

vudsakligen och vad innebörden av affärsmässigt motiverat är. Inledningsvis skall upp-

satsen utreda vad lagstiftaren menar med uttrycket huvudsakligen. I nästa steg skall 

uppsatsen klargöra vad innebörden av affärsmässigt motiverad är och hur en sådan be-

dömning skall göras. 

Ventilen fick utstå hård kritik i remissbehandling för dess utformning och att den ansågs 

svår att tillämpa i praktiken.
152

 Uppsatsen skall därför även behandla problematiken 

kring utformningen och tillämpningen av undantagsregeln nedan. 

                                                   
145

 Prop. 2008/09:65 s. 66. 

146
 Den motsvarande undantagsregeln som gäller för back-to-back-lån återfinns i 24 kap. 10e § 1 st. 2 p. 

IL. 

147
 Prop. 2008/09:65 s. 87. 

148
 Prop. 2008/09:65 s. 87. 

149
 Prop. 2008/09:65 s. 67. 

150
 Prop. 2008/09:65 s. 68. 

151
 Prop. 2008/09:65 s. 66. 

152
 Se exempelvis prop. 2008/09:65 s. 66-67, s. 69-70 och s. 115. 



 

 
30 

4.3.2 Innebörden av uttrycket huvudsakligen 

I förarbeten till inkomstskattelagen har det tagits fram flera kvantifierande uttryck som 

gäller generellt inom skatterätten.
153

 Kvantifierande uttryck används då en andel inte är 

exakt bestämd, utan skall ligga inom en viss kvantitet.
154

 I förarbetena räknas flera ut-

tryck upp, exempelvis ringa, övervägande del, till klart övervägande del, huvudsakligen 

och uteslutande eller så gott som uteslutande. De olika uttrycken har följande kvanti-

tet:
155

 

- Med ringa avses 5-10 procent. 

- Med övervägande del avses mer än hälften. 

- Till klart övervägande del avser 60 procent och uppåt. 

- Med huvudsakligen avses cirka 75 procent. 

- Med uteslutande eller så gott som uteslutande avses 90-95 procent upp till 100 

procent. 

Lagstiftaren valde alltså att använda sig av uttrycket huvudsakligen vid införandet av 

ventilen.
156

 För att undantagsregeln skall bli tillämplig krävs därmed att en transaktion 

huvudsakligen är affärsmässigt motiverad, det vill säga till 75 procent eller mer. 

4.3.3 Innebörden av affärsmässigt motiverat 

Att en transaktion skall vara huvudsakligen affärsmässigt motiverad för att ventilen 

skall bli tillämplig framgår av lagtexten. Emellertid finns ingen förklaring till vad som 

skall anses vara affärsmässigt motiverat. Då lagtexten inte klargör detta måste vägled-

ning i första hand sökas i förarbetena till ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

Med uttrycket affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10d § 1 st. 2 p. IL menas att det ska lig-

ga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga skäl bakom de transaktioner som före-

tas enligt förarbetena.
157

 Vid genomförandet av transaktioner skall således skatteskälen 

vara klart underordnade de affärsmässiga skälen. Vidare stadgas att vid fastställandet av 

huruvida en transaktion är huvudsakligen affärsmässigt motiverad skall en samlad be-

dömning av alla relevanta faktorer göras.
158

 Frågan är därmed vad sunda företagseko-

nomiska och affärsmässiga skäl är samt vilka faktorer som bedömningen skall göras på. 

4.3.4 Propositionens tolkning av affärsmässigt motiverat 

Som uttrycks klart i 24 kap. 10d § 1 st. 2 p. IL skall den affärsmässiga bedömningen ske 

såväl på det interna förvärvet som på den interna skulden. Således skall samtliga ingå-

ende komponenter vara affärsmässigt motiverade enligt förarbetena.
159
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Remissinstanserna framförde emellertid kritik mot att både förvärvet och skulden skall 

tas med i helhetsbedömningen. Enligt remissinstanserna borde endast förvärvets affärs-

mässighet prövas, inte hur finansiering har gått till.
160

 Regeringen menade dock att an-

ledningen till att en prövning skall ske på såväl skulden som förvärvet är för att förhind-

ra kringgåenden av lagstiftningen genom att affärsmässighet endast påvisas i en del av 

ett skatteplaneringsförfarande.
161

 

I förarbetena gav regeringen ett exempel på en situation som anses vara genomförd av 

sunda företagsekonomiska och affärsmässiga skäl.
162

 Exemplet kan både ge vägledning 

till vad som innefattas i uttrycket samt vilka faktorer som är relevanta vid bedömningen. 

Exemplet har följande lydelse: 

”Ett exempel på en situation som bör omfattas är en multinationell kon-

cern som bedriver tillverknings- och försäljningsverksamhet i många de-

lar av världen och som har en organisation med ett tiotal huvudkontor 

för olika regioner. I en av dessa regioner finns endast ett land - eller en-

dast ett fåtal länder - som har en tillräckligt juridiskt och ekonomiskt 

stabil situation för att vara lämpat som bas för huvudkontoret för verk-

samheten i regionen. Huvudkontoret lokaliseras i detta land som har en 

beskattning som understiger tio procent. Den multinationella koncernen 

bedriver reell ekonomisk verksamhet i landet. I samband med en om-

strukturering av verksamheten i regionen förvärvar ett svenskt aktiebolag 

ett dotterbolag från ett annat bolag i koncernen och finansierar förvärvet 

genom ett lån från huvudkontoret i regionen. Detta förfarande är normalt 

för koncernen och har vidtagits även i samband med omorganisationer 

av verksamheten i andra regioner. Ränteutgifterna som betalas till hu-

vudkontoret i regionen följer normal praxis inom koncernen och är inte 

anmärkningsvärt stora jämfört med vad som betalats i samband med lån 

till företag i andra länder med högre beskattning. Trots att motsvarande 

inkomst inte skulle beskattas med minst tio procent bör ändå avdrag för 

ränteutgifterna få göras med stöd av ventilen.”163 

Av exemplet kan några nyckelfaktorer identifieras som skall ha betydelse vid bedöm-

ningen huruvida ett internt förvärv av delägarrätter har varit affärsmässigt motiverat: 

- Den internationella intressegemenskapen är verksam inom en region med någon 

form av instabilitet, exempelvis juridisk eller ekonomisk instabilitet, där en låg-

skattejurisdiktion (en beskattningsnivå under tio procent) är mest lämpad som 

bas för verksamheten. 

- Intressegemenskapen bedriver en reell ekonomisk verksamhet i landet. 

- Att liknande omstruktureringar är normalt för intressegemenskapen och har vid-

tagits tidigare. 
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- Nivåerna på ränteutgifterna motsvarar vad som är praxis inom intressegemen-

skapen och att övriga villkor för det aktuella lånet liknar andra villkor för lån 

inom intressegemenskapen. 

De nyckelfaktorer som har identifierats i propositionens exempel samt att det skall före-

ligga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga skäl är den enda vägledning som re-

geringen ger till vad som skall anses vara affärsmässigt motiverat. Regeringen lämnar 

därmed över tolknings- och tillämpningsproblemen till att avgöras genom praxis. Frå-

gan blir således vad som går att utläsa av den vägledning som regering har givit på när 

ett internt förvärv anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat. 

