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Sammanfattning 

Utifrån en problembaserad rättsdogmatisk metod tar uppsatsen sin utgångspunkt i Sve-

riges beskattningsregler avseende riskkapitalinvesteringar, i en situation där utländska 

juridiska personer tillskjuter kapital till svenska onoterade aktiebolag. Inledningsvis 

identifieras en tydlig skillnad i beskattningen av två tillsynes jämförbara handlingsalter-

nativ, en riskkapitalinvestering jämfört med en direktinvestering, samtidigt som den 

allmänt vedertagna neutralitetsprincipen anger att det skattemässiga utfallet av två eko-

nomiskt jämförbara handlingsalternativ inte får avvika från varandra. Uppsatsen syftar 

därför till att konstatera huruvida Sveriges beskattningsregler avseende riskkapitalinve-

steringar strider mot neutralitetsprincipen samt om det för det skatterättsliga området får 

anses komplicerat att utforma rättvisa och neutrala rättsregler. Proposition 2009/10:36 

utgör även föremål för uppsatsens behandling då en lagändring i enlighet med proposi-

tionen skulle medföra fundamentala förändringar avseende beskattningen av riskkapital-
investeringar i Sverige.  

Med riskkapitalinvestering avses i uppsatsen att en utländsk juridisk person efter att ha 

varit i kontakt med ett svenskt riskkapitalbolag, tillskjuter en viss mängd av sitt dispo-

nibla kapital till en i Sverige etablerad riskkapitalfond, som i sin tur investerar i svenska 

onoterade aktiebolag. En svensk riskkapitalfond genererar skattepliktiga kapitalvinster 

under förutsättning att aktieinnehavet i de svenska onoterade aktiebolagen avyttras till 

ett pris som överstiger dess anskaffningsvärde. Då en riskkapitalfond idag etableras som 

ett kommanditbolag är det enligt gällande rätt fondens utländska juridiska delägare som 

är skyldiga att betala skatt för riskkapitalfondens inkomster. Så som begränsat skatt-

skyldiga beskattas de utländska juridiska personerna enbart för vissa i lagtexten explicit 

angivna inkomstkällor i Sverige, där fast driftställe för näringsverksamhet utgör den 

enda inkomstkällan av relevans för uppsatsens behandling. Rekvisiten näringsverksam-

het och fast driftställe är därför föremål för en i uppsatsen djupgående analys.  

Riskkapitalfonden anses bedriva en näringsverksamhet genom att utgöra en självständig 

och vinstmaximerande förvärvsverksamhet som bedrivs varaktigt, kontinuerligt och i en 

viss omfattning. Vidare utgör riskkapitalfonden även ett fast driftställe, då fonden fram-

bringar investeringsförfarandets samtliga inkomster genom att stadigvarande och uteslu-

tande bedriva sin affärsverksamhet från Sverige. Innehavet i en svensk riskkapitalfond 

medför således att ett fast driftställe för näringsverksamhet uppstår för fondens utländs-

ka juridiska delägare, vilka därmed beskattas för fondens samtliga inkomster i Sverige. 

Vid en direktinvestering investerar de utländska juridiska personerna istället direkt i de 

svenska onoterade aktiebolagen genom att kontakta en svensk bank som köper och säl-



 

 

jer aktierna enligt uppdrag. Genom det upprättade avtalsförhållandet med den svenska 

banken uppstår även i samband med en direktinvestering, ett fast driftställe för närings-

verksamhet i Sverige. Skattskyldigheten undanröjs dock då innehavet vid en direktinve-

stering, tillskillnad från en riskkapitalinvestering, i regel faller inom tillämpningsområ-

det för de skatterättsliga undantagsreglerna avseende näringsbetingade andelar. Idag 

uppstår således en tydlig skillnad i beskattningen, ur ytterst jämförbara skatterättsliga 

förutsättningar, för en riskkapitalinvestering och en direktinvestering. För att ställa Sve-

riges beskattningsregler i relation till neutralitetsprincipen krävs vidare att de två hand-
lingsalternativen är ekonomiskt jämförbara.  

Genom beaktande av rent ekonomiska faktorer, består de båda handlingsalternativen av 

en utländsk juridisk person, som med hjälp av en mellanhand vidtar investeringar i 

svenska onoterade aktiebolag utan att vara fysiskt närvarande i Sverige. Då den utländs-

ka juridiska personen vidare, genom sin renodlade kapitalplacering har ett huvudsakligt 

syfte som består i att maximera avkastningen vid båda handlingsalternativen, förefaller 

den ekonomiska jämförbarheten vara mycket tydlig.  

Den ekonomiska jämförbarheten i kombination med skillnaden i det skattemässiga ut-

fallet för de två handlingsalternativen, utgör själva kärnan till att de svenska beskatt-

ningsreglerna avseende riskkapitalinvesteringar får anses strida mot neutralitetsprinci-

pen. Vidare påvisar den rättsliga grunden till gällande rätt, att det inte är särskilt kom-

plicerat att införa rättvisa och neutrala rättsregler på området. Ett avgörande från Reger-

ingsrätten som bestämmer att riskkapitalfonden ej utgör ett fast driftställe för närings-

verksamhet, eller att inkludera kommanditbolag i regelverket för näringsbetingade ande-

lar, skulle nämligen påtagligt reducera den i uppsatsen identifierade bristande neutralite-

ten.        

En analys av Proposition 2009/10:36 påvisar potentiellt omfattande framtida föränd-

ringar för uppsatsens behandlade skatterättsliga område. Genom att infoga kommandit-

bolag i regelverket avseende näringsbetingade andelar kommer, om lagförslaget accep-

teras, såväl utdelningar som kapitalvinster vara helt befriade från skatt för riskkapital-

fonden och dess utländska juridiska delägare. Utländska juridiska personer med intresse 

för svenska onoterade aktiebolag, kommer vid en lagändring således att vidta invester-

ingsbeslut baserade på rent ekonomiska faktorer, där den slutliga avkastningen och valet 

av handlingsalternativ i framtiden inte kommer att göras beroende av det svenska skatte-

rättsliga regelverkets utformning.  
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1 Inledning 

1.1 Riskkapital 

En investerares grundfilosofi och rättsnöre bygger på relationen mellan risk och avkast-

ning.
1
 För en god slutlig avkastning på en investering krävs, förutom ett visst mått av 

risktagande, även att den som investerar till fullo förstår vad investeringen består av.
2
 

De senaste decenniernas utveckling, där nationella marknader öppnat upp sig för inter-

nationell konkurrens, har i rask takt skapat ett allt bredare utbud av investeringsalterna-

tiv.
3
 Det ökade utbudet har i sin tur skapat en stark konkurrensutsatt situation för företag 

vars verksamhetsmål består i att attrahera kapital.
4
 Den globala investeringsmarknaden 

påvisar en stark komplexitet men erbjuder samtidigt stora möjligheter för svenska före-

tag att attrahera kapital från utländska juridiska personer, vilka har ett behov av att di-

versifiera
5
 sina investeringsportföljer internationellt. När risktagandet ökar begränsas 

dock utbudet av potentiella finansiärer för de svenska onoterade aktiebolag som försö-

ker slå sig fram på en allt mer konkurrensutsatt världsmarknad. Räddningen för sådd
6
-, 

nystartade, och företag i expansionsfasen, i en situation där bankerna oroar sig för even-

tuella kreditförluster, är att en riskkapitalfond går in som delägare i verksamheten och 
tillskjuter det för företaget nödvändiga riskkapitalet.

7
  

Sedan riskkapitalmarknaden växte fram i USA under 1950-talet har betydelsen av risk-

kapitalet som företeelse växt sig allt starkare på en världsomspännande nivå.
8
 För insti-

tutionella investerare är riskkapitalinvesteringar, förutom ett sätt att erhålla en potenti-

ellt hög avkastningen, även ett sätt att diversifiera riskprofilen i deras investeringsport-

följer. Företag under tillväxt och expansionsfasen följer nämligen inte alltid marknadens 

normala konjunktursströmmar. Den svenska riskkapitalmarknaden är mycket omfattan-

de. Enligt Svenska Riskkapitalföreningen förvaltar riskkapitalfonder som investerar i 

Sverige cirka 320 miljarder kronor vilket uppgår till cirka åtta procent av Stockholms-

börsens marknadsvärde.
9
 Under de senaste tio åren har riskkapitalmarknaden i Sverige 

tiodubblats.
10

  

                                                
1 Brown, K, C. Reilly F, K. Investment Analysis and Portfolio Management, 2006, sid 7. 

2 Arnold, G. The Financial Times Guide to Investing, 2004, sid 329-330. 

3 Fox, R. Madura, J. International Financial Management, 2007, sid 68-69. 

4 Brown, K, C. Reilly F, K. Investment Analysis and Portfolio Management, 2006, sid 30. 

5 Genom strategiskt spridda investeringar, geografiskt och materiellt, kan diversifiering leda till samma 
avkastning med en lägre total risk. 

6 Såddfasen är det absolut första stadiet för ett nybildat aktiebolag efter dess registrering. 

7
 Staberg, L. Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag- diskussion 

kring ett förhandsbesked. Skattenytt, 2004, sid 124. 

8 Svenska Riskkapitalföreningens hemsida, www.svca.se, bransch historik. 

9 Svenska Riskkapitalföreningen. Öppenhet och transparens i svenska riskkapitalbranschen, 2008, sid 6. 

10 Svenska Riskkapitalföreningen. Öppenhet och transparens i svenska riskkapitalbranschen, 2008, sid 6. 
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Riskkapitalet karaktäriseras i större utsträckning än bankernas utlåning av ett påtagligt 

risktagande från investerarnas sida. För ett litet till medelstort svenskt aktiebolag med 

lågt alternativt negativt kassaflöde, kan riskkapitalet utgöra den enda tillgängliga finan-

sieringskällan, för att utveckla verksamheten till dess fulla potential. Riskkapitalet är 

därför en starkt bidragande orsak till att nya idéer och affärsalternativ utvecklas i Sveri-

ge och att dessa behålls inom landets gränser.
11

 På så sätt bidrar riskkapitalet till att ska-

pa arbetstillfällen, generera ekonomisk tillväxt och att öka skatteintäkterna för Sveri-

ge.
12

 

Riskkapitalets betydelse och inverkan på svenskt näringsliv är idag även en ytterst aktu-

ell politisk fråga. Den moderata riksdagsledamoten Maria Plass lämnade den sjätte ok-

tober 2008 för andra gången in en motion avseende det svenska skatterättsliga regler-

verket för riskkapitalinvesteringar.
13

 Skatteutskottet
14

 och slutligen kammaren avslog 

den första april 2009 motionen genom att tydligt poängtera att det redan pågår ett arbete 

vad gäller beskattning av svenska riskkapitalfonder och dess utländska juridiska deläga-

re.  

Den största delen av världens riskkapital återfinns hos internationella institutioner, van-

ligen etablerade som fonder eller försäkringsbolag, vars säten i betydande omfattning 

återfinns i länder med ett betydligt lägre skattetryck än Sverige.
15

 I skatteplaneringssyfte 

förekommer det därför frekvent att multinationella riskkapitalister beslutar sig för att 

etablera sina huvudkontor i jurisdiktioner så som Guernsey
16

 och Cayman Island
17

.
18

 De 

nämnda jurisdiktionerna utkräver nämligen, i skrivande stund, ingen skatt för varken 

kapitalvinster eller utdelningar.
19

  

Riskkapitalet når Sverige huvudsakligen genom att utländska juridiska personer, efter 

att ha varit i kontakt med ett svenskt riskkapitalbolag, investerar en viss mängd av sitt 

disponibla kapital i en svensk riskkapitalfond. Då svenska onoterade aktiebolag är bero-

ende av att riskkapital tillförs från utlandet, bör den nationella skatterättsliga lagstift-

ningen varken försvåra eller förhindra inflödet av utländskt riskkapital till våra små och 
medelstora aktiebolag. 

1.2 Problemidentifiering  

Med beaktande av riskkapitalbranschens stora expansion, allt större betydelse för 

svensk näringsliv och inte minst ur ett neutralitetsperspektiv, ligger det i samtliga invol-

                                                
11

 Skatteutskottets betänkande 2008/2009: Skatteutskottet (SkU)19, Utskottets ställningstagande. 

12 Skatteutskottets betänkande 2008/2009: SkU19, Utskottets ställningstagande. 

13 Plass, M. Motion 2008/09: Sk454, Översyn av regelverket kring riskkapital, 2008. 

14 Skatteutskottets betänkande 2008/09: SkU23. 

15 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 63. 

16 Ernst and Young. The 2008 worldwide corporate tax guide, 2008, sid 342. 

17 Ernst and Young. The 2008 worldwide corporate tax guide, 2008, sid 142. 

18 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 63. 

19 Ernst and Young. The 2008 worldwide corporate tax guide, 2008, sid 342, 142. 
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verade parters intresse att beskattningskonsekvenserna av en riskkapitalinvestering tyd-

ligt regleras i den svenska lagstiftningen. Ur ett skatterättsligt perspektiv är dock gällan-

de rätt för svenska riskkapitalfonder ett relativt outforskat rättsområde, där det nuvaran-

de rättsläget utkristalliserat sig utan att riskkapitalfonder explicit omnämns i varken lag-
text eller praxis.

20
  

Investeringsförfarandet vid en riskkapitalinvestering går till så att utländska juridiska 

personer, tillskjuter kapital till en riskkapitalfond som därefter investerar i svenska ono-

terade aktiebolag, efter en av riskkapitalbolaget utformad investeringsstrategi.
21

 Enligt 

gällande rätt uppstår beskattningsskyldighet i Sverige för en riskkapitalinvestering vid 

ett tillfälle, innan den utländska juridiska personen efter investeringsperioden, återigen 

kan disponera sitt kapital. Beskattningstillfället inträffar för riskkapitalfonden då inne-

havet i de svenska onoterade aktiebolagen avyttras, under förutsättning att värdet på ak-

tierna i de onoterade aktiebolagen ökat i värde under investeringsperioden. De av risk-

kapitalfonden genererade inkomsterna beskattas enligt gällande rätt av riskkapitalfon-

dens delägare.
22

  

En utländsk juridisk person som väckt intresse för svenska onoterade aktiebolag kan 

idag, istället för att investera i en riskkapitalfond, besluta sig för att direkt köpa aktier i 

selektivt utvalda svenska aktiebolag. En sådan direktinvestering medför idag, under vis-

sa förutsättningar, ingen beskattningsskyldighet alls i Sverige.
23

 Det tycks således åter-

finnas en viss divergens i de svenska beskattningsreglerna avseende två tillsynes eko-

nomiskt jämförbara handlingsalternativ.
24

 Utformningen av de svenska beskattningsreg-

lerna, ger därmed skäl till att ifrågasätta huruvida en utländsk juridisk person som inve-

sterar i en riskkapitalfond, får bära en tillsynes omotiverat tyngre beskattningsbörda, 

jämfört med en situation den utländska juridiska personen istället direkt köper aktier i 

samma svenska onoterade aktiebolag, som är föremål för riskkapitalfondens invester-

ingar.  

Neutralitetsprincipen
25

 klargör och definierar en underliggande strävan efter att upprätt-

hålla neutralitet och rättvisa i det svenska skattesystemet. Om två investeringsalternativ 

är ekonomiskt jämförbara innan beskattning skall beskattningsbördan för de två alterna-

tiven i enlighet med neutralitetsprincipen inte avvika från varandra.
26

 Det skall således 

inte uppstå en skillnad i beskattningen av två ekonomiskt jämförbara handlingsalterna-

tiv. Den starka strävan efter neutralitet i den svenska rättstillämpningen får dock ge vika 

i vissa situationer för vilka en total applicering av neutralitetsprincipen skulle ge en allt 

för komplicerad och svårhanterbar rättstillämpning.
27

 En avvikelse från neutralitetsprin-

                                                
20 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 59. 

21 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 56. 

22 13 kap 1§ 1st Inkomstskattelag (1999:1 229) (IL) och 5 kap 1§ IL. 

23 25a kap IL. 

24 Plass, M. Motion 2008/09: Sk454, Översyn av regelverk kring riskkapital, 2008.  

25 Rå 2002 ref 52, Rå 1997 ref 5, m.fl.  

26 Påhlsson, R. Likhet inför Skattelag. 2007, sid 32. 

27 Lindencrona, G. Lodin, S-O. Melz, P. Silverberg, C. Inkomstskatt, 2005, sid 38.  



 

 
4 

cipen avseende beskattning av riskkapitalinvesteringar bör således enbart äga rum om 

det får anses skatterättsligt komplicerat att utforma rättvisa och neutrala rättsregler på 
området.   

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att konstatera huruvida Sveriges beskattningsregler avseende risk-

kapitalinvesteringar strider mot neutralitetsprincipen, samt i så fall om den bristande 

neutraliteten har uppstått inom ett skatterättsligt område, för vilket det får anses kompli-
cerat att införa rättvisa och neutrala rättsregler. 

Vidare kommer proposition
28

 2009/10:36, Skattefri kapitalvinst och utdelning på ande-

lar inom handelsbolagssektorn, att analyseras för att utreda om och i så fall i vilken ut-

sträckning, en kommande lagändring undanröjer den för uppsatsen behandlade proble-

matiken med beskattning av riskkapitalinvesteringar. 

1.4 Metod 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån en problembaserad rättsdogmatisk metod.
29

 Skat-

terättsliga problemområden kommer således att identifieras, genom att hierarkin i den 

rättsdogmatiska metoden följs. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den svenska lagtexten 

som för ämnesområdet är något svårangripbar. Riskkapitalfonder etableras nämligen 

genom komplicerade strukturer och sammansättningar, allt för att tillgodose högt ställda 

krav
30

 från riskkapitalbolaget och de utländska juridiska personerna. Fondernas kompli-

cerade strukturer och sammansättningar är därför, säkerligen en starkt bidragande faktor 

till att riskkapitalfonder enligt gällande rätt, inte explicit regleras i den svenska skatte-
rättsliga lagstiftningen.  

Uppsatsen kommer i nästa steg, enligt den rättsdogmatiska metoden, att utforska den 

skatterättsliga praxis som återfinns på området. Utbudet av praxis i bemärkelsen av pre-

judicerande avgöranden är mycket bristfällig, där domar avseende svenska riskkapital-

fonder inte tycks existera. Regeringsrätten har dock i ett flertal avgöranden berört vikti-

ga beståndsdelar av den skatterättsliga problematiken.
31

 En behandling av Regeringsrät-

tens avgöranden kommer därför med största sannolikhet, att bidra till en för uppsatsen 

bättre analys och slutprodukt. Det begränsade utbudet av avgöranden som berör svenska 

riskkapitalfonder till trots, kommer dock en undersökning av domstolshierarkin att ge-

nomgås, för att undersöka om de lägre instanserna ner till Skatterättsnämnden har något 

avgörande av relevans. I uppsatsskrivandet kommer Skatterättsnämndens noggranna 

analyser att genomgås under beaktande att nämnden inte utgör en rättslig domstolsin-

stans.  

Till stöd för en djupare förståelse av lagtexten och därmed även de utländska juridiska 

personernas beskattningssituation kommer förarbeten till framförallt Inkomstskattela-

gen
32

 att utgöra en värdefull källa. Ytterligare en källa som kommer att bidra till en dju-

                                                
28 Proposition (prop). 

29 Lehrberg, B. Praktisk Juridisk Metod, 2006, sid 38.  

30 Kraven består framförallt av hög avkastning, låg risk och minsta möjliga beskattningsbörda. 

31 RÅ 2003 ref 49, RÅ 2003 ref 45, RÅ 2006 ref 58 m.fl. 

32 Inkomstskattelag (1999:1 229) (IL). 
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pare förståelse av lagtexten är Organisation for Economic Co-operation and Develop-

ments (OECD:s) modellavtal
33

. Modellavtalet i sig är ingen tillförlitlig källa i nivå med 

lagtexten, praxis eller förarbeten, enligt den rättsdogmatiska metoden men OECD:s mo-

dellavtal utgör dock en självständig utgångspunkt för tolkning av såväl interna skatte-

rättsliga begrepp och de dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med andra län-

der.
34

 Ytterligare en bidragande orsak till att en betydande tid och insats vid uppsats-

skrivandet kommer att läggas på utformningen av OECD:s modellavtal och dess kom-

mentarer, bygger på den internationellt vedertagna principen som anger att en intern 

skatterättslig regel, får stå åt sidan, om den skulle stå i strid med ett dubbelbeskattnings-

avtal.
35

  

Doktrinen är en källa som för riskkapital får vägas med betydande omsorg. Trots att 

doktrinen som sådan innehar ett något lågt rättskällevärde enligt den rättsdogmatiska 

metoden, utgör doktrinen som källa en mycket viktig del av uppsatsskrivandet, vad av-

ser inhämtande av information och förståelse av gällande rätt. Vad gäller de svenska 

skatterättsliga reglerna så kommer uteslutande svensk doktrin att användas. Offentligt 

tryck i form av utskottsbetänkande och skatteverkets handledningar men även välskriv-

na akademiska artiklar och publiceringar från intresseorganisationer kommer att analy-

seras. Stor tilltro vad avser strukturen och funktionen av riskkapitalbolag, riskkapital-

fonder och den världsomspännande riskkapitalbranschen kommer att läggas vid erkända 

internationella författares verk. Slutligen kommer boken Finna rätt- juristens källmateri-

al och arbetsmetoder,
36

 att utgöra grunden för uppsatsens struktur, balans och kontinui-

tet. En god formalia kommer förhoppningsvis leda till att läsaren finner uppsatsen mer 

lättillgänglig.   

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig från en situation där en utländsk fysisk person avser att investe-

ra i en riskkapitalfond. En avgränsning som framförallt motiveras med att det är ytterst 

få privatpersoner som besitter den mängd kapital som krävs för att investera i en riskka-

pitalfond. Förhållanden där riskkapitalfonden under dess livstid skulle ge utdelning till 

fondens utländska juridiska delägare är något som uppsatsen avsiktligen avstår från att 

behandla. Återinvesteringar av mottagna utdelningar och vinstmedel från de svenska 

onoterade aktiebolagen, har nämligen utvecklats till något utav sedvana och praxis inom 

den svenska riskkapitalbranschen.  

1.6 Disposition 

I kapitel två redogörs för de två i uppsatsen behandlade handlingsalternativen för att in-

vestera i svenska onoterade aktiebolag, att vidta en riskkapitalinvestering alternativt en 

direktinvestering, för att ge läsare en grundläggande förståelse för ämnesområdet som 

                                                
33 OECD Model Convention on Income and Capital, (OECD:s modellavtal). 

34 2§ 1st Lag (1986: 468) om avräkning av utländsk skatt (AvrL).  

35 Lindencrona, G. Lodin, S-O. Melz, P. Silverberg, C. Inkomstskatt, 2005, sid 513. 

36 Bernitz, U. Heuman, L. Leijonhufvud, M. Seipel, P. Victorin, A. Vogel, H, H. Warnling-Nerep, W. 

Finna rätt- Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2002.   
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sådant. Behandlingen av respektive handlingsalternativ delas upp i två delar, där inve-

steringsförfarandet och tillvägagångssättet först berörs för att sedan på djupet analysera 

de skatterättsliga aspekterna av respektive investeringsförfarande. Kapitlet avslutas med 

att konstatera och bestämma omfattningen, av den eventuellt identifierade divergensen i 

det skattemässiga utfallet, av de två tillsynes ekonomiskt jämförbara handlingsalternati-

ven. 

Kapitel tre redogör inledningsvis för betydelsen och innebörden av neutralitetsprincipen 

genom att kartlägga principens huvudsakliga beståndsdelar samt vilken typ av neutrali-

tet som är föremål för uppsatsens behandling. För att identifiera en eventuellt bristande 

neutralitet mellan de två handlingsalternativen, vidtas en analys för att konstatera om en 

riskkapitalinvestering och direktinvestering kan anses vara två ekonomiskt jämförbara 

handlingsalternativ, för utländska juridiska personer som investerar i svenska onoterade 

aktiebolag. Kapitlet avslutas med att konstatera huruvida Sveriges beskattningsregler 

avseende riskkapitalinvesteringar strider mot neutralitetsprincipen och i så fall om det 

för det skatterättsliga området går att utforma rättvisa och neutrala rättsregler. 

Kapitel fyra redogör för Proposition 2009/10:34. Propositionen syftar till att i framtiden 

låta handelsbolag och kommanditbolag inkluderas av de skatterättsliga undantagsreg-

lerna avseende näringsbetingade andelar och därmed låta riskkapitalfonden, samt dess 

utländska juridiska delägare undantas från beskattning, vad avser riskkapitalfondens ge-

nererade inkomster. Kapitlet avser därför huvudsakligen att utreda om och så fall i vil-

ken utsträckning den för uppsatsen behandlade problematiken kommer att undanröjas 

vid en eventuell lagändring, samt hur det skatterättsliga klimatet för riskkapitalinvester-
ingar i Sverige kommer att se ut i framtiden. 

I Kapitel fem besvaras uppsatsens syften av författaren genom en avslutande kommen-

tar. Vidare redogörs för de reflektioner som författaren inhämtat under uppsatsens be-

handling, där den avslutande kommentaren ger läsaren en insyn i såväl författaren syn 

på gällande rätt som det skatterättsliga områdets framtida utveckling.    
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2 Investeringar i svenska onoterade aktiebolag 

2.1 Inledning 

För utländska juridiska personer, finns idag ett antal tillvägagångssätt för att vidta inve-

steringar i svenska aktiebolag, utan att varken vara fysiskt närvarande i Sverige eller att 

tvingas etablera en verksamhet i Sverige från vilken investeringarna vidtas. Det faktum 

att den svenska marknaden för onoterade aktier, jämfört med marknadsnoterade aktier, 

tillhandahåller betydligt färre marknadsplatser, en lägre omsättningshastighet och ett 

mindre kapitalflöde, bidrar till att det idag återfinns tydliga begränsningar vad avser de 

antal handlingsalternativ som utländska juridiska personer med intresse för svenska 

onoterade aktier kan erbjudas.  