Av de identifierade nyckelfaktorerna framgår bland annat att mottagaren av inkomsten 

skall vara bedriva en reell ekonomisk verksamhet. Vad som avses med en reell ekono-

misk verksamhet framgår inte av förarbetena. Troligtvis skall uttrycket ha en liknande 

innebörd som CFC-reglerna i 39a kap. 7a § IL har, det vill säga att det utländska företa-

get skall utgöra en verklig etablering som bedriver en affärsmässigt motiverad verksam-

het.
164

 Uppsatsen måste emellertid ifrågasätta om det verkligen är nödvändigt att det ut-

ländska företaget bedriver en reell ekonomisk verksamhet. Finns ingen reell ekonomisk 

verksamhet bör ränteinkomsten nämligen bli beskattad löpande i Sverige enligt CFC-

reglerna då det är frågan om lågbeskattad inkomst.
165

 Innebörden av detta blir att be-

skattningsnivån kommer att överstiga tio procent, varför tioprocentsregeln bör bli till-

lämplig och därmed medges avdrag för ränteutgiften i Sverige. Ventilens roll bör såle-

des vara betydelselös för denna situation. 

Även de övriga identifierade nyckelfaktorerna måste ifrågasättas. För det första måste 

det anses underligt om ett företags etablering i en lågskattejurisdiktion endast kan vara 

affärsmässigt motiverad om det råder en form av instabilitet i området, exempelvis eko-

nomisk eller juridisk instabilitet. Det finns många fler faktorer än instabilitet som ligger 

bakom företags affärsmässiga överväganden vid en etablering, såsom infrastruktur, 

språk, kultur och kontakter med mera. För det andra måste det ifrågasättas om affärs-

mässigheten verkligen kan bero på huruvida en intressegemenskap har vidtagit liknande 

omstruktureringar tidigare. Även en intressegemenskap som aldrig tidigare har vidtagit 

liknande omstruktureringar kan ha affärsmässiga skäl för att göra detta. Det kan emel-

lertid vara som så att om liknande omstruktureringar har gjorts tidigare är det en faktor 

som indikerar på att ventilen skall bli tillämplig, det vill säga att det är en faktor som 

endast kan stärka den skattskyldiges argument och inte tvärtom. För det tredje bör inte 

affärsmässigheten bero på hur andra lån ser ut inom intressegemenskapen. Det relevanta 

måste ändå vara att lånet faktiskt är affärsmässigt i förhållande till internprissättnings-

reglerna, risker för långivaren och så vidare. 

Sammantaget kan det ifrågasättas om nyckelfaktorerna verkligen har något med affärs-

mässighet att göra. Nyckelfaktorerna som identifierades från propositionens exempel 

indikerar mer på att ventilen blir tillämplig i ett fåtal snäva fall än att en transaktion 

skall bedömas utifrån de bakomliggande affärsmässiga motiven. Propositionens exem-

pel antyder således att ventilen skall tolkas och tillämpas restriktivt. Samtidigt stadgar 

regeringen att en transaktion är affärsmässigt motiverad om det ligger sunda företags-

ekonomiska och affärsmässiga skäl bakom genomförandet av transaktionen. Detta utta-
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lande indikerar mer på att ventilen skall ha en generösare tillämpning, det vill säga att 

ventilen blir tillämplig om ett företag har sunda företagsekonomiska och affärsmässiga 

skäl för att genomföra en transaktion och där de skattemässiga skälen är klart underor-

dande övriga skäl. Vägledningen som regeringen ger i propositionen till vad som anses 

vara affärsmässigt motiverad måste följaktligen anses vara tvetydig. Frågan om vad som 

anses vara affärsmässigt motiverad kvarstår därmed. 

4.3.5 Affärsmässigt motiverat – Ett oklart uttryck enligt Lagrådet 

Även Lagrådet ifrågasatte uttrycket affärsmässigt motiverat och menade att det var 

olämpligt att använda i sammanhanget.
166

 Rådet menade att regeringen använde ut-

trycket affärsmässigt motiverat för att beteckna motsatsen till skattemässigt, vilket anty-

der att det inte skulle vara affärsmässigt att ta hänsyn till skattekonsekvenser. Detta är ju 

helt felaktigt. Enligt lagrådet är det självklart att en företagare räknar på skatteutfallet 

vid en affär och väljer det alternativ som gynnar företaget mest. Lagrådet uppmanade 

därför regeringen att ändra på uttrycket.
167

 

Regeringen valde emellertid att inte ändra på uttrycket. Som motivering anfördes att ut-

trycket affärsmässighet generellt sett även innefattar skattmässiga överväganden, precis 

som Lagrådet menat. Dock måste uttrycket läsas i ljuset av det sammanhang det an-

vänds i, det vill säga att reglerna är till för att förhindra skatteplanering genom ränteupp-

lägg och därför bör inte de skattemässiga effekterna ingå i uttrycket. Vidare menar re-

geringen att vissa fördelaktiga skatteeffekter faktiskt har accepterats vid sidan om de af-

färsmässiga skälen i och med att den skattskyldige endast behöver visa på huvudsakliga 

affärsmässiga motiv.
168

 Av dessa anledningar gjordes ingen förändring. 

Det kan tyckas märkligt att regeringen väljer att behålla uttrycket affärsmässigt motive-

rat, dels med tanke på den kritik som framfördes och dels att regeringen själv anser att 

uttrycket generellt sett innefattar skattemässiga överväganden. Ett annat uttryck kunde 

valts som hade fått samma innebörd. Till exempel finns inte uttrycket affärsmässigt mo-

tiverat i skatteflyktslagen, dock görs en liknande bedömningen på ett annat vis. I 2 § 3 

p. skatteflyktslagen stadgas istället att ”skatteförmånen med hänsyn till omständighe-

terna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet”. Lagstiftaren kunde 

ha utformat ventilen på ett liknande vis där innebörden hade varit betydligt klarare. 

Huruvida det finns andra uttryck som bättre kan belysa det regeringen menar är förvisso 

en intressant diskussion men tillhör inte uppsatsens syfte. Av diskussionen som förs 

mellan Lagrådet och regeringen framkommer dock en faktor som är av intresse för upp-

satsen. Det är att begreppet huvudsakligen affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10d § 1 st. 

2 p. IL inte omfattar skatteskäl. Vid en helhetsbedömning av vad som anses vara huvud-

sakligen affärsmässigt motiverat skall således minst 75 procent vara av affärsmässiga 

skäl och maximalt 25 procent av övriga skäl, såsom skatteskäl. 

Propositionen ger inte mer vägledning till vad som anses vara affärsmässigt motiverat. 

Frågan är därmed om vägledning kan sökas på annat håll. 
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4.3.6 Innebörden av affärsmässigt motiverat i andra lagrum i in-
komstskattelagen 

Genom att söka vägledning i andra lagrum kan uppsatsen få en större klarhet vad som 

bedöms vara affärsmässigt motiverat. Uttrycket affärsmässigt motiverat återfinns näm-

ligen på flera olika ställen i inkomstskattelagen, exempelvis i 22 kap. 3 §, 23 kap. 3 §, 

24 kap. 10d § och 10e § och 39a kap. 7a § IL. Diskussionen kan vara intressant efter-

som nämnda lagrum också tar sikte på omstruktureringar som sker där de inblandade 

anses vara i någon form av intressegemenskap, precis som ränteavdragsbegränsnings-

reglerna gör. 