Då konkurrenssituationen på den svenska finansiella marknaden har intensifierats och 

då utländska juridiska personer uteslutande väljer det handlingsalternativ som förefaller 

att leverera den högsta slutliga avkastningen, har utformningen av de svenska skatte-

rättsliga lagreglerna, en potentiellt stor inverkan på respektive handlingsalternativs för-

måga att attrahera utländskt kapital. Om de skattemässiga utfallet av två tillsynes eko-

nomiskt jämförbara handlingsalternativ skiljer sig åt, uppstår nämligen en snedvriden 

konkurrenssituation, där de utländska juridiska personernas val av handlingsalternativ i 

betydande utsträckning styrs av de svenska skatterättsliga lagreglernas utformning, 

istället för att låta strikt ekonomiska faktorer styra över investeringsbesluten. 

I uppsatsen behandlas två tillsynes jämförbara handlingsalternativ, riskkapitalinvester-

ingar och direktinvesteringar, som båda syftar till att maximera avkastningen för ut-

ländska juridiska personer som valt att investera i svenska onoterade aktiebolag. De två 

handlingsalternativen har selektivt valts ut, då de förutom kravet på maximal avkastning 

även tillåter de utländska juridiska personerna att vidta investeringar i svenska onotera-

de aktiebolag, utan att vara fysiskt närvarande i Sverige. Nedan kartläggs och analyseras 

beståndsdelarna, förfarandet och beskattningskonsekvenserna för respektive handlings-

alternativ för att slutligen identifiera en eventuell skillnad i de skattemässiga utfallet för 

de två investeringsförfarandena.     

2.2 Riskkapitalinvestering 

2.2.1 Riskkapitalbolaget 

Ett riskkapitalbolags verksamhetsmål består i att under en begränsad tidsperiod tillskju-

ta kapital till ett flertal selektivt utvalda onoterade aktiebolag.
37

 I den av riskkapitalbo-

laget etablerade riskkapitalfonden samlas tillgångar från ett stort antal finansiärer som 

väckt intresse för och accepterat ett av riskkapitalbolaget utfärdat investeringsanbud. 

Tillgångarna i fonden fördelas sedan efter riskkapitalbolagets upprättade investerings-

strategi. Tillskillnad från utlåningsverksamhet investerar riskkapitalbolaget, med hjälp 

av riskkapitalfonden, direkt i de onoterade aktiebolagens egna kapital.
38

 De utländska 

juridiska personerna som beslutar sig för att investera i en av riskkapitalbolaget etable-

rad riskkapitalfond, förväntar sig en slutlig avkastning om fem till tio gånger den initiala 

                                                
37 Staberg, L. Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag- diskussion 

kring ett förhandsbesked. Skattenytt, 2004, sid 124. 

38 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 55.  
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investeringen, en avkastning som skall uppnås under investeringsperioden som i norma-

la fall löper under fem till sju år.
39

  

Det är riskkapitalbolaget som besitter den nödvändiga kompetens, personalstyrka och 

finansiella kraft som fordras för att ta de investeringsbeslut som riskkapitalfonden i ett 

senare led verkställer.
40

 I riskkapitalbolagets dagliga verksamhet, pågår ständigt ett ak-

tivt arbete med att identifiera intressanta onoterade aktiebolag med en avsevärd tillväxt-

potential.
41

 Tid och energi från riskkapitalbolagets sida läggs även på att lokalisera och 

attrahera lämpliga riskkapitalister, vilka har en tillräcklig mängd disponibelt kapital för 

att investera i riskkapitalfonden.
42

 Genom att fylla rollen som komplementär till riskka-

pitalfonden, som idag i Sverige huvudsakligen etableras i form av ett kommanditbolag, 

har riskkapitalbolaget ett obegränsat betalningsansvar för fonden samtliga engage-

mang.
43

 Riskkapitalbolaget bär således ett, efter etableringen av riskkapitalfonden, be-

tydande ansvar men behöver samtidigt så som komplementär bara tillskjuta 1-3% av 
fondens kapital.

44
       

Gällande rätt för beskattning av riskkapitalinvesteringar har skapat ett skatterättsligt 

klimat, där svenska riskkapitalbolag idag finner tydliga svårigheter, med att attrahera ut-

ländska juridiska personer till en i Sverige etablerad riskkapitalfond.
45

 Utländska intres-

sen av maximal avkastning till lågbeskattning har påskyndat en utveckling där svenska 

riskkapitalbolag tvingats till kreativa skatteplaneringsåtgärder. Idag väljer därför svens-

ka riskkapitalbolag frekvent att etablera sina riskkapitalfonder utomlands, ett beslut som 

tas för att riskkapitalinvesteringen som sådan skall utgöra ett konkurrenskraftigt, neut-

ralt och framförallt ett fullgott handlingsalternativ för utländska juridiska personer som 
uppvisat ett starkt intresse för svenska onoterade aktiebolag.

46
  

2.2.2 Riskkapitalfonden 

Riskkapitalfonden utgör framförallt en finansieringskälla för riskkapitalbolaget.
47 

Att 

etablera en riskkapitalfond sker således primärt för att samla in kapital från olika juri-

diska personer, vilka beslutat sig för att investera i riskkapitalbolagets marknadsförda 

investeringsstrategi. Livstiden för en riskkapitalfond understiger i allmänhet riskkapital-

bolagets,
48

 då den sistnämndas verksamhet består i att förvalta en eller flera riskkapital-

fonder, vars fortsatta existens i hög grad görs beroende av fondens resultat men även av 

                                                
39 Arnold, G. The Finanical Times Guide to Investing, 2004, sid 118. 

40 Nordic Investment Solutions, Beskattning av Riskkapital i Norden, 2005, sid 26. 

41 Svenska Riskkapitalföreningen. Öppenhet och transparens i svenska riskkapitalbranschen, 2008, sid 9-

10. 

42 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 60. 

43 2 kap, 1§, Lag (1980:1 102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL). 

44 Svenska Riskkapitalföreningen. Öppenhet och transparens i svenska riskkapitalbranschen, 2008, sid 8. 

45 Nordic Investment Solutions. Riskkapitalmarknadens utmaningar i Norden, 2004, sid 4. 

46 Nordic Investment Solutions, Beskattning av Riskkapital i Norden, 2005, sid 26. 

47 Sveriges Riksbank, Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 56. 

48 Svenska Riskkapitalföreningen. Öppenhet och transparens i svenska riskkapitalbranschen, 2008, sid 8. 
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externa förändringarna på kapitalmarknaden. Så som en passiv finansieringskälla saknar 

riskkapitalfonden ett tydligt behov av att till verksamheten knyta personal, fastigheter 

och övriga materiella tillgångar, något som annars frekvent återfinns i en förvaltande 

verksamhet.
49

 Tillskillnad från en öppen investeringsfond är riskkapitalfonden stängd. 

Enbart selektivt utvalda investerare får därmed tillskjuta kapital till riskkapitalfonden.
50

 

Skillnaden mellan riskkapitalfonden så som stängd, jämfört med en öppen fond, utgörs 

vidare av att riskkapitalfonden placerar sitt kapital mer långsiktigt, vilket ger en låg om-

sättningshastighet för fondens verksamhet.
51

   

Vid implementeringen av UCITS
52

-direktivet
53

 infördes omfattande bestämmelser avse-

ende investeringsfonder. Innan direktivet trädde i kraft fanns enbart medlemsstaternas 

nationella lagstiftning att tillgå, vilket i avsaknad av harmoniserade rättregler, hade ska-

pat en situation för vilken kapitalflöden inte optimalt tilläts flöda mellan medlemsstater-

na.
54

 UCITS-direktivet innebar en utökad möjlighet att etablera fonder och bedriva 

fondverksamhet i andra medlemsländer. Kraven på fondbolagens verksamhetsutövning 

stärktes också i form av tydliga riktlinjer samt ett mer omfattande informationskrav till 

fonddelägarna. Utanför direktivets tillämpningsområde föll dock en grupp fonder, de al-

ternativa investeringsfonderna, som på grund av deras svårdefinierbara struktur i huvud-

taget inte kom att omfattas av varken EG-rättsliga bestämmelser eller svensk lagstift-

ning. Att definiera och kategorisera gränserna för en riskkapitalfonds verksamhet, ägar-

struktur och investeringsstrategi, då fonden som sådan utgör en alternativ investerings-

fond, har således i avsaknad av explicita lagregler visat sig vara något svårhanterbart ur 
ett skatterättsligt perspektiv.         

Svenska riskkapitalbolag ges idag stora möjligheter till att fritt välja en lämplig bolags-

form för sina riskkapitalfonder. Kommanditbolaget, så som ett handelsbolag med vissa 

associationsrättsliga särdrag, har fram till skrivande stund utgjort den mest frekvent an-

vända bolagsformen för svenska riskkapitalfonder.
55

 Då lagtexten uppställer ett krav på 

att riskkapitalfonden så som kommanditbolag måste inneha en adress i Sverige från vil-

ken verksamheten bedrivs, registreras riskkapitalfondens huvudkontor, i regel genom 

angivande av riskkapitalbolagets adress i Sverige.
56

 Kommanditbolaget som etable-

ringsform möjliggör nämligen för riskkapitalbolaget, så som komplementär,
57

 att helt få 

bestämma över riskkapitalfondens verksamhet trots att riskkapitalbolaget enbart tillskju-

                                                
49 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 56. 

50 Staberg, L. Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag- diskussion 

kring ett förhandsbesked. Skattenytt, 2004, sid 124. 

51 Sveriges Riksbank, Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 58. 

52 Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities (UCITS). 

53 KOM(2008)458 slutlig, Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författ-

ningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), (UCITS direk-

tivet) .   
 
54 Finansdepartementet. Faktapromemoria 2008/09: FPM19, 2008.  

55 Plass, M. Motion 2008/09: Sk454, Översyn av regelverk kring riskkapital, 2008. 

56 2§ 1st 2p Handelsregisterlag (1974:157) (HRL). 

57 1 kap 2§ HBL. 
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ter 1-3 % av riskkapitalfondens kapital.
58

 De utländska juridiska personerna så som 

kommanditbolagsdelägare behöver bara tillskjuta kapital när en faktisk investeringsmöj-

lighet uppstår,
59

 samtidigt som dessa finansiärer inte kan förlora mer än sin initiala kapi-

talinsats.
60

 Då kommanditbolaget är den idag absolut vanligaste bolagsformen för en 

svensk riskkapitalfond kommer uppsatsens vidare behandling enbart beakta och analy-

sera riskkapitalfonder etablerade som kommanditbolag. 

2.2.3 Förfarandet vid en riskkapitalinvestering 

Förfarandet vid en riskkapitalinvestering inleds genom att riskkapitalbolaget marknads-

för sin investeringsstrategi, till en grupp selektiv utvalda utländska juridiska personer 

genom att erbjuda en andel i en svensk riskkapitalfond. Riskkapitalbolaget etablerar 

därefter riskkapitalfonden i form av ett svenskt kommanditbolag till vilken de utländska 

juridiska personerna tillskjuter sitt utlovade kapital. Investeringarna i de svenska onote-

rade aktiebolagen sker sedan genom att riskkapitalfonden fördelar kapitalet efter riskka-

pitalbolagets utfärdade investeringsstrategi. Under förutsättning att de onoterade aktie-

bolagen förvaltar det tillskjutna kapitalet i enlighet med investeringsstrategin, så intar 

riskkapitalfonden en förhållandevis passiv ägarroll, under investeringsperioden som i 
regel löper under fem till sju år.  

 

Vid tidpunkten då investeringsperioden löpt ut säljer riskkapitalfonden sitt innehav i de 

svenska onoterade aktiebolagen. När sedan även de utländska juridiska personerna som 

en sista åtgärd, avyttrar sina innehav i riskkapitalfonden, är investeringsförfarandet som 

sådant över och det investerade kapitalet har återigen kommit de utländska juridiska 

personerna tillgodo.    

2.3 Gällande rätt för beskattning av riskkapitalinvesteringar 

2.3.1 Riskkapitalinvesteringens beskattningsbara inkomst  

En riskkapitalfond genererar inkomster beroende på resultatet av dess investeringar. Det 

är således riskkapitalbolagets utfärdade investeringsstrategi som lägger grunden för 

riskkapitalinvesteringens ekonomiska framgång, samtidigt som investeringsförfarandets 

inkomstgenererande verksamhet, uteslutande bedrivs av riskkapitalfonden. Storleken på 

                                                
58 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 59. 

59 1 kap 1§ HBL. 

60 1 kap 2§ HBL. 
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den avkastning som slutligen når de utländska juridiska delägarna i riskkapitalfonden, 

bestäms därmed direkt av den ekonomiska utveckling som de onoterade svenska aktie-

bolagen förmår att genomgå, från det att riskkapitalfonden tillskjuter sitt kapital till dess 

att innehavet avyttras.  

Så som ett svenskt kommanditbolag bedriver riskkapitalfonden således en vinstgenere-

rande verksamhet för vilken kapitalvinster
61

 skapas i Sverige, under förutsättning att 

försäljningssumman vid avyttringen av de onoterade aktiebolagen överstiger det pris 

som riskkapitalfonden erlade för aktieinnehavet.
62

 De kapitalvinster som uppstår för ett 

kommanditbolag beskattas alltid i inkomstslaget näringsverksamhet.
63

 Då de skatterätts-

liga reglerna avseende riskkapitalfonder så som kommanditbolag är något knapphändi-

ga, får inspiration och vägledning för gällande rätt avseende beskattningen av riskkapi-

talfondens genererade inkomster, ofta inhämtas från civilrättsliga lagrum.
64

 De något 

mer utförligt utformade civilrättsliga lagrummen skapar nämligen den struktur och sub-

stans, vad avser ägarförhållanden, ansvar och vinstfördelning för vilken de skatterättsli-

ga lagreglerna sedan kan tillämpas.   

En svensk juridisk person skall som nämnts ovan, betala statlig inkomstskatt på bolagets 

inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet.
65

 De skatterättsliga lagreglerna avseende 

beskattningsskyldigheten för den juridiska personen som sådan tillämpas inte, i enlighet 

med lagreglerna i IL, på den för riskkapitalfonden bedrivna bolagsformen kommandit-

bolag.
66

 Kommanditbolaget utgör nämligen inte själv ett skattesubjekt.
67

 Det är därför 

enligt gällande rätt delägarna i ett kommanditbolag som är skyldiga att betala skatt i in-

komstslaget näringsverksamhet, på de vinster som bolaget förmår att generera.
68

 Vid ett 

flertal tillfällen har förslag presenterats för att kommanditbolaget så som ett handelsbo-

lag med vissa särdrag, i enlighet med beskattningen av flera konkurrerande svenska bo-

lagsformer, skall få utgöra ett eget skattesubjekt.
69

 Finansdepartementet publicerade till-

exempel ett mycket omfattande förslag till ny beskattning av handelsbolag i april 

2002.
70

 Trots ett flertal försök till förändringar, är det dock enligt gällande rätt fortfa-

rande delägarna som skall beskatta kommanditbolagets eventuellt genererade inkomster.  

Varje delägare skall betala skatt oberoende om kommanditbolagets vinst tas ut ur före-

taget eller ej.
71

 Skattskyldighetens omfattning baseras på respektive delägares andel i 

                                                
61 42 kap 2§ 1 ledet (led) IL. 

62 44 kap 13,14§§ IL. 

63
 13 kap 2§ IL. 

64 Skatteverket (SKV) 336, Utgåva 8, 2009, sid 70.  

65 1 kap 3§ 2st IL. 

66 5 kap 1§ IL. 

67 Agell, A. Malmström, Å. Civilrätt, 2003, sid 278-279. 

68 5 kap 1§ IL. 

69 Lindencrona, G. Lodin, S-O. Melz, P. Silverberg, C. Inkomstskatt, 2005, sid 407. 

70 Statens offentliga utredningar (SOU) 2002:35, Ny handelsbolagsbeskattning, april 2002.  

71 5 kap 3§ 1st IL. 
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bolaget, som för en riskkapitalinvestering består i de antal fondandelar i riskkapitalfon-

den, som den utländska juridiska personen valt att införskaffa.
72

 Den i verksamheten 

genererade kapitalvinsten skall för en svensk riskkapitalfond så som ett kommanditbo-

lag, således beskattas av fondens utländska delägare varpå riskkapitalfonden som sådan 

inte själv betalar statlig inkomstskatt på de inkomster som verksamhet genererar.  

Kommanditbolagets så kallade skattetransparens utmynnar därmed i en i regel tydlig 

och lättöverskådlig uppdelning av respektive delägares skyldighet att betala skatt för de 

inkomster som bolaget genererar.  

Samtidigt som skattetransparensen upplevs att vara lättöverskådlig och lätthanterlig så 

uppstår, i samband med kommanditbolagets något komplicerade skatterättsliga och ci-

vilrättsliga rättsregler, en i sammanhanget relevant frågeställning för uppsatsens fortsat-

ta behandling. Då riskkapitalfonden som sådan registreras och bedriver sin verksamhet 

uteslutande i Sverige samtidigt som de utländska juridiska personerna inte finner anled-

ning till att vara fysiskt närvarande i Sverige under investeringsperioden, finns det star-

ka skäl till att ifrågasätta om och i så fall i vilken utsträckning skattskyldighet i huvud-

taget återfinns i Sverige. Då riskkapitalfondens delägare är kommanditbolagsdelägare
73

 

vilka enligt svenskt rätt är skattskyldiga för kommanditbolagets beskattningsbara in-

komster, är det såväl ur ett skatterättsligt-, som ur ett neutralitetsperspektiv av avsevärd 

betydelse att konstatera omfattningen, av de utländska juridiska personernas eventuella 
skattskyldighet för de inkomster som en riskkapitalinvestering i regel genererar.          

2.3.2 Den begränsade skattskyldighetens innebörd 

En juridisk person som utövar någon form av vinstgenererande aktivitet i Sverige är an-

tingen begränsat, eller obegränsat skattskyldig för de inkomster som uppstår inom lan-

dets gränser till följd av aktiviteten. Så som obegränsat skattskyldig är en juridisk per-

son skyldig att betala skatt för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.
74

 De ut-

ländska juridiska personerna som genom att kontakta ett riskkapitalbolag, valt att inve-

stera en del av sitt disponibla kapital i en svensk riskkapitalfond, är dock begränsat 

skattskyldiga för de beskattningsbara inkomster som en riskkapitalinvestering i regel 

genererar.
75

 

Den begränsade skattskyldigheten för de utländska juridiska personerna avgörs först 

och främst av det land där den juridiska personen finns registrerad och i andra hand vart 

dennes ledning har sitt säte.
76

 Avgörandet för den begränsade skattskyldigheten styrs så-

ledes av den utländska juridiska personens anknytning till Sverige. En riskkapitalinve-

stering är oftast en av ett stort antal investeringar som de utländska juridiska personerna 

vidtar, varpå anknytningen till Sverige för de utländska juridiska delägarna, i regel en-

bart består av ett faktiskt innehav i en svensk riskkapitalfond. Då de utländska juridiska 

riskkapitalisters innehav i riskkapitalfonden enbart utgör av en kapitalplacering och då 

dessa internationella aktörer tenderar att placera sitt kapital såväl i olika finansiella in-

                                                
72 5 kap 3§ 1st IL. 

73 1 kap 2§ HBL. 

74 6 kap 3§ IL. 

75 6 kap 11§ 1st 1p IL. 

76 6 kap 3§ IL. 
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strument som i ett flertal världsdelar, för att diversifiera riskprofilen i deras invester-

ingsportföljer, förefaller den geografiska anknytningen till Sverige vara mycket svag.   

Avgörande för den begränsade skattskyldigheten utgörs av det faktum att Sverige med 

flera, av varierad grad pålägger skatt för riskkapitalinvesteringarnas genererade inkoms-

ter. Den påförda skatten inverkar på riskkapitalinvesteringens slutliga avkastning och 

förefaller sig därför, särskilt i relation till konkurrerande handlingsalternativ, att vara 

något oönskad för de utländska juridiska riskkapitalisterna. Av skatterättsliga skäl, åter-

finns därför de utländska juridiska personerna frekvent registrerade, samt har sitt säte 

fysiskt placerat, i ett lågbeskattat finansiellt centrum utanför Sveriges gränser.
77

 Den 

tillsynes något vaga anknytningen till Sverige beror således på att de utländska juridiska 

personerna i regel finns registrerade och har sitt säte utomlands, vilket får till konse-

kvens att de utländska juridiska delägarna i en svensk riskkapitalfond enbart är begrän-

sat skattskyldiga i Sverige, då rekvisiten för den begränsade skattskyldigheten därmed 
får anses uppfyllda.  

Innebörden av att de utländska juridiska riskkapitalisterna enbart är begränsat skatte-

skyldiga i Sverige är att endast ett visst antal, i lagtexten explicit angivna, finansierings-

källor utgör skattepliktiga inkomstkällor för de utländska juridiska personerna.
78

 Det 

finns därmed ingen källskatt i Sverige för vinster som i regel genereras av en svensk 

riskkapitalfond utan beskattningen av riskkapitalfondens skattepliktiga inkomster styrs 

istället direkt av huruvida fondens delägare är skyldiga att betala skatt i Sverige eller ej. 

Utländska juridiska delägare i en riskkapitalfond är således enbart skyldiga att betala 

statlig inkomstskatt för riskkapitalfondens inkomster, om riskkapitalfonden som sådan 

utgör en i lagtexten angiven inkomstkälla, som medför skyldighet att betala skatt för 

begränsat skattskyldiga juridiska personer.  

De beskattningsbara inkomstkällorna utgörs av fast driftställe för näringsverksamhet el-

ler fastighet,
79

 näringsbostadsrätt
80

 och utdelningar på andelar i svenska ekonomiska fö-

reningar
81

. Av de beskattningsbara inkomstkällorna som anges i lagtexten finns i egent-

lig mening bara en källa som kan utlösa beskattningsskyldighet för utländska juridiska 

riskkapitalister som investerar i svenska riskkapitalfonder. Av lagtexten framgår nämli-

gen explicit att en begränsat skattskyldig person skall beskattas för inkomster som kan 

hänföras till ett fast driftställe.
82

 Definitionen av begreppet fast driftställe återfinns i 
svensk skattelagstiftning genom följande beskrivning; 

”Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverk-

samhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.”
83

  

                                                
77 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 63. 

78 6 kap 11§ 1st IL.  

79 6 kap 11§ 1st 1p IL. 

80 6 kap 11§ 1st 2p IL. 

81 6 kap 11§ 1st 3p IL. 

82 6 kap 11§ 1st 1p IL. 

83 2 kap 29§ 1st IL. 
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Gällande rätt utgör ett bestämt uttryck för förhållningssättet att de utländska juridiska 

personerna så som delägare i en svensk riskkapitalfond anses ha ett fast driftställe för 

näringsverksamhet i Sverige.
84

 De utländska juridiska delägarna i en svensk riskkapital-

fond anses således genom sitt innehav besitta en tillräckligt stark anknytning till den 

svenska fondens verksamhet för att beskattningsskyldighet skall uppstå i källstaten Sve-

rige. Det fasta driftstället för näringsverksamhet utgör således den rättsliga grunden till 

att utländska juridiska personer idag är skattskyldiga för de inkomster som riskkapital-

fonden förmår att generera.    

2.3.3 Skatterättsnämndens bedömning av fast driftställe 

I avsaknad av domstolsavgöranden, vad avser gällande rätt för beskattningen av riskka-

pitalinvesteringar och framförallt riskkapitalfondens roll så som ett fast driftställe för 

näringsverksamhet, förefaller Skatterättsnämndens förhandsbesked den 25 februari 1998 

behandla en för uppsatsen mycket central frågeställning.
85

 I förhandsbeskedet avsåg en 

utländsk juridisk person hemmahörande i Guernsey att investera, i ett ej vid tidpunkten 

för förhandsbeskedet i Sverige etablerat kommanditbolag. Det kommanditbolag som i 

enlighet med investeringsstrategin avsågs att etableras i Sverige skulle ha ett verksam-

hetsmål som bestod i att köpa och sälja aktier i bland annat svenska aktiebolag. Den ut-

ländska juridiska personen avsåg med sitt blivande kommanditbolags delägarskap att 

inta en ytterst passiv roll, där ansvaret för riskkapitalfondens samtliga engagemang samt 

investeringsbesluten tillgodosågs av ett aktiebolag så som komplementär.
86

   

Den primära frågan för den förhandsbesked ansökan som lämnades in, bestod i att utre-

da huruvida den utländska juridiska personen genom att investera en viss del av sitt dis-

ponibla kapital i en svensk riskkapitalfond, skulle anses ha ett fast driftställe för när-

ingsverksamhet i Sverige. I sin behandling konstaterade Skatterättsnämnden att det fak-

tum att en utländsk juridisk person är delägare i ett svenskt kommanditbolag inte själv-

ständigt medför att skattskyldighet uppstår i Sverige. Avgörande för den utländska juri-

diska personens skattskyldighet i Sverige bestod istället enligt Skatterättsnämnden, av 

huruvida de av kommanditbolaget genererade inkomsterna skulle uppstå i ett för den ut-

ländska juridiska person, fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.
87

  

Utan att vidta en bedömning huruvida riskkapitalfonden i huvudtaget vid en etablering i 

Sverige, kunde anses bedriva en skattepliktig näringsverksamhet, vände sig Skatterätts-

nämnden till OECD:s modellavtal för vägledning i frågan. Med hjälp av kommentarerna 

till OECD:s modellavtal konstaterade Skatterättsnämnden efter en inte allt för djup och 

grundläggande juridisk argumentation, att kommanditbolaget genom att ha ett huvud-

kontor i Sverige och genom dess varaktiga och vinstdrivande verksamhet, ansågs utgöra 

ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. Avgörande för utgången av Skatte-

rättsnämndens förhandsavgörande utgjordes således både av att platsen för riskkapital-

fondens verksamhet ansågs fysiskt placerat i Sverige och att dess verksamhet i sin hel-

                                                
84 Se bland annat Plass, M. Motion 2008/09: Sk454. Staberg, L. Fast driftställe i Sverige genom delägan-

de i kapitalförvaltande kommanditbolag- diskussion kring ett förhandsbesked. Skattenytt, 2004. Svens-

ka Riskkapitalföreningen. Öppenhet och transparens i svenska riskkapitalbranschen, 2008.  