I propositionen görs emellertid en markering mot att söka vägledning på detta vis. Re-

gering stadgar att ”[f]rågan om vad uttrycket "affärsmässigt" kan anses innefatta i öv-

riga paragrafer i inkomstskattelagen där det används ligger utanför ramen för detta 

lagstiftningsärende och behandlas därför inte i denna proposition.”169
 Till skillnad från 

kvantitetsuttrycken har affärsmässigt motiverat inte en generell betydelse inom skatte-

rätten. Uttrycket kan således ha olika betydelser beroende på vilket lagrum de återfinns 

i. Med sitt uttalande vill regering klargöra att uttrycket affärsmässigt motiverat i 24 kap. 

10d § IL är helt fristående från samma uttryck i andra lagrum. Bedömningen av vad 

som anses vara affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10d § IL är därmed självständig i för-

hållande till uttalanden och praxis för andra lagrum. Vägledning från andra lagrum bör 

således sökas med försiktighet. 

4.3.7 Skatteverkets ställningstagande 

Skatteverket utkom med ett ställningstagande i januari 2009, det vill säga knappt en 

månad efter att ränteavdragsbegränsningsreglerna trädde i kraft, där verket gav sin på 

hur ventilen skall tillämpas.
170

 I sitt ställningstagande utgår Skatteverket från två fråge-

ställningar. Den första är huruvida den affärsmässiga prövningen endast skall ske ut-

ifrån låntagarens situation eller om också långivarens situation bör beaktas. Den andra 

är vilken betydelse ett externt förvärv skall ha för prövningen om det efterföljs av en in-

tern omstrukturering.
171

 

Enligt lagtexten i 24 kap. 10d § 1 st. 2 p. IL skall den affärsmässiga bedömningen ske 

på både det interna förvärvet och den interna skulden, det vill säga att en samlad be-

dömning skall göras på samtliga ingående komponenter.
172

 Av lagtexten och förarbete-

na framgår dock inte om den affärsmässiga prövningen endast skall ske utifrån låntaga-

rens situation eller om också långivarens situation bör beaktas.
173

 Skatteverket menar att 

vid den affärsmässiga prövningen bör hänsyn tas till samtliga omständigheter som före-

ligger inom intressegemenskapen. Därför skall inte endast låntagarens situation beaktas, 
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utan även långivarens. Som motivering hänvisar Skatteverket till propositionens exem-

pel på en affärsmässigt motiverad transaktion. Skatteverket menar att exemplet indike-

rar att långivaren inte får vara ett av skatteskäl inplacerat mellanled, utan måste utgöra 

ett instrument för reell ekonomisk verksamhet. Av denna anledning är även faktorer 

kring långivaren viktiga för helhetsbedömningen.
174

 

Vidare uttalar Skatteverket sig om de exempel på affärsmässiga motiv som togs upp un-

der lagstiftningsprocessen.
175

 I lagrådsremissen och i Finansdepartementets promemoria 

angavs olika exempel på när omstruktureringar av organisatoriska skäl kunde vara af-

färsmässigt motiverade, bland annat då en företagsgrupp har gjort ett externt förvärv 

som följs av en intern omstrukturering.
176

 I propositionen till ränteavdragsbegränsnings-

reglerna nämnde eller hänvisade regeringen inte till dessa exempel. Skatteverket anser 

därmed att propositionens exempel måste anses vara helt självständig i förhållande till 

lagrådsremissens och Finansdepartementets förslag. Underförstått anser Skatteverket att 

dessa exempel inte går att tillämpa då för många situationer skulle undkomma ränteav-

dragsbegränsningsreglerna. Vägledning skall därför endast sökas i propositionens snäva 

exempel och inte från lagrådsremissens och Finansdepartementets förslag. Således skall 

det inte tillmätas någon betydelse att ett externt förvärv har gjorts som i nära anslutning 

följs av en intern omstrukturering.
177

 

Skatteverkets åsikt är att det företag som åberopar undantagsregeln skall redovisa alla 

led i de aktuella transaktionerna och redogöra för de bakomliggande motiven samt alla 

andra omständigheter.
178

 Ett antal förslag ges på vad som skall redovisas, exempelvis: 

- ”hur koncernstrukturen och finansieringsstrukturen ser ut före och efter 

de externa och interna förvärven, 

- vilka affärsmässiga överväganden som ligger till grund för såväl de in-

terna förvärven som det interna skuldförhållandet, inklusive vilka af-

färsmässiga skäl som ligger bakom valet av långivare, 

- vilken verksamhet långivaren bedriver och i vilken omfattning, samt lån-

givarens roll i koncernens finansieringsstruktur, och 

- hur finansieringsstrukturen i intressegemenskapen rent allmänt är upp-

byggd, om generella principer följs eller om det t.ex. görs skillnad bero-

ende på inblandat land etc.”179
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Av ställningstagandet framgår att Skattverkets åsikt är att uttrycket huvudsakligen af-

färsmässigt motiverat skall tolkas väldigt snävt. Konsekvensen av detta blir att ventilen 

skall tillämpas mycket restriktivt. Det kan emellertid ifrågasättas om Skatteverket verk-

ligen har stöd för sin restriktiva tolkning.
180

 I nästa avsnitt skall därför Skatteverkets 

ställningstagande analyseras närmare. 

Det skall också påpekas att ställningstaganden från Skatteverket har lägst rättskällsvärde 

inom den rättsdogmatiska metoden. Vidare bygger det aktuella ställningstagandet inte 

på någon praxis, utan är endast Skatteverkets åsikt på hur ventilen skall tolkas och till-

lämpas. 

4.3.8 Analys av Skatteverkets ställningstagande 

Det finns kritiker som menar att Skatteverket genom hela lagstiftningsprocessen av rän-

teavdragsbegränsningsreglerna har önskat att undantagsreglerna skall tillämpas och tol-

kas restriktivt. Detta är troligen också anledningen till att Skatteverket i sitt ställningsta-

gande gjorde en sådan snäv tolkning av uttrycket huvudsakligen affärsmässigt motive-

rat.
181

 I detta avsnitt skall uppsatsen därför analysera huruvida Skatteverket har stöd för 

sin snäva bedömning. 

Av lagtexten och förarbetena framgår det att den samlade affärsmässiga bedömning 

skall ske på både det interna förvärvet och den interna skulden.
182

 Skatteverket är av 

åsikten att en samlad bedömning bör göras av samtliga omständigheter som föreligger, 

varför både långtagarens och långivarens situationer skall beaktas. Som stöd för sin be-

dömning hänvisar Skatteverket till exemplet i propositionen där det enligt verket fram-

går att långivaren skall bedriva en reell ekonomisk verksamhet.
183

 Detta är också en av 

nyckelfaktorerna som uppsatsen identifierade under avsnitt 4.3.4. Emellertid kom upp-

satsen då till slutsatsen att det inte är nödvändigt att långivaren bedriver en reell ekono-

misk verksamhet. Bedrivs ingen reell ekonomisk verksamhet skall ränteinkomsten bli 

CFC-beskattad i Sverige, vilket leder till att tioprocentsregeln bör bli tillämplig. Venti-

len roll bör således vara betydelselös i denna situation.
184

 Det kan därför ifrågasättas om 

exemplet i propositionen ger den vidsträckta betydelse som Skatteverket vill göra gäl-

lande. 