85 Skatterättsnämnden (SRN) 1998-02-25 (dnr 123-97/D). 

86 SRN 1998-02-25 (dnr 123-97/D). 

87 SRN 1998-02-25 (dnr 123-97/D). 
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het ansågs bedrivas inom landets gränser. Det var dock inte kommanditbolaget som så-

dant utan delägarskapet i riskkapitalfonden som avgjorde att ett fast driftstället för när-

ingsverksamhet, enligt Skatterättsnämnden, uppstod i Sverige för den utländska juridis-

ka personen.
88

   

Förhandsavgörandet överklagades inte av den i Guernsey etablerade juridiska personen 

varpå målet aldrig nådde Regeringsrätten. Skatterättsnämndens bedömning har varit fö-

remål för kritik från bland annat Lennart Staberg som i en debattartikel
89

, efter en om-

fattande analys fann att riskkapitalfonden som sådan inte bör, utgöra ett fast driftställe 

för näringsverksamhet i Sverige. Staberg ansåg till skillnad från Skatterättsnämnden att 

en svensk riskkapitalfond genom dess låga omsättningshastighet och tydliga beroende-

ställning till riskkapitalbolaget, inte kan anses bedriva en näringsverksamhet i Sverige 

enligt lagreglerna i IL, varpå rekvisitet fast driftställe för näringsverksamhet därmed inte 

kan uppfyllas.  

Då de utländska juridiska personerna så som begränsat skattskyldiga kommanditbolags-

delägare enbart beskattas i Sverige i en situation då inkomsterna har genererats av ett 

fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige, förefaller det därför vara ytterst relevant 

att utreda huruvida innehavet i en svensk riskkapitalfond medför att ett fast driftställe 

för näringsverksamhet återfinns i Sverige. Med utgångspunkt av Skatterättsnämndens 

bedömning kommer därför en självständig analys av begreppet fast driftställe för när-

ingsverksamhet att vidtas, för att avgöra huruvida delägarskapet i en riskkapitalfond kan 

utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige och därmed medföra skatt-

skyldighet i Sverige för fondens utländska juridiska delägare.          

2.3.4 Riskkapitalfonden en passiv näringsverksamhet 

Att konstatera huruvida en svensk riskkapitalfond i huvudtaget bedriver en skattepliktig 

näringsverksamhet, utgör en ytterst relevant beståndsdel i bedömningen av huruvida 

riskkapitalfonden, för fondens utländska juridiska delägare, skall anses utgöra ett fast 

driftställe för näringsverksamhet i Sverige. Rättstillämpningens har bland annat genom 

Skatterättsnämndens förhandsavgörande den 25 februari 1998 (se vidare 2.3.3), låtit 

frågan förbli obesvarad, där nämnden konstaterade att ett fast driftställe för näringsverk-

samhet föreligger utan att ifrågasätta huruvida en riskkapitalfond i huvudtaget bedriver 
en skattepliktig näringsverksamhet.  

För att en näringsverksamhet skall anses ligga för handen krävs att riskkapitalfonden 

som sådan bedriver en förvärvsverksamhet som sköts såväl yrkesmässigt som självstän-

digt.
90

 Samtliga rekvisit måste uppfyllas för att riskkapitalfondens inkomster och utgif-

ter skall räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.
91

 Nedan analyseras rekvisiten till 

definitionen av begreppet näringsverksamhet, för att bestämma tyngden i den rättsliga 

argumentation, som för gällande rätt tydligt utpekar riskkapitalfonden så som ett fast 
driftställe för näringsverksamhet i Sverige för dess utländska juridiska delägare. 

                                                
88 SRN 1998-02-25 (dnr 123-97/D). 

89 Staberg, L. Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag- diskussion 

kring ett förhandsbesked. Skattenytt, 2004 sid 123-143. 

90 13 kap 1§ 1st IL. 

91 13 kap 1§ 1st IL. 
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2.3.4.1 Förvärvsverksamhet  

Betydelsen av rekvisitet förvärvsverksamhet innebär att verksamheten i riskkapitalfon-

den skall bedrivas kontinuerligt, varaktigt och i en viss omfattning.
92

 Då en riskkapital-

fond är varaktig till sin natur genom långa placeringshorisonter och då investeringar i de 

svenska onoterade aktiebolagen sker med betydande kapitalbelopp, förefaller sig kravet 

på att riskkapitalfondens verksamhet som sådan, skall bedrivas såväl varaktigt som i en 

viss omfattning vara uppfyllt.  

Mer osäkert är bedömningen av riskkapitalfondens kontinuitet i dess verksamhet då 

fonden förhåller sig relativt passiv under större delen av dess livstid. I Rå (Regeringsrät-

tens Årsbok) 2003 referat (ref) 49 eftertaxerade Skatteverket Göteborgs Postens Nya 

AB för inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet, då bolaget placerat en tillfällig 

överlikviditet hos en kapitalförvaltare. Skatteverket ansåg att Göteborgs Posten Nya AB 

bedrivit näringsverksamhet i form av kapitalförvaltning. Bolaget anförde dock att rörel-

sen vad avsåg kapitalförvaltning inte bedrevs långsiktigt och kontinuerligt då omsätt-

ningshastigheten var låg, samt då bolaget när som helst kunde avyttra sin kapitalförval-

tande verksamhet utan komplikationer då personal, fastighet, och inventarier saknades. 

Göteborgs Postens Nya AB omsatte vid tidpunkten för rättsfallet 1 miljard kronor per år 

medan överlikviditeten bara uppgick till 15-20 miljoner kronor. Bolagets överförda ka-

pitalförvaltning bedrevs regelbundet då kapitalförvaltaren genomförde 150 stycken 

transaktioner om året.  

Regeringsrätten anförde att omfattningen av den aktivitet som lades ner på att placera 

överlikviditeten inte var tillräckligt omfattande för att utgöra näringsverksamhet. Av in-

tresse för en riskkapitalfonds verksamhet kan därför belysas att fonden som sådan säker-

ligen inte har en omsättningshastighet som vida överstiger den som Göteborgs Postens 

Nya AB:s kapitalförvaltning, vid tidpunkten för Regeringsrättens bedömning uppvisade. 

Däremot kräver en riskkapitalinvestering till skillnad från att enbart placera en överlik-

viditet, ett ständigt arbete med att analysera, värdera och vidta beslut om förändringar i 

riskkapitalfondens innehav. Bakom riskkapitalfondens fasad återfinns således ett stort 

antal arbetsuppgifter och personer som ägnar en avsevärd tid och energi åt att förvalta 

riskkapitalfondens engagemang, vilket således kräver en kontinuerlig uppmärksamhet 
och arbetsinsats från de involverade parterna.  

Slutligen anförde Regeringsrätten att alla företag som lyckas tillskansa sig en överlikvi-

ditet måste ges möjligheten att söka ett investeringsalternativ som enligt företaget ger 

den absolut bästa avkastningen, utan att en skattepliktig näringsverksamhet skall behöva 

uppstå. Det faktum att ett företag placerar sin överlikviditet hos en kapitalförvaltare som 

har ett stort antal kunder som kräver olika typer av lösningar där endast en begränsad tid 

och energi läggs ned på varje uppdrag, bör dock skiljas från en situation där riskkapital-

fondens enda verksamhetsmål består i att placera utländska juridiska personers överlik-

viditet utefter en och samma investeringsstrategi. 

I Rå 2003 ref 45 resulterade Regeringsrättens bedömning i en motsatt utgång jämfört 

med Rå 2003 ref 49. Regeringsrätten ansåg att ett aktiebolag bedrev rörelse i form av 

näringsverksamhet genom att i omfattande utsträckning köpa och sälja värdepapper. Var 

gränsdragningen går mellan de båda rättsfallen är inte helt enkelt att utröna. Avgörande 

i Rå 2003 ref 45 var dock att aktiebolagets omsättning var av ett betydande slag, varak-

                                                
92 Prop. 2008/09:62, sid 6. 



 

 
17 

tig och bestod av ett stort antal transaktioner, vilket kan jämföras med riskkapitalfonden 

som uppvisar stora transaktionsbelopp och en omsättningshastighet som åtminstone 
stundom kan vara mycket intensiv.   

En svensk riskkapitalfond fyller en funktion av att placera ett stort antal juridiska perso-

ners överlikviditet i svenska små och medelstora aktiebolag. Tydliga likheter finns där-

med till Regeringsrättens avgörande i Rå 2003 ref 49. Att utländska juridiska personer 

investerar pengar i svenska riskkapitalfonder torde därmed inte självständigt medföra att 

en skattepliktig näringsverksamhet bedrivs av riskkapitalfonden. I jämförelse med Rå 

2003 ref 45 skulle ett motsatt resonemang dock utmynna i slutsatsen att en svensk risk-

kapitalfond genom dess normalt sätt höga omsättning och relativt betydande antal trans-

aktioner skall utgöra en näringsverksamhet. Detta trots att transaktionerna utförs efter en 

investeringsstrategi som noga valts och planerats av riskkapitalbolagets anställda. Vad 

avser en riskkapitalfond förefaller sig bedömningen i Rå 2003 ref 45 vara något mer 

träffande än motsvarande bedömning i Rå 2003 ref 49 då riskkapitalfonden utgör en 

tids-, och energikrävande verksamhet som enbart existerar för att placera kapital från ut-
ländska juridiska personer.  

Sammantaget bygger kravet på kontinuitet att verksamhetsutövningen i riskkapitalfon-

den måste ske genom en relativt jämn och ständigt pågående aktivitet. Riskkapitalfon-

dens verksamhet som sådan, kräver att ett kontinuerligt arbete läggs ner i förvaltning av 

fondens tillgångar under hela investeringsperioden. Kontinuiteten för riskkapitalfonden 

tillgodoses därmed, genom att en tillräckligt god slutlig avkastning och en tillfredstäl-

lande diversifiering, enbart kan uppnås genom att investeringar och avyttringar sker i så 

betydande omfattning och med tillräcklig frekvens, att kravet på att verksamheten skall 

bedrivs kontinuerligt får anses vara uppfyllt. Riskkapitalfonden utgör således en för-

värvsverksamhet genom att bedriva sin verksamhet långsiktigt, varaktigt och i en viss 

omfattning. 

2.3.4.2 Yrkesmässigt  

Med rekvisitet att riskkapitalfonden skall bedrivas yrkesmässigt avses att det skall fin-

nas ett vinstsyfte i verksamheten.
93

 En avkastningsstiftelse vars tillgångar enbart bestod 

av delägarrätter och fordringsrätter, ansågs enligt Regeringsrätten i Rå 2004 ref 93 utgö-

ra en näringsverksamhet, sedan det visat sig att en allt för liten del av tillgångarna i stif-

telsen kom allmännyttiga ändamål tillgodo. Förändringen av stiftelsens verksamhetsmål 

mot en allt mer vinstmaximerande verksamhet medförde att stiftelsen enligt Regerings-

rätten uppfyllde näringsverksamhetens karaktäristiska vinstsyfte. Den absolut viktigaste 

orsaken till att utländska juridiska personer väljer att investera pengar i en svensk risk-

kapitalfond beror som bekant på att det utgör ett sätt att maximera avkastningen. En lär-

dom som därmed kan dras från Rå 2004 ref 93 att en svensk riskkapitalfond trots allt 
har vad som allra mest karaktäriserar en näringsverksamhet, nämligen ett vinstsyfte.  

Vinstsyftet förefaller för riskkapitalfonden således vara relativt odiskutabelt då såväl 

riskkapitalbolaget som de utländska juridiska personerna ställer tydliga krav på maxi-

mal avkastning. Då riskkapitalfonden som sådan etableras med det primära syftet av att 

maximera intressenternas avkastning får vinstsyftet som sådant utgöra en självklar 
komponent av riskkapitalfondens verksamhet.  
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2.3.4.3 Självständigt 

Omfattningen och gränserna för näringsverksamhetsbegreppets sista rekvisit självstän-

digheten styrs framförallt av, i vilken utsträckning som riskkapitalfondens verksamhet 

kan anses bedrivas oberoende av hjälp och stöd från riskkapitalbolaget.
94

 För djupare 

förståelse av rekvisitet får information inhämtas från praxis.
95

 Dessvärre saknas som ti-

digare nämnts ett faktiskt utbud av praxis vad avser riskkapitalfonder, varpå rättsläget 

förefaller sig vara något osäkert. Enligt Rå 2006 ref 58 ansågs dock ett nybildat och vi-

lande aktiebolag bedriva näringsverksamhet. Av intresse för riskkapitalfondens verk-

samhet utgörs bedömningen av i vilken utsträckning fonden bör vara verksam för att 

upprätthålla kravet på självständighet. I rättsfallet ansåg Regeringsrätten att begreppet 

näringsverksamhet innehåller ett mycket svagt krav på aktivitet. Bolaget ifråga hade re-

gistrerats och genom sitt enda verkliga engagemang förvärvat ett annat bolag i koncer-

nen. Det vilande företaget ansåg ändå enligt Regeringsrätten bedriva näringsverksam-
het.  