Vidare kan det ifrågasättas om Skatteverket har stöd för sin tolkning att den samlade 

bedömningen skall ske utifrån både långtagaren och långivaren. I en artikel i Skattenytt 

från 2009 analyseras Skatteverkets ställningstagande.
185

 Författaren hämtar då vägled-

ning till vad som kan anses vara affärsmässiga skäl från det så kallade Sipanomålet
186

. 

Författaren menar att rättsfallet indikerar på att affärsmässigheten skall avgöras utifrån 

köparen när det gäller förvärvet och långtagaren när det gäller skuldförbindelsen. I de 
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flesta fall borde förvärvaren och låntagaren vara samma person. Således skall långiva-

rens funktion inte beaktas i helhetsbedömningen som Skatteverket vill göra gällande.
187

 

En annan faktor som indikerar på Skattverkets önskan att ventilen skall tillämpas myck-

et restriktivt är uttalandet om de exempel på affärsmässigt motiverade transaktioner som 

gavs i lagrådsremissen och i Finansdepartementets promemoria. Skatteverket är av åsik-

ten att dessa uttalanden och exempel inte skall tillmätas någon betydelse i och med att 

propositionen inte hänvisade till dessa. Skatteverket menar därför att propositionens ex-

empel skall anses vara helt självständigt i förhållande till tidigare uttalanden och exem-

pel. Vägledning skall således endast sökas utifrån propositionens snäva exempel.
188

 

Även denna tolkning måste ifrågasättas. För det första görs inga direkta avståndstagan-

den i propositionen från exemplen i lagrådsremissen och i Finansdepartementets pro-

memoria. I och för sig görs inga hänvisningar heller. Emellertid går det inte att utesluta 

att vägledning kommer sökas ifrån dessa tidigare uttalanden och exempel vid rättstil-

lämpningen av ventilen. Om regeringen var av åsikten att det nya exemplet i propositio-

nen helt ersatte tidigare exempel skulle detta klargjorts. Därmed måste Skatteverkets re-

striktiva tolkning anses vara tveksam även i detta fall. För det andra granskar Skattever-

ket endast propositionens exempel i sitt ställningstagande. Verket analyserar överhu-

vudtaget inte vad innebörden av sunda företagsekonomiska och affärsmässiga skäl är. 

Som uppsatsen har konstaterat tidigare är propositionens vägledning tvetydig.
189

 Då 

Skatteverket endast analyserar en del av den vägledning som ges och bygger sitt ställ-

ningstagande på detta måste verkets restriktiva tolkning än en gång anses vara tveksam. 

Sammantaget kan det konstateras att Skatteverket är av åsikten att uttrycket affärsmäs-

sigt motiverat skall tolkas väldigt snävt, vilket leder till en restriktiv tillämpning av ven-

tilen. Det är emellertid tveksamt om Skatteverket verkligen har stöd för sin restriktiva 

tolkning av affärsmässighet. Således är innebörden av begreppet affärsmässigt motiverat 

fortfarande oklar. Begreppet får därför förtydligas genom rättstillämpningen där dom-

stolarna får ge sin tolkning av affärsmässigt motiverat. Frågan blir då hur stor inverkan 

Skattverkets tveksamma ställningstagande får på domstolarna. Några andra frågor som 

också måste besvaras är vilka konsekvenser en restriktiv tolkning av ventilen får för be-

rörda parter och hur den samlade bedömningen faktiskt skall göras. 

4.3.9 Hur skall den samlade bedömningen göras? 

Från flera remissinstanser framfördes kritik vad gäller bedömningsgrunderna för af-

färsmässighet.
 190

 Flertalet instanser menade att den vägledning som regeringen gav för 

att bedöma huruvida en transaktion är affärsmässigt motiverad eller inte var mer kopp-

lad till bevisningen än till hur bedömningen faktiskt skall gå till. Det remissinstanserna 

menar är att regeringen inte anger hur den subjektiva mätningen av faktorerna skall gö-

ras. Frågan är hur denna mätning överhuvudtaget går till i praktiken, det vill säga vilka 

faktorer väger tyngre än andra och så vidare. Vissa instanser ifrågasattes till och med 

om det de facto går att värdera graden av affärsmässiga skäl respektive andra skäl på det 
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sätt som lagstiftningen kräver.
191

 Som nämnts tidigare krävs att en transaktion är af-

färsmässigt motiverad till 75 procent och maximalt till 25 procent av övriga skäl för att 

ventilen skall bli tillämplig. 

I förarbetena finns i princip ingen vägledning till hur en samlad bedömning av alla rele-

vanta faktorer skall göras. Det enda som anges i propositionen är att samtliga ingående 

komponenter skall vara affärsmässigt motiverade.
192

 Bristen på vägledning lämnar där-

med flera frågeställningar obesvarade, exempelvis huruvida den samlade affärsmässiga 

bedömning skall avgöras utifrån omständigheter kring den skattskyldige eller om det 

finns generella allmänna principer som bör tjäna som vägledning för hur ett internt för-

värv skall gå till. 

I princip kan en affärsmässigt motiverad transaktion genomföras på mer än ett sätt.
193

 

Det borde emellertid vara upp till det berörda företaget att välja det genomförandesätt 

som anses vara mest lämpligt efter omständigheterna. Att det finns alternativa tillväga-

gångssätt på att genomföra en transaktion bör således inte ha någon betydelse för den 

samlade affärsmässiga bedömningen. Den affärsmässiga helhetsbedömningen bör alltså 

avgöras utifrån de affärsmässiga skälen som ligger till grund för den specifika situatio-

nen, det vill säga de affärsmässiga överväganden som har motiverade de interna trans-

aktionerna.
194

 

Frågan som då kvarstår är hur de olika affärsmässiga skälen som en skattskyldig har för 

att genomföra ett koncerninternt förvärv av delägarrätter skall graderas för att avgöra 

huruvida en transaktion är huvudsakligen affärsmässigt motiverad. Som framgår av 

uppsatsen är uttrycket huvudsakligen affärsmässigt motiverat redan svårdefinierat. Frå-

gan är därmed om det överhuvudtaget går att gradera ett redan svårtolkat begrepp.
195

 

Det finns en risk att denna mätning kan leda till rent godtycke. Vissa menar att en sådan 

mätning endast är möjlig på ett rent konstlat upplägg som inte har något annat syfte än 

att undvika skatt.
196

 På grund av den knappa vägledningen som finns går det för närva-

rande inte att avgöra hur en gradering av de olika affärsmässiga skälen skall gå till. Vad 

som är huvudsakligen affärsmässigt motiverat får således avgöras genom praxis. 