Då en svensk riskkapitalfond tillbringar en stor del av dess livstid i ett vilande stadie så 

är den skatterättsliga frågan i Rå 2006 ref 58 ytterst relevant för uppsatsens behandling. 

Vid en låg aktivitetsgrad förefaller sig nämligen riskkapitalfonden, tydligt beroende av 

hjälp och stöd från riskkapitalbolagets aktiva verksamhetsutövning, för att i huvudtaget 

utöva en verksamhet. En riskkapitalfond investerar, som nämnts tidigare, relativt sällan 

och med en lång placeringshorisont. Med stöd av Regeringsrättens bedömning i Rå 

2006 ref 58 kan dock konstateras att riskkapitalfonden så som en passiv verksamhet inte 

hindrar fonden från att bedriva en självständig förvärvsverksamhet.   

Enligt propositionen tar sig en självständighetsbedömning sitt avsprång i det avtalsför-

hållande som upprättas mellan riskkapitalfonden och riskkapitalbolaget.
96

 Det faktum 

riskkapitalbolaget så som komplementär överför en stor del av investeringens faktiska 

risktagande till fonden och då riskkapitalfonden etableras i Sverige för att bedriva en 

verksamhet som tydligt skiljer sig från riskkapitalbolagets, utgör tydliga faktorer som 

talar för att riskkapitalfondens verksamhetsutövning bedrivs självständigt. Att riskkapi-

talbolaget enbart äger 1-3 % procent av riskkapitalfonden utgör ytterligare ett uttryck 

för riskkapitalfonden så som självständig.  

Å ena sidan är riskkapitalfonden således ett självständigt vinstdrivande kommanditbolag 

men en argumentation kan likväl föras i en riktning mot att riskkapitalfonden, allt som 

oftast enbart har en roll av att följa riskkapitalbolagets investeringsstrategi. Då fonden 

normalt sätt ej har någon personal, fastighet eller övriga materiella inventarier så kan 

riskkapitalfondens självständighet därmed framstå som något bristfällig. Riskkapital-

fonden uppfyller dock självständighetskravet då verksamheten genererar egna skatte-

pliktiga inkomster, tar ett betydande risktagande och då verksamhetsutövningen som 
sådan förefaller sig vara påtagligt skild från riskkapitalbolagets.  

                                                
94 13 kap 1§ 2st IL. 

95 Prop. 2008/09:62, sid 9. 

96 Prop. 2008/09:62, sid 33. 
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2.3.4.4 Sammanfattning näringsverksamhet  

Sammantaget kan nämnas att gällande rätt ger en mycket tvetydig bild av huruvida risk-

kapitalfonden kan anses bedriva en näringsverksamhet. Den genomförda rättsliga analy-

sen ger inte ett tydligt uttryck för den enligt gällande rätt ovillkorliga och vedertagna 

ståndpunkten att riskkapitalfonden bedriver en skattepliktig näringsverksamhet. Argu-

ment som talar emot att en svensk riskkapitalfond skall bedriva näringsverksamhet byg-

ger mestadels på riskkapitalfondens sviktande kontinuitet, jämförelsevis låga omsätt-

ningshastighet och att fonden som sådan är förhållandevis beroende av att följa riskka-

pitalbolagets investeringsstrategi.   

Trots att praxis och förarbeten enbart berört områden av relevans och inte explicit be-

handlar riskkapitalfonder som företeelse får fonden anses bedriva en skattepliktig när-

ingsverksamhet i Sverige. Avgörande för att riskkapitalfonden får anses bedriva en när-

ingsverksamhet består i att fonden så som en självständig och vinstmaximerande för-

värvsverksamhet bedrivs varaktigt, kontinuerligt och i en viss omfattning. Efter det att 

riskkapitalfonden konstaterats bedriva en näringsverksamhet återstår att avgöra huruvi-

da fonden kan anses utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige för fon-
dens utländska juridiska delägare. 

2.3.5 Fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige 

I den svenska lagstiftningen behandlas innebörden och betydelsen av fast driftställe för 

näringsverksamhet mycket kortfattat.
97

 I lagtexten ges förutom en definition, ett antal 

exempel på vad som anses falla inom det skatterättsliga begreppet.
98

 Av de i lagtexten 

angivna exemplen framgår bland annat att en filial, kontor, verkstad och fabrik skall an-

ses utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.
99

 Då inget av de i lagtex-

ten utpekade exemplen förefaller sig passa en situation där en utländsk juridisk person 

investerar i en svensk riskkapitalfond, får vägledning istället återfinnas i andra rättskäl-

lor än den svenska lagtexten.  

Praxis vad avser fast driftställe för näringsverksamhet är omfattande. En djupare förstå-

else av uppsatsens behandlade ämne, kan dock inte inhämtas från domstolsinstansernas 

breda utbud av avgöranden, då riskkapitalfonder och beskattningen av riskkapitalinve-

steringar fram till skrivande stund inte har blivit föremål för domstolsbehandling. Dess-

värre förefaller sig inte heller propositionen till gällande lagstiftning vara särskilt utför-

lig, då till exempel en djupare och vidare förståelse för samtliga rekvisit av det skatte-

rättsliga begreppet fast driftställe för näringsverksamhet enligt propositionen får inhäm-

tas från andra rättskällor.
100

 Varken den svenska lagtexten, praxis eller dess förarbete 

har därmed lagt någon tid eller energi vid att definiera och bestämma vad som avses 

med ett fast driftställe för näringsverksamhet ur ett riskkapitalperspektiv, eller huruvida 
en svensk riskkapitalfond kan falla in under det skatterättsliga begreppets omfattning.  

                                                
97 2 kap 29§ IL 

98 2 kap 29§ 2st IL. 

99 2 kap 29§ 2st IL. 

100 Prop. 1986:87:30 sid 42. 



 

 
20 

Av propositionen till IL framgår dock explicit att Sveriges interna skatterättsliga regler 

bör bygga på samma principer som OECD:s modellavtal
101

,
102

 särskilt då avtalet ligger 

till grund för de dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med andra länder.
103

 

För att ett dubbelbeskattningsavtal, skall bli applicerbart krävs att det föreligger en in-

ternationell dubbelbeskattningssituation. Det får i sammanhanget anses allmänt vederta-

get att de flesta länder utkräver skatt för de kapitalvinster som deras medborgare genere-

rar i landet och från utlandet. Enligt gällande rätt utkräver Sverige samtidigt skatt för de 

kapitalvinster som en riskkapitalinvestering genererar, till följd av samma delägarskap i 

en svensk riskkapitalfond, som utlöser beskattning i den utländska juridiska personens 

hemvistland. Således uppstår i regel en internationell dubbelbeskattningssituation när 

utländska juridiska personer investerar i svenska riskkapitalfonder, under förutsättning 

att den utländska jurisdiktionen likt Sverige beskattar de av riskkapitalfonden generera-
de inkomsterna.  

Den internationella dubbelbeskattningssituationen utgör dock inget krav för att tillämpa 

OECD:s modellavtal. Enligt propositionen
104

 framgår att den interna beskattningsrätten 

bör vara av en så vidsträckt art att den kan anpassas till de dubbelbeskattningssituationer 

för vilka dubbelbeskattningsavtalen blir applicerbara. I sammanhanget poängterar pro-

positionen därför, att vårt interna skatterättsliga regelverk till följd av Sveriges interna-

tionella skatterättsliga åtaganden, bör bygga på samma principer som OECD:s mo-

dellavtal.
105

 För att svensk beskattning i högsta möjliga grad skall överensstämma med 

våra dubbelbeskattningssituationer får enligt propositionen djupare förståelse därmed, 

även vad avser interna skatterättsliga begrepp, inhämtas från OECD:s modellavtal, obe-

roende om en internationell dubbelbeskattningssituation anses ligga för handen.
106

 

Den knapphändiga informationen i de svenska rättskällorna i kombination med att fö-

rarbeten till gällande rätt uttryckligen pekar ut OECD:s modellavtal så som en källa för 

djupare förståelse, avseende den svenska definitionen av fast driftställe för näringsverk-

samhet, medför att OECD:s modellavtal utgör en för uppsatsen mycket viktig källa. Då 

OECD:s modellavtal tillämpas såväl vad avser tolkning av intern rätt som i en dubbel-

beskattningssituation, återfinner sig modellavtalet utgöra den primära källan, vad avser 

samtliga situationer där en utländsk juridisk person investerar i en svensk riskkapital-
fond.   

Modellavtalet som såväl Sverige som ett stort antal västerländska länder, använder som 

ett grundavtal för att eliminera internationell dubbelbeskattning i vissa specifika situa-

tioner, innehåller en artikel 5 vars definition av fast driftställe huvudsakligen överens-

stämmer med motsvarande definition i den svenska lagstiftningen.
107

 Till artikel 5 i 

OECD:s modellavtal finns utförliga kommentarer som tydliggör vad som skall förstås 

                                                
101 OECD Model Tax Convention on Income and Capital 2005 (OECD modellavtal). 

102 Prop. 1986/87:30 sid 42. 

103 Lindencrona, G. Lodin, S-O. Melz, P. Silverberg, C. Inkomstskatt, 2005, sid 547. 

104 Prop. 1986/87:30.  

105 Prop. 1986/87:30, sid 42. 

106 Prop. 1986/87:30 sid 42. 

107 SKV 352, Utgåva 13, Handledning för internationell beskattning, 2009, sid 231. 
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med respektive rekvisit. Av kommentaren till OECD:s modellavtal kan det därför 

mycket väl indirekt framgå, hur den svenska skattelagstiftningen avseende fast driftstäl-

le för näringsverksamhet skall tolkas. Således kan en djupare förståelse för den rättsliga 

grunden för att beskatta utländska juridiska personer för inkomster från ett fast driftstäl-

le för näringsverksamhet i Sverige, mycket väl återfinnas i kommentarerna till OECD:s 

modellavtal. Nedan behandlas samtliga rekvisit till definitionen av fast driftställe för 

näringsverksamhet utifrån kommentarerna till OECD:s modellavtal. Utgångspunkten 

för analysen utgörs av den svenska definitionen som enligt lagtexten anger; 

”Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverk-
samhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.”

108
  

2.3.5.1 Näringsverksamhet 

Med rekvisitet näringsverksamhet avses att ett företag bedriver en faktisk näringsverk-

samhet i Sverige, även om det inte är företagets huvudsakliga sysselsättning.
109

 Det 

finns inget krav på att näringsverksamheten måste innehålla en viss grad av materiella 

inventarier så som maskiner eller andra faciliteter.
110

 Att riskkapitalfonden i avsaknad 

av ett faktiskt behov, bedriver sin verksamhet utan materiella tillgångar hindrar således 

inte att riskkapitalfonden kan anses bedriva sin näringsverksamhet i Sverige. Det räcker 

nämligen med att det finns en yta eller tomt som företaget kan disponera.
111

 Riskkapital-

fonden behöver således enligt kommentaren till OECD:s modellavtal, bedriva en när-

ingsverksamhet i Sverige från en plats inom landets gränser som fonden har rätt att 

disponera.  

Från det att riskkapitalfonden registreras av riskkapitalbolaget till dess att verksamheten 

avvecklas bedriver fondens uteslutande sin verksamhet i Sverige. Riskkapitalfonden ut-

övar all sin verksamhet i Sverige då fondens enda verksamhetsmål består i att investera i 

svenska onoterade aktiebolag. På grund av den något speciella verksamhetsutövningen 

återfinns för fonden därmed ingen direkt anledning att etablera och bedriva delar av sin 
verksamhet utanför Sveriges gränser.  

Då en riskkapitalfond så som kommanditbolag bedriver näringsverksamhet enligt IL 

och då riskkapitalfonder alltid registreras i det svenska handelsregistret med angivandet 

av en adress i Sverige,
112

 får fonden som sådan anses bedriva en näringsverksamhet i 

Sverige. Riskkapitalfonden får således utan fysiska inventarier eller personal uppfylla 

rekvisitet näringsverksamhet, i enlighet med kommentaren till OECD:s modellavtal, då 

riskkapitalfondens verksamhet uteslutande bedrivs från en svensk adress. Rekvisitet 

näringsverksamhet utgör därmed inget hinder mot att riskkapitalfonden skall anses ut-
göra ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.      

                                                
108 2 kap 29§ 1st IL. 