Flera remissinstanser kritiserade dock de högt ställda beviskraven, det vill säga att en 

transaktion skall vara huvudsakligen affärsmässigt motiverad.
197

 Frågan är vilka konse-

kvenser de högt ställda beviskraven får för tillämpningen av ventilen. 

4.3.10 Ventilen – En restriktiv tillämpning 

Många remissinstanser ifrågasatte kvantitetsrekvisitet och menade att kravet på att en 

transaktion skall vara affärsmässig till minst 75 procent är oproportionerligt högt.
198
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Flertalet instanser pekade på svårigheterna vad gäller de högt ställda beviskraven och 

menade att den praktiska hanteringen av dokumentation, kvantifieringar med mera skul-

le bli väldigt betungande.
199

 Vidare anfördes att det borde räcka med att visa att det 

finns affärsmässiga skäl bakom en transaktion då det är nästintill omöjligt att beräkna 

hur stor del av förvärvet respektive skulden som är affärsmässigt motiverade. Som mo-

tivering anfördes att kravet i skatteflyktslagen är lägre ställt.
200

 Vad remissinstanserna 

syftar på är det så kallade avsiktsrekvisitet i 2 § 3 p. skattflyktslagen. Enligt rekvisitet 

skall hänsyn inte tas till en rättshandling om ”(…) skatteförmånen med hänsyn till om-

ständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet”. Skatte-

flyktslagen blir alltså inte tillämplig om den skattskyldige kan visa att en transaktion 

genomförts till övervägande del av affärsmässiga skäl, det vill säga mer än hälften.
201

 

Det måste anses vara anmärkningsvärt att lagstiftaren väljer att lägga kvantitetskravet 

högre i ränteavdragsbegränsningsreglerna än vad som gjorts i skatteflyktslagen. Skatte-

flyktslagen finns ju per definition för att förhindra skatteflykt. Om skatteflyktslagen då 

anser att en transaktion inte har genomförts i skatteplaneringssyfte, enligt 2 § 3 p. skat-

teflyktslagen, borde rimligtvis inte ränteavdragsbegränsningsreglerna heller göra det. I 

förarbetena till ränteavdragsbegränsningsreglerna stadgar regeringen uttryckligen att det 

är viktigt att lagstiftningen så långt som möjligt undviker att påverka affärsmässigt be-

drivna verksamheter negativt.
202

 Många remissinstanser menar dock att det är precis 

detta som sker eftersom reglerna inte enbart stoppar meningslösa transaktioner, utan 

även förhindrar affärsmässigt motiverade transaktioner som ”(…) inte är tillräckligt af-

färsmässiga i förhållande till skattefördelarna.”203
 Remissinstanserna menade att med 

den nuvarande utformningen på lagstiftningen, där kvantitetsuttrycket huvudsakligen 

används, kommer affärsmässigt bedrivna verksamheter otvetydigt påverkas.
204

 

Som motivering till utformningen av lagstiftningen anförde regeringen att merparten av 

företagen inte kommer att påverkas av reglerna ”eftersom de inte ingår i en intressege-

menskap.”205
 Vidare stadgas att ventilen först blir aktuell då ett koncerninternt förvärv 

har genomförts och då inkomsten som motsvarar ränteutgiften blir beskattad med mind-

re än tio procent. Tioprocentsregeln bör således undanta de flesta affärsmässigt motive-

rade transaktioner från att träffas av ränteavdragsbegränsningsreglerna enligt regering-

en. Det finns dock en risk att det finns några få undantagsfall, där beskattningen är låg 

men där det samtidigt är uppenbart att det inte rör sig om sådan skatteplanering som 

lagstiftningen avser att motverka. Regeringen anser därför att det i dessa situationer 

skall finnas en möjlighet att göra avdrag för ränteutgiften. Regeringens åsikt är således 

att det är ett mycket begränsat antal företag som blir berörda av ventilen. Av den anled-
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ningen ansåg regeringen att ventilen skulle utformas restriktivt och skall fungera som en 

kompletterande säkerhetsventil för undantagsfall.
206

 Vidare stadgas att kravet på affärs-

mässighet skall ställas högt då reglerna skall förhindra eller motverka skatteupplägg.
207

 

Det kvantifierade uttrycket infördes således för att det klart skall framgå att ventilen en-

dast är tillämplig om de affärsmässiga skälen är klart överordnade övriga skäl.
208

 

Regeringen undviker därmed i stor sett att svara på remissinstansernas kritik. Inte heller 

ges någon motivering till varför just uttrycket huvudsakligen valdes. Andra kvantitetsut-

tryck såsom till övervägande del eller till klart övervägande del, som mycket väl kunde 

uppfylla önskat syfte, diskuteras överhuvudtaget inte. Istället nöjer regeringen sig med 

att fastslå att huvudsakligen är ett lämpligt uttryck för att uppnå ränteavdragsbegräns-

ningsreglernas syfte.
209

 

Det måste emellertid ifrågasättas om regeringen verkligen har stöd för sitt resonemang. 

För det första menar regeringen att det är ett begränsat antal företag som potentiellt om-

fattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Av denna begränsade krets bör de flesta fö-

retagen ändå få göra avdrag för ränteutgiften med stöd av tioprocentsregeln, varför det 

totalt sett borde vara ett fåtal företag som potentiellt berörs av ventilen.
210

 Detta stäm-

mer inte. I uppsatsens analyser av tioprocentsregeln har flera affärsmässiga transaktio-

ner identifierats som inte omfattas av undantagsregeln.
211

 Det är troligtvis ett mycket 

större antal affärsmässiga transaktioner som riskerar att omfattas av ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna än vad regeringen har räknat med. Dessa affärsmässiga transaktioner 

måste således förlita sig på ventilens subjektiva bedömningar av vad som anses vara 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat. För det andra gav regeringen ventilen dess re-

striktiva utformning med anledning av att det var så få företag som potentiellt riskerade 

att omfattas av reglerna. Enligt regeringen skall ventilen därför fungera som en kom-

pletterande säkerhetsventil för undantagsfall, där kravet på affärsmässighet skall ställas 

högt för att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte skall kringgås.
212

 Frågan är därmed 

hur restriktivt ventilen skall tillämpas då det troligtvis är ett mycket större antal företag 

som omfattas av den, det vill säga då affärsmässigt motiverade transaktioner har genom-

förts som inte är tillräckligt affärsmässiga i förhållande till skattefördelarna.
213

 Även här 

är vägledningen i propositionen tvetydig. Å ena sidan framgår att ventilen skall tilläm-

pas restriktivt, det vill säga i undantagsfall, där kravet på affärsmässighet skall ställas 

högt.
214

 Å andra sidan skall ventilen fungera som en säkerhetsventil för affärsmässigt 
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motiverad transaktioner i och med att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte ens avser 

att träffa sådana transaktioner.
215

 

Uppsatsen är därmed åter tillbaka i resonemanget om vad som skall anses vara huvud-

sakligen affärsmässigt motiverat. Frågan blir följaktligen om den samlade helhetsbe-

dömningen skall avgöras utifrån den skattskyldiges sunda företagsekonomiska och af-

färsmässiga skäl som ligger bakom den koncerninterna transaktionen eller om den sam-

lade bedömningen skall avgöras utifrån propositionens snäva exempel, som Skattever-

ket vill göra gällande, vilket innebär en mycket restriktiv tillämpning av ventilen. 

Görs bedömningen utifrån det första alternativet fungerar undantagsregeln mer som en 

säkerhetsventil där berörda företag faktiskt får möjligheten att visa att de bakomliggan-

de skälen för transaktionen är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Ventilen har 

dock fortfarande en restriktiv tillämpning i och med att huvudsaklighetsrekvisitet allt-

jämt måste uppfyllas, vilket riskerar att leda till att affärsmässigt motiverade transaktio-

ner inte omfattas av undantagsregeln då de inte kan visa upp tillräckligt mycket affärs-

mässighet i förhållande till skattefördelarna. Emellertid fungerar ventilen mer som ett 

kompletterande skyddsnät till tioprocentsregeln, där många transaktioner fångas upp 

och således undantas från ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

Görs istället den samlade helhetsbedömningen utifrån det senare alternativet, som Skat-

teverket förespråkar i sitt ställningstagande,
216

 får ventilen en mycket restriktivare till-

lämpning. Anledningen till detta är att uttrycket huvudsakligen affärsmässigt motiverat 

då tolkas mycket snävt, vilket innebär att ventilen endast kan tillämpas på ett fåtal ex-

traordinära fall. Konsekvenserna av en sådan tolkning kan bli omfattande för berörda 

företag. Omfattas inte ett företag av tioprocentsregeln blir det nästintill omöjligt att få 

göra avdrag för sina ränteutgifter. Uppsatsen har identifierat flera affärsmässigt motive-

rade situationer som inte kommer att medges avdrag med en sådan restriktiv tolkning, 

exempelvis fall med estländska företag eller belgiska företag som får göra så kallade 

NID-avdrag. 

Sammantaget kan det konstateras att rättsläget är oklart för tillfället. Det är därmed upp 

till domstolarna att avgöra hur uttrycket affärsmässigt motiverat skall tolkas i framtiden. 

Denna tolkning kommer också att avgöra hur restriktivt ventilen skall tillämpas. 

4.3.11 Avslutande kommentarer gällande ventilen 

I kapitel 4.3 har en genomgång av den så kallade ventilen gjorts. För att läsaren skall få 

förstå de tolknings- och tillämpningsproblem som kan uppkomma med ventilen skall en 

kort sammanfattning göras. 

Ventilen är den andra undantagsregeln och återfinns i 24 kap. 10d § 1 st. 2 p. IL. Venti-

len är, till skillnad från tioprocentsregeln, en subjektiv undantagsregel som blir tillämp-

lig om den skattskyldige kan visa att såväl det interna förvärvet som den interna skulden 

som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Ven-

tilen kan således bli tillämplig oavsett hur inkomsten beskattas. Med att ventilen är sub-

jektiv menas att den först blir tillämplig om det vid en helhetsbedömning kan konstate-

ras att samtliga ingående komponenter är affärsmässigt motiverade. Innebörden av ven-
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tilen är den samma som med tioprocentsregeln, det vill säga att avdrag medges för en 

ränteutgift trots att skulden som ligger till grund för utgiften avser ett internt förvärv av 

delägarrätter. 

Uttrycket huvudsakligen är ett kvantitetsbegrepp som används generellt i skattelagstift-

ningen. Med huvudsakligen avses 75 procent eller mer. För att ventilen skall bli tillämp-

lig krävs således att det interna förvärvet och den interna skulden är huvudsakligen af-

färsmässigt motiverade, det vill säga till 75 procent eller mer. 

Vad som avses med uttrycket affärsmässigt motiverat är oklart då propositionens väg-

ledning är tvetydig. I förarbetena menar regeringen att affärsmässigt motiverat innebär 

att det skall föreligga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga skäl bakom genom-

förda transaktioner. Detta uttalande indikerar på att affärsmässigheten skall avgöras ut-

ifrån den skatteskyldiges bakomliggande motiv för transaktionen. Är de bakomliggande 

motiven huvudsakligen affärsmässiga och de skattmässiga skälen underordnade skall 

ventilen bli tillämplig. Samtidigt ger regeringen ett exempel på en transaktion som skall 

anses vara affärsmässigt motiverad, där uppsatsen identifierade ett antal nyckelfaktorer. 

Efter att ha analyserat nyckelfaktorerna kan det ifrågasättas huruvida de har något med 

affärsmässighet att göra. Nyckelfaktorerna indikerar nämligen på att uttrycket affärs-

mässigt motiverat skall tolkas väldigt snävt, vilket innebär att ventilen skall tillämpas 

restriktivt. Det går inte att avgöra vad propositionen anser vara huvudsakligen affärs-

mässigt motiverat, varför vägledning söktes på annat håll. 

Uttrycket affärsmässigt motiverat återfinns på flera ställen i inkomstskattelagen. Emel-

lertid har uttrycket ingen generell innebörd som kvantitetsuttrycken har. Av regeringens 

uttalanden framgår att uttrycket affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10d § IL är självstän-

digt i förhållande till andra lagrum. Därför skall vägledning sökas med försiktighet på 

detta sätt då samma uttryck kan ha en helt annan innebörd beroende på var det är stad-

gat. 

Skatteverket har i ett ställningstagande från 2009 gett sin syn på vad som skall anses 

vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Av ställningstagandet framgår att Skatte-

verket anser att uttrycket affärsmässigt motiverat skall tolkas väldigt snävt, vilket inne-

bär en restriktiv tillämpning av ventilen där endast ett fåtal situationer kan omfattas av 

undantagsregeln. Efter att uppsatsen har analyserat ställningstagandet kan det ifrågasät-

tas om Skattverket verkligen har stöd för sin restriktiva tolkning av begreppet. Innebör-

den av uttrycket affärsmässigt motiverat är således oklar. 

Det är även oklart hur de olika affärsmässiga skälen skall graderas vid helhetsbedöm-

ningen av affärsmässigheten. Som kan konstateras är affärsmässigt motiverat redan ett 

svårtolkat begrepp, varför det blir nästintill omöjligt att göra en gradering av de olika 

skälen. En sådan gradering kan i dagsläget leda till ren godtycklighet. Problematiken får 

således avgöras genom praxis. 

Syftet med ränteavdragsbegränsningsreglerna är att förhindra skatteplanering genom 

ränteupplägg. Lagstiftaren vill därför påverka affärsmässigt motiverade verksamheter så 

lite som möjligt. Som har konstaterats i analysen av tioprocentsregeln finns det många 

affärsmässigt motiverade situationer som inte omfattas av tioprocentsregeln. Berörda fö-

retag får således förlita sig på att ventilen blir tillämplig. Frågan är därmed hur restrik-

tivt ventilen skall tillämpas då det troligtvis är ett mycket större antal företag som om-

fattas av den än vad lagstiftaren hade räknat med. Som har konstaterats är även vägled-
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ningen i detta fall tvetydig. Det är oklart huruvida helhetsbedömningen av huvudsakli-

gen affärsmässigt motiverat skall avgöras utifrån omständigheter kring den skattskyldi-

ge, det vill säga vilka sunda företagsekonomiska och affärsmässiga skäl som ligger till 

grund för transaktionen, eller om bedömningen skall avgöras utifrån propositionens 

snäva exempel som Skatteverket förespråkar. 