109 OECD:s modellavtal, kommentar (kom) 4 (4). 

110 OECD:s modellavtal, kom 4 (4). 

111 OECD:s modellavtal, kom 4.1.  

112 2§ 1st 2p HRL.  
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2.3.5.2 Stadigvarande plats för affärsverksamhet 

Med stadigvarande plats för affärsverksamhet avses framförallt två saker. För det första 

så skall de finnas ett samband mellan det fasta driftstället och Sverige.
113

 Det får således 

inte vara en slump att riskkapitalfonden finns registrerad inom landets gränser utan det 

måste återfinnas en geografisk anknytning till Sverige. Av kommentaren framgår som 

exemplifiering att näringsverksamheten inte behöver vara fixerad vid marken för att an-

ses stadigvarande.
114

 En riskkapitalfond förefaller sig ha en geografisk anknytning till 

Sverige då fonden finns registrerad inom landets gränser, förvaltas av ett svenskt risk-

kapitalbolag och då bolaget investerar i svenska företag.  

Samtidigt kan dock verksamheten som sådan anses ha ett tämligen svagt samband till 

Sverige då största delen av en riskkapitalfonds verksamhet likväl skulle kunna bedrivas 

från en adress utanför Sverige. Riskkapitalfondens verksamhet består som tidigare 

nämnts av ett stort antal kapitalplaceringar, affärer som idag sker med hjälp av datorer. 

En riskkapitalfonds huvudsakliga verksamhet skulle därför mycket väl kunna bedrivas 

utanför Sveriges gränser. Avgörande är dock inte huruvida det finns en möjlighet för en 

svensk riskkapitalfond att bedriva sin verksamhet utomlands utan huruvida riskkapital-

fonden anses ha en stadigvarande plats för affärsverksamhet i Sverige, genom att fak-

tiskt bedriva verksamheten i Sverige. Det får därmed framstå så som självklart att en 

svensk riskkapitalfond har en tydlig geografisk anknytning till Sverige, genom att finnas 

registrerad i Sverige, förvaltas av ett svenskt riskkapitalbolag och genom att bedriva en 
verksamhet som enbart investerar i svenska onoterade aktiebolag.     

För det andra, krävs att riskkapitalfonden skall anses ha en stadigvarande plats för af-

färsverksamhet, vilket innebär att näringsverksamheten inte får bedrivas allt för tillfäl-

ligt utan att det finns ett viss permanent element i verksamheten.
115

 Näringsverksamhe-

ten behöver inte bedrivas aktivt i ett jämnt flöde men en viss kontinuitet krävs.
116

 Till-

fälliga avbrott i näringsverksamhetens aktiviteter utgör således inte grund för att ett fast 

driftställe skall förlora sin status.
117

 Enligt kommentaren till OECD:s modellavtal skall 

en verksamhet normalt sätt inte uppfylla rekvisitet stadigvarande om det bedrivs under 
en period som understiger sex månader.

118
  

Det är riskkapitalbolagets investeringsstrategi som styr riskkapitalfondens aktivitet. En 

viss aktivitet finns det dock alltid då riskkapitalfonden förvaltar sitt innehav i ett stort 

antal företag och då investeringar och försäljningar av innehavet i de olika företagen 

behövs vidtas vid olika tidpunkter. För att uppnå en tillfredställande avkastning och di-

versifiering av fondens innehav får därför riskkapitalfonden anses vara aktiv i en till-

räcklig omfattning. Typiskt för en riskkapitalinvestering är vidare att fonden investerar i 

företag under relativt långa tidsperioder om fem till sju år, vilket med råge överstiger 

                                                
113 OECD:s Modellavtal, kom 5 (5). 

114 OECD:s Modellavtal, kom 5 (5). 

115 OECD:s Modellavtal, kom 6 (6). 

116 OECD:s Modellavtal, kom 6 (6). 

117 OECD:s Modellavtal, kom 6.1.   

118 OECD:s Modellavtal, kom 6 (6). 
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kommentaren till OECD:s modellavtal som anger ett krav om minst sex månader.
 119

 

Riskkapitalfonden existerar således under hela investeringsperioden då fonden utgör 

riskkapitalbolagets enda finansieringskälla. Därmed får riskkapitalfonden anses ha en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet, särskilt då fonden får anses ha en påtaglig 
geografisk anknytning till Sverige. 

2.3.5.3 Varifrån 

Rekvisitet varifrån skall tolkas i vid mening.
120

 Ett grundläggande krav är dock att när-

ingsverksamheten faktiskt bedrivs från det fasta driftstället.
121

 Både riskkapitalbolaget 

och riskkapitalfonden bedriver sin verksamhet ifrån Sverige, ofta genom angivande av 

samma adress, vilket medför att alla intäkter som uppstår i samband med en riskkapital-

investering genereras i Sverige. Diskuteras kan dock i vilken mån dessa inkomster gene-

rerats ifrån riskkapitalfonden så som en relativt passiv förvaltare av aktieinnehavet. Om 

riskkapitalbolaget intar en allt för dominant roll kan det förefalla sig vara riskkapitalbo-

laget och inte fonden som skapar de skattepliktiga inkomsterna. Här bör dock fokus lig-

ga på riskkapitalfonden som själva inkomstkällan för investeringsförfarandet. Då risk-

kapitalbolaget står för investeringsstrategin som sådan, är det riskkapitalfonden som ge-

nererar de inkomster som i huvudtaget väcker frågan, om de utländska juridiska perso-

nernas beskattningsskyldighet och det eventuella fasta driftstället för näringsverksamhet 

i Sverige. Det är därmed riskkapitalfonden som ensam genererar de för investeringsför-

farandet skattepliktiga inkomsterna från sin svenska adress. Näringsverksamheten får 
därför i sin helhet anses bedrivas ifrån riskkapitalfondens lokaler i Sverige. 

2.3.5.4 Verksamheten helt eller delvis bedrivs 

Med att verksamheten helt eller delvis bedrivs, betonas betydelsen av på vilket sätt 

verksamheten bedrivs.
122

 De flesta verksamheter bedrivs av en personalstyrka som med 

hjälp av att materiella respektive immateriella tillgångar skapar mervärde för verksam-

heten som sådan. Personal är dock inget grundläggande krav, enligt kommentaren till 

OECD:s modellavtal, för att ett fast driftställe skall existera.
123

 Kommentaren anger 

nämligen att ett fast driftställe kan existera om verksamheten huvudsakligen bedrivs ge-

nom automatisk utrustning där personal begränsas till installation, skötsel och kontroll 

av utrustningen.
124

 Ett fast driftställe existerar dock inte om en personalstyrka sätter upp 

en uppsättning maskiner som efter installation överlämnas till ett annat företag.
125

 

Riskkapitalfonden bedriver en vinstgenererande verksamhet som helt bedrivs utan per-

sonal. Avsaknaden av personal utgör visserligen inget hinder för att innehavet i en risk-

kapitalfond skall utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet, enligt kommentaren 

till OECD:s modellavtal, men det krävs en viss kontinuitet från en personalstyrkas sida 

                                                
119 Arnold, G. The Financial Times Guide to Investing, 2004, sid 118. 

120 OECD:s modellavtal, kom 4.6. 

121 OECD:s modellavtal, kom 4.6. 

122 OECD:s modellavtal, kom 7 (7).  

123 OECD:s modellavtal, kom 10 (9). 

124 OECD:s modellavtal, kom 10 (9). 

125 OECD:s modellavtal, kom 10 (9). 
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för att upprätthålla riskkapitalfonden så som ett fast driftställe. Att tillexempel öppna ett 

konto hos en svensk universalbank för att sedan sätta in pengarna från de utländska in-

vesterarna på kontot, uppfyller således inte rekvisitet att en näringsverksamhet helt eller 

delvis bedrivs från ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.
126

 Om däremot 

pengarna aktivt förvaltas, underhålls och sköts med hjälp av riskkapitalbolaget är situa-

tionen den motsatta.  

Riskkapitalfonden bedriver en självständig verksamhet där fonden som sådan tar ett be-

tydande risktagande över dess verksamhetsutövning som tydlig skiljer sig från riskkapi-

talbolagets. Genom att varaktig förvalta ett betydande kapital från utländska juridiska 

personer krävs att fonden från Sverige, investerar i svenska onoterade aktiebolag efter 

en av riskkapitalbolaget utfärdad investeringsstrategi. Riskkapitalfondens verksamhet är 

aktiv då förvaltningen som visserligen huvudsakligen sker med hjälp av datorer kräver 

ett betydande engagemang för att säkerställa en god slutlig avkastning. De högt ställda 

kraven från framförallt riskkapitalbolaget och de utländska juridiska personerna säker-

ställer att verksamheten verkligen bedrivs aktivt av fonden, som såväl måste vara be-

redd på förändringar hos respektive svenskt onoterat aktiebolag som externa förändring-

ar på kapitalmarknaden. Då riskkapitalfonden bedrivs självständigt, varaktigt och fram-

förallt skapar investeringsförfarandets samtliga skattepliktiga inkomster får således 

verksamheten helt eller delvis anses bedrivas från riskkapitalfonden belägen i Sverige.   

2.3.5.5 Sammanfattning fast driftställe för näringsverksamhet 

Gränsdragningen för huruvida ett fast driftställe för näringsverksamhet uppstår i sam-

band med en riskkapitalinvestering inte helt självklar. Riskkapitalfonden bedriver en 

näringsverksamhet i Sverige då dess verksamhet uteslutande utövas inom landets grän-

ser genom att bedrivas från en svensk adress som fonden har rätt att disponera. Den 

starka geografiska anknytningen till Sverige återfinns genom att riskkapitalfonden regi-

streras i Sverige, bedriver sin verksamhet uteslutande inom landets gränser och då fon-

den förvaltas av ett svenskt riskkapitalbolag. Kombinationen av den starka geografiska 

anknytningen till Sverige och att riskkapitalfonden får anses bedriva sin verksamhet 

kontinuerligt och aktivt medför att fonden får anses utgöra en stadigvarande plats för af-

färsverksamhet i Sverige för riskkapitalfondens utländska juridiska delägare. Då riskka-

pitalfonden vidare, utan personal får anses utöva en verksamhet som helt eller delvis 

bedrivs i Sverige så talar det mesta för att innehavet i en svensk riskkapitalfond medför 

att ett fast driftställe för näringsverksamhet uppstår i Sverige för fonden utländska juri-

diska delägare.    

Argumentationen kan likväl föras i en motsatt riktning men att riskkapitalfonden bedri-

ver en stadigvarande plats för affärsverksamhet i Sverige varifrån verksamheten helt el-

ler delvis bedrivs, väger dock något tyngre än ett förhållningssätt där innehavet i en 

svensk riskkapitalfond, ej får anses utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet i 

Sverige. Det får därmed anses vara konstaterat att innehavet i en svensk riskkapitalfond 
utgör ett fast driftställe för näringsverksamhet för fondens utländska juridiska delägare.    

                                                
126 Staberg, L. Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag- diskus-

sion kring ett förhandsbesked. Skattenytt, 2004 sid 135. 
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2.3.6 Riskkapitalinvesteringens beskattning i Sverige 

Nedan sammanfattas översiktligt det svenska rättsläget för beskattningen av riskkapital-

investeringar, i en situation för vilken en utländsk juridisk person investerar i en svensk 

riskkapitalfond etablerad som ett kommanditbolag, där streckdragningen motsvarar ka-
pitalflöden; 

 

Beskattningstillfället för riskkapitalinvesteringen inträffar när innehavet i de onoterade 

aktiebolagen avyttras av riskkapitalfonden så som en skattpliktig näringsverksamhet.
127

 

När sedan de utländska juridiska personerna avyttrar sina respektive andelar i riskkapi-

talfonden uppstår dock ingen beskattning.
128

 Riskkapitalfonden som i regel bedrivs som 

kommanditbolag genererar kapitalvinster genom att sälja andelarna i de onoterade 

svenska aktiebolagen till ett pris som överstiger anskaffningsvärdet. Den av riskkapital-

fonden genererade kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet till 26,3 

%
129

.
130

 Det är riskkapitalfondens delägare som är skyliga att betala statlig inkomstskatt 

för riskkapitalfondens beskattningsbara inkomster. Den utländska juridiska riskkapita-

listen beskattas för sin avyttring då dennes delägarskap enligt gällande rätt anses utgöra 

ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.
131

 Av en ursprunglig kapitalvinst om 

100 återstår därmed 73,7 %
132

 av den ursprungliga vinsten vid tidpunkten då den ut-

ländska juridiska personen återigen kan disponera sitt kapital.
133

   

2.4 Direktinvestering 

Med en direktinvestering avses en situation där den utländska juridiska personen direkt 

köper aktier i ett svenskt onoterat aktiebolag. Då onoterade svenska aktier inte handlas 

på Stockholmsbörsen är omsättningshastigheten för dessa aktier låg. Den låga omsätt-

ningshastigheten i kombination med den tillsynes begränsade marknadsplatsen för ono-

terade svenska aktier, har föranlett att utländska juridiska personer som avser att vidta 

                                                
127 13 kap 2§ 1st, 4§ 1st IL. 

128 SRN 2002-11-07 (dnr 55-02/D). 

129 65 kap 14§ 1st IL. 