Enligt uppsatsen skulle Skatteverkets tolkning av affärsmässigt motiverat bli allför snäv. 

Innebörden av denna tolkning blir att många sunda affärsmässigt motiverade transaktio-

ner kommer att omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Lagstiftaren har klart ut-

tryckt att detta inte är syftet med reglerna. Uppsatsen anser därmed att Skatteverkets 

tolkning skulle bli orimlig i förhållande till vad ränteavdragsbegränsningsreglerna syftar 

till att uppnå. 

Även det andra tolkningsalternativet innebär en restriktiv tillämpning. Här får emellertid 

företagen möjligheten att faktiskt visa att en transaktion har företagits av huvudsakliga 

affärsmässiga motiv. Ventilen fungerar då mer som ett kompletterande skyddsnät till 

tioprocentsregeln. Enligt uppsatsen finns det många saker som indikerar på att begrep-

pet huvudsakligen affärsmässigt motiverat skall avgöras utifrån den lite generösare 

tolkningen. Tillämpningen är ändå restriktiv. Konsekvensen av detta blir att affärsmäs-

sigt motiverade transaktioner inte omfattas av undantagsreglerna då de inte kan visa upp 

tillräckligt mycket affärsmässighet i förhållande till skattefördelarna. 

Avslutningsvis kan det konstateras att innebörden av uttrycket affärsmässigt motiverat 

till stora delar fortfarande är oklart. Den skattskyldige får för närvarande göra en subjek-

tiv godtycklig helhetsbedömning av alla relevanta faktorer i situationen. Huruvida venti-

len blir tillämplig efter denna helhetsbedömning får avgöras genom praxis, där domsto-

larna får ge sin tolkning av vad som är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Frågan 

är dock hur stor inverkan Skattverkets tveksamma ställningstagande får på domstolarna. 

Utgången för en skattskyldig är därmed oviss. Situationen är emellertid bekymmersam 

också för Skatteverket. Visar en skattskyldig, efter dennes subjektiva helhetsbedöm-

ning, att en transaktion är huvudsakligen affärsmässigt motiverad och även har någor-

lunda goda argument för detta torde det var svårt för Skatteverket att bevisa motsatsen. 

Rättsläget måste därmed anses osäkert både för den skattskyldige och för det allmänna. 

Ett sätt att utreda osäkerheten kring tillämpningen av ventilen är att söka förhandsbe-

sked hos Skatterättsnämnden. 

4.4 Avslutande kommentarer 

I kapitel fyra har en genomgång gjorts av tioprocentsregeln och ventilen som är de två 

undantagsreglerna. Kapitlet har analyserat hur undantagsreglerna skall tolkas och till-

lämpas. Vidare har kapitlet identifierat tolknings- och tillämpningsproblem kring un-

dantagsreglerna och analyserat vilka konsekvenser dessa kan få för berörda företag. 

Syftet med ränteavdragsbegränsningsreglerna är att förhindra eller försvåra skatteplane-

ring genom ränteupplägg där de affärsmässiga motiven är underordnade det övergripan-

de syftet att uppnå skattefördelar. Undantagsreglerna som återfinns i 24 kap. 10d-10e §§ 

IL infördes med anledning av att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte skulle träffa för 

generellt och onödigt försvåra för affärsmässigt motiverade verksamheter. Det måste 

emellertid ifrågasättas om det inte är precis detta som har inträffat. Uppsatsen har identi-

fierat flera situationer där affärsmässigt motiverade transaktioner inte omfattas av un-

dantagsreglerna. Konsekvensen av detta blir att berörda företag inte tillåts göra avdrag 
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för de ränteutgifter som härrör från ett internt förvärv av delägarrätter inom en intresse-

gemenskap, trots att transaktionerna har genomförts av affärsmässiga skäl. 

I nästa kapitel, som också är det avslutande kapitlet, skall uppsatsens slutsats presente-

ras. Slutsatsen bygger framförallt på de resonemang och analyser som har gjorts i detta 

kapitel. I slutsatsen skall uppsatsen sammanfatta hur undantagsreglerna skall tolkas och 

tillämpas samt belysa konsekvenserna av problematiken kring reglerna. Detta görs för 

att läsaren skall förstå helheten med undantagsreglerna. 
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5 Slutsats 

5.1 Tioprocentsregeln 

Tioprocentsregeln är en objektiv undantagsregel som blir tillämplig om det vid det hy-

potetiska testet kan fastställas att inkomsten som motsvarar ränteutgiften blir beskattad 

till minst tio procent hos den som den rättmätige ägaren till inkomsten. Tillämpningen 

av tioprocentsregeln är emellertid inte så enkel som den objektivt sett kan verka då det 

är svårtolkat när en beskattning verkligen har skett till tio procent. Uppsatsen har identi-

fierat flera situationer där inkomsten som motsvarar utgiften träffas av en beskattning 

som överstiger tio procent, men där beskattningen sedermera kan neutraliseras helt eller 

delvis. De belgiska NID-avdragen och estländska bolagsskattereglerna är två exempel 

på detta. Frågan är således hur beskattningsnivån skall fastställas i dessa situationer, det 

vill säga hur tioprocentsregeln skall tolkas och tillämpas. Uppsatsen anser att tiopro-

centsregeln skall tolkas som så att kan skatten neutraliseras på något vis, genom till ex-

empel en schablonbeskattning eller genom olika avdrag, skall tioprocentsregeln inte 

vara tillämplig om beskattningsnivån slutligen understiger tio procent. 

Nästa fråga blir följaktligen vilka konsekvenser denna tolkning får för affärsmässigt 

motiverade transaktioner. Av de exempel som har identifierats framgår att ränteav-

dragsbegränsningsreglerna inte endast träffar skatteplaneringsförfaranden där de af-

färsmässiga motiven är klart underordnade de skattemässiga fördelarna, utan även sunda 

affärsmässigt motiverade verksamheter. Anledningen till detta är att tioprocentsregeln 

inte blir tillämplig. Det är olyckligt att tioprocentsregeln inte blir tillämplig i dessa si-

tuationer i och med att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte ens syftar till att omfatta 

dessa situationer. De företag som inte får göra avdrag för sina ränteutgifter i och med att 

tioprocentsregeln inte blir tillämplig får istället förlita sig på att ventilen blir tillämplig. 

5.2 Ventilen 

Ventilen är en subjektiv undantagsregel som blir tillämplig om såväl förvärvet som den 

skuld som ligger till grund för förvärvet är huvudsakligen affärsmässigt motiverade, det 

vill säga till 75 procent eller mer. Huruvida transaktionerna är huvudsakligen affärsmäs-

sigt motiverade skall avgöras genom att en samlad helhetsbedömning av alla ingående 

komponenter görs. Frågan är därmed vad som anses vara affärsmässigt motiverat. 

Som uppsatsen har konstaterat är propositionens vägledning till vad som anses vara af-

färsmässigt motiverat tvetydig. Det är således oklart om affärsmässigheten skall avgöras 

utifrån de sunda företagsekonomiska och affärsmässiga motiv som ligger bakom den 

skattskyldiges handling eller om affärsmässigheten skall avgöras utifrån propositionens 

snäva exempel som Skatteverket vill göra gällande. Det är emellertid klart att uttrycket 

affärsmässigt motiverat inte innefattar skatteskäl. Av helhetsbedömning skall således 

minst 75 procent vara av affärsmässiga skäl och maximalt 25 procent av övriga skäl, så-

som skatteskäl. 

Enligt uppsatsen bör affärsmässigheten avgöras utifrån en helhetsbedömning av den 

skattskyldiges bakomliggande motiv då Skatteverkets tolkning av affärsmässigt motive-

rat skulle bli allför snäv. Det kan ifrågasättas om Skatteverkets tolkning av affärsmäs-

sigt motiverat de facto har något med affärsmässighet att göra. Konsekvensen av Skat-

teverkets tolkning är att ventilen endast blir tillämplig ett fåtal extraordinära situationer. 

Denna restriktivitet skulle få olyckliga konsekvenser för många företag som genomför 
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affärsmässigt motiverade transaktioner men som inte omfattas av tioprocentsregeln och 

således måste förlita sig på ventilen, exempelvis för situationer med NID-avdrag. Rän-

teavdragsbegränsningsreglerna syftar inte ens till att omfatta dessa affärsmässigt moti-

verade transaktioner. Vidare menar lagstiftaren att ventilen skall fungera som ett kom-

pletterande skyddsnät till tioprocentsregeln. Uppsatsen anser därmed att Skatteverkets 

tolkning skulle bli orimlig i förhållande till vad ränteavdragsbegränsningsreglerna syftar 

till att uppnå. Även det andra tolkningsalternativet innebär att ventilen skall tolkas re-

striktivt. Emellertid får företag då faktiskt möjligheten att visa att en transaktion har fö-

retagits av huvudsakligen affärsmässiga skäl. Ventilen fungerar då mer som en komplet-

terande säkerhetsventil till tioprocentsregeln. Konsekvensen av detta blir att ventilen 

blir tillämplig om ett företag kan visa upp tillräckligt mycket affärsmässighet i förhål-

lande till skattefördelarna. Situationen riskerar dock att bli olycklig för de företag som 

inte klarar av att visa detta, men som ändå har bakomliggande affärsmässiga motiv. 

Frågan om huruvida de olika affärsmässiga skälen skall graderas vid den samlade hel-

hetsbedömningen är oklar. Affärsmässigt motiverat är redan ett oklart uttryck, varför det 

blir nästintill omöjligt att göra en gradering av de olika motiven. En sådan gradering 

riskerar att bli rent godtycklig i dagsläget. Problematik får avgöras genom praxis. 

Även tolkningsproblematiken om vad som anses vara affärsmässigt motiverat får avgö-

ras genom praxis där domstolarna får ge sin syn på uttrycket. Frågan är dock hur stor 

inverkan Skatteverkets tveksamma ställningstagande får på domstolarna. Ett sätt att ut-

reda osäkerheten för den skattskyldige är att ansöka om förhandsbesked hos Skatterätts-

nämnden. 

5.3 Avslutande kommentarer 

Ränteavdragsbegränsningarna har i och för sig minskat incitamenten till att skatteplane-

ra genom ränteupplägg. Att affärsmässigt motiverade verksamheter kan behöva göra 

vissa uppoffringar för att förhindra skatteplanering är motiverat. Det är emellertid av 

vikt att reglerna blir så pass tydligt utformade att de inte leder till tolknings- och till-

lämpningsproblem eller träffar transaktioner alltför generellt. Det måste dock ifrågasät-

tas om det inte är precis detta som har skett med ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

Uppsatsen har identifierat flera sådana situationer. Frågan är därmed om inte ränteav-

dragsbegränsningsreglerna utgör en alltför stor inskränkning för företag än det som lag-

stiftaren har syftat till att motverka, det vill säga att förhindra skatteplaneringsförfaran-

den genom ränteupplägg för att skydda den svenska skattebasen. Uppsatsen är i alla fall 

av den uppfattningen. 
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Bilaga 1 

Inkomstskattelag (1999:1229) 

24 kap. Räntor och utdelningar i inkomstslaget näringsverksamhet 

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om 

– tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser i inkomstslaget 

kapital i 2 och 3 §§, 

– partiell fission i 3 a §, 

– kapitalrabatt på optionslån i 4 §, 

– avdragsrätt för ränta på vinstandelslån i 5–10 §§, 

– begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder i 10 a–10 e §§, 

– avdrag för lämnad utdelning i 11 §, och 
– skattefria utdelningar i 12–22 §§. 

En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag finns i 15 kap. 4 

§. 

Bestämmelser om i vilken utsträckning ersättningar i form av livränta och liknande ut-

betalningar för avyttrade tillgångar räknas som ränta finns i 44 kap. 35 och 37–39 §§. 

Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder 

Definition av företag i intressegemenskap 

10 a § Företag ska vid tillämpning av 10 b–10 e §§ anses vara i intressegemenskap med 

varandra om 

1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett be-

stämmande inflytande i det andra företaget, eller 

2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning. 

Med företag avses i första stycket och i 10 b–10 e §§ juridiska personer och svenska 

handelsbolag. 

Huvudregler 

10 b § Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte – om inte annat följer av 10 

d § – dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen, till 

den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i intresse-
gemenskapen. 

Om en tillfällig skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen ersätts av en 

skuld till ett företag i intressegemenskapen, ska första stycket tillämpas på den sist-

nämnda skulden om bestämmelsen hade varit tillämplig på den förstnämnda skulden, 

för det fall det företaget hade ingått i intressegemenskapen. 

10 c § Bestämmelsen i 10 b § första stycket tillämpas också – om inte annat följer av 10 

e § – på en skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen, till den del ett fö-

retag i intressegemenskapen har en fordran på det förstnämnda företaget, eller på ett fö-

retag som är i intressegemenskap med det förstnämnda företaget, såvida skulden kan 

anses ha samband med denna fordran och avser förvärv av en delägarrätt från ett företag 

som ingår i intressegemenskapen. 
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Kompletteringsregler 

10 d § Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om någon 

av följande förutsättningar är uppfyllda. 

1. Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent en-

ligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har 

rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten. 

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakli-
gen affärsmässigt motiverade. 

Om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten har möj-

lighet att få avdrag för utdelning får första stycket 1 inte tillämpas, om Skatteverket kan 

visa att såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifter till övervä-

gande del inte är affärsmässigt motiverade. 

10 e § Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 c § ska dras av om någon 

av följande förutsättningar är uppfyllda. 

1. Ett företag som har en sådan fordran som avses i 10 c § beskattas för den inkomst 

som har samband med denna fordran i enlighet med vad som sägs i 10 d § första stycket 

1. 

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakli-
gen affärsmässigt motiverade. 

Om ett företag som avses i första stycket 1 har möjlighet att få avdrag för utdelning ska 

10 d § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt. 