130 13 kap 2§, 4§ 1 st IL. 

131 6 kap 11§ 1st 1p IL.  

132 100 * 0,737 = 73,7 %.  

133 Uträkningen har förenklats något genom att frånse den underliggande bolagsskatten. 
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en direktinvestering, i regel kontaktar en svensk bank som köper och säljer aktierna en-

ligt uppdrag. Banken besitter nämligen både en lokal kännedom och den nödvändiga 

kunskap, om hur man handlar med svenska onoterade aktier, som den utländska juridis-

ka personen i regel saknar. 

För att genomföra en direktinvestering utan spekulativa inslag krävs att den utländska 

juridiska personen besitter en god analytisk förmåga och en grundläggande förståelse 

för investeringsförfarandet som sådant.
134

 En hög slutlig avkastning uppnås genom att 

ett flertal faktorer av det utvalda aktiebolaget beaktas, så som årsredovisningen, konkur-

renssituationen, styrelsens kompetens och företagets framtida utvecklingsmöjligheter.
135

 

En direktinvestering innebär således ett mycket tidskrävande förberedande arbetet innan 

investeringen kan vidtas. Vid en direktinvestering är det således den utländska juridiska 

personen som sköter och förvaltar det tillskjutna kapitalet, en börda som vid en riskka-

pitalinvestering helt och hållet överlåts till riskkapitalbolaget. Trots tidsåtgången, med-

för en direktinvestering i regel låga administrativa kostnader, vilka kan jämföras med 

riskkapitalfondernas ofta höga förvaltningsavgifter.
136

 

En utländsk juridisk person som beslutat sig för att tillskjuta en viss mängd av sitt dis-

ponibla kapital direkt i ett svenskt onoterat aktiebolag, utsätter sig för en i samman-

hanget påtaglig riskexponering. Styrkan i en riskkapitalfond förutom den professionella 

förvaltningen är nämligen bredden och diversifieringen av dess investeringar.
137

 Genom 

att bara besitta en bråkdel av kapitalstyrkan hos en riskkapitalfond, begränsas den ut-

ländska juridiska personens möjligheter att diversifiera sina investeringar, vilket avse-

värt ökar dennes faktiska risktagande. Det höga risktagandet i kombination med relativt 

låga administrativa kostnader kan dock utgöra grunden till en i sammanhanget hög slut-

lig avkastning för en direktinvestering i relation till andra investeringsförfaranden.  

2.5 Beskattning av en direktinvestering 

En direktinvestering karaktäriseras av att den utländska juridiska personen eller någon 

del av dess verksamhet inte behöver vara fysiskt närvarande i Sverige för att genomföra 

investeringen. Den utländska juridiska personen saknar nämligen ett behov av att etable-

ra en faktisk verksamhet i Sverige från vilken investeringarna vidtas. Utländska juridis-

ka personer som genomför direktinvesteringar i svenska onoterade aktiebolag är därmed 

begränsat skattskyldiga för de inkomster som kan hänföras till Sverige.
138

 Likt för en 

riskkapitalinvestering skapas vid en direktinvestering kapitalvinster
139

, under förutsätt-

ning att den svenska banken, för den utländska juridiska personens räckning, lyckas av-

yttra andelarna i de svenska onoterade aktiebolagen till ett pris som överstiger dess an-

skaffningsvärde.
140

 

                                                
134 Arnold, G. The Financial Times Guide to Investing, 2004, sid 16. 

135 Brown, K, C. Reilly F, K. Investment Analysis and Portfolio Management, 2006, sid 518-522. 

136 Sveriges Riksbank. Finansiell Stabilitet, nr 1, 2005, sid 59. 

137 Arnold, G. The Financial Times Guide to Investing, 2004, sid 72. 

138 Se avsnitt 2.3.2.  

139 42 kap 2§ 1 led IL. 

140 44 kap 13,14§§. 
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I en situation där den utländska juridiska personen investerar i svenska onoterade aktie-

bolag utan att vara fysiskt närvarande inom Sveriges gränser, förefaller den geografiska 

anknytningen till Sverige vara mycket svag. Då en direktinvestering enbart består av ett 

faktiskt kapitalflöde till svenska onoterade aktiebolag och då delägarskapet som sådant 

utgörs av en passiv kapitalplacering, finns det skäl till att ifrågasätta huruvida skattskyl-

dighet i huvudtaget kan uppstå i Sverige, för en utländsk juridisk person i samband med 
en direktinvestering. 

Likt för en riskkapitalinvestering avgörs beskattningsskyldigheten för en direktinvester-

ing av huruvida den utländska juridiska personen kan anses ha ett fast driftställe för när-

ingsverksamhet i Sverige. Genom att enbart tillskjuta kapital till de onoterade svenska 

aktiebolagen kommer den utländska juridiska personen, till skillnad från en riskkapital-

investering, inte bedriva någon egentlig näringsverksamhet i Sverige. Det fasta driftstäl-

let för näringsverksamhet vid en direktinvestering återfinner istället sin grund i det av-

talsförhållande som återfinns mellan den utländska juridiska personen och den svenska 

banken, som köper och säljer aktier i den utländska juridiska personens ställe. Lagtexten 

anger nämligen tydligt att ett fast driftställe för näringsverksamhet uppstår om någon är 

verksam för den utländska juridiska personen i Sverige, genom att använda en fullmakt 
för att ingå avtal med bindande verkan.

141
  

I ett av Skatterättsnämndens förhandsbesked,
142

 avsåg ett norskt bolag att utan såväl 

adress eller lokaler belägna i Sverige, investera i svenska företag med hjälp av en 

svensk bank som skulle komma att köpa och sälja aktier åt det norska bolaget enligt 

uppdrag. Det var således det norska bolaget som skulle ta de faktiska investeringsbeslu-

ten, medan den svenska banken enbart avsågs att verkställa uppdragsgivarens beslut. 

Skatterättsnämnden konstaterade att det norska bolaget ej genom uppdragsförhållandet 

till den svenska banken, kunde anses inneha en stadigvarande plats för näringsverksam-

het från vilken verksamheten helt eller delvis skulle komma att bedrivas. Ett fast drift-

ställe jämförbart med situationen för en riskkapitalfond ansågs således inte återfinnas i 

Sverige för det norska bolaget.
143

  

Skatterättsnämnden konstaterade dock att bankens behörighet att företräda den utländs-

ka juridiska personen genom att ingå avtal med bindande verkan, är en fullt tillräckligt 

rättslig grund för att ett fast driftställe för näringsverksamhet skall uppstå i Sverige.
144

 

Då den svenska banken vid en direktinvestering verkar för den utländska juridiska per-

sonen genom att vidta aktieaffärer enligt uppdrag, återfinns således även ett fast drift-

ställe för näringsverksamhet i Sverige vid en direktinvestering. De utländska juridiska 

personer som vidtar en direktinvestering i Sverige är således precis som vid en riskkapi-

talinvestering skattskyldiga i Sverige för de inkomster som investeringen genererar då 

ett fast driftställe för näringsverksamhet återfinns i Sverige vid båda investeringsförfa-
randena. 

                                                
141 2 kap 29§ 3st IL.  

142 SRN 2008-10-20 (dnr 99-07/D). 

143 SRN 2008-10-20 (dnr 99-07/D). 

144 SRN 2008-10-20 (dnr 99-07/D) 
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2.5.1 Direktinvestering med ett näringsbetingat innehav 

Den första juli 2003 infördes i svensk lagstiftning de för uppsatsen skatterättsligt intres-

santa undantagsreglerna avseende näringsbetingade andelar.
145

 Trots att det var rättvis-

aspekter som förorsakade att lagreglerna avseende näringsbetingade andelar infördes i 

svensk skatterättslig lagstiftning,
146

 fick handelsbolag och kommanditbolag stå utanför 

regelverket då dessa bolagsformer vid tidpunkten för lagändringen var föremål för en 

utredning
147

, som syftade att låta handelsbolag och kommanditbolag utgöra egna skatte-

subjekt. Att utredningen sedermera visade sig bli resultatslös innebar inte att handelsbo-

lag och kommanditbolag kom att inkluderats av reglerna om näringsbetingade andelar, 

dessa bolagsformer har nämligen fram till skrivande stund exkluderats från regelverkets 

tillämpningsområde. Då riskkapitalfonden så som ett kommanditbolag faller utanför det 

skatterättsliga regelverket, får undantagsreglerna avseende näringsbetingade andelar en-

bart betydelse i en situation där den utländska juridiska personen vidtar en direktinve-

stering. Nedan redogörs kortfattat för det skatterättsliga regelverkets inverkan på be-
skattningen av en direktinvestering.   

En utländsk juridisk person som hör hemma i en stat inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet,
148

 samt bedriver sin verksamhet i en bolagsform som motsvarar 

bland annat ett svenskt aktiebolag,
149

 omfattas av de skatterättsliga undantagsreglerna 

avseende näringsbetingade andelar.
150

 En sådan utländsk juridisk person har ett närings-

betingat innehav under förutsättning att denne äger aktier i ett svenskt aktiebolag som 

inte är marknadsnoterat,
151

 dock under förutsättning att innehavet som sådant kan klas-

sificeras som en kapitaltillgång.
152

 Kapitaltillgång är ett brett begrepp som inkluderar 

samtliga tillångar i en verksamhet med undantag för bland annat lagertillgångar, kund-

fordringar, patent och inventarier.
153

 Konsekvensen av att ett innehav som sådant är när-

ingsbetingat, består i att en kapitalvinst inte skall tas upp till beskattning om den ut-

ländska juridiska personen avyttrar aktier,
154

 eller erhåller utdelning,
155

 från det närings-

betingade innehavet. Om en utländsk juridisk person, jämförbar med ett svenskt aktie-

bolag och hemmahörande i ett land inom det Europeiska samarbetsområdet, beslutar sig 

för att vidta en direktinvestering i ett svenskt onoterat aktiebolag, kommer således inve-

steringen i sin helhet inte medföra några beskattningskonsekvenser i Sverige för de ut-

ländska juridiska personerna. 

                                                
145 Prop. 2009/10:36 sid 23. 

146 Prop. 2009/10:36 sid 24. 

147 SOU 2002:35, Ny handelsbolagsbeskattning, april 2002.  

148 24 kap 13§ 5p IL. 

149 24 kap 13§ 5, 1 pp IL. 

150 24 kap IL, 25a kap IL.  

151 24 kap 14§ 1st 1p IL. 

152 24 kap 13, 14§§ IL. 

153 25 kap 3§ 2st IL. 

154 25a kap 3,5§§ IL. 

155 24 kap 17§ IL. 
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2.5.2 Direktinvestering utan ett näringsbetingat innehav 

Om en direktinvestering istället vidtas av en utländsk juridisk person som inte hör 

hemma inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om den bedrivna as-

sociationsformen för den utländska juridiska personen inte motsvarar de i lagtexten an-

givna bolagsformerna, inkluderas den utländska juridiska personen inte av undantags-

reglerna om näringsbetingade andelar. Nedan redogörs för skillnaden i beskattningen av 
två direktinvesteringar, med respektive utan ett näringsbetingat innehav. 

 

Konsekvensen av att falla utanför tillämpningsområdet för lagreglerna avseende när-

ingsbetingade andelar för den utländska juridiska personen, utgörs av att samtliga avytt-

ringar och utdelningar som en direktinvestering genererar skall beskattas i Sverige i in-

komstslaget näringsverksamhet, för den utländska juridiska personen.  

2.6 Tydliga skillnader i det skattemässiga utfallet 

Vid en jämförelse av det skattemässiga utfallet av en riskapitalinvestering och en direkt 

investering återfinns tydliga skillnader. Medan riskkapitalinvesteringen är föremål för 

beskattning i Sverige under investeringsperioden, beskattas den direkta investeringen 

beroende på innehavets karaktär antingen en gång eller ingen gång alls i Sverige. I en si-

tuation där en utländsk juridisk person bestämt sig för att investera i svenska onoterade 

aktiebolag, finns det därför skäl för att anta att denne åtminstone genom beaktande av 

de skatterättsliga förutsättningarna för de två handlingsalternativen väljer att vidta en di-

rektinvestering. Nedan följer en illustration av den beskattningsbörda som de olika 
handlingsalternativen medför; 
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3 Riskkapitalinvesteringar och neutralitetsprincipen      

3.1 Neutralitetsprincipen 

3.1.1 En skatterättslig rättsprincip 

Neutralitetsprincipen utgör en av ett stort antal rättsprinciper, inom den svenska skatte-

rätten, eller vad Pålsson
156

 formulerar så som tekniska begrepp för att hantera regelkon-

kurrens.
157

 Gemensamt för rättsprinciperna är att dessa saknar förankring i lagtexten, 

utan kan istället betraktas så som skatterättsligt konceptuella ideal, där rättsprinciperna 

styrs av en underliggande argumentativ strävan, istället för att strikt följa lydelsen av ett 

speciellt lagrum. Neutralitetsprincipen har idag trots avsaknaden av förankring i lagtex-

ten en stor inverkan på rättstillämpningen, där domstolar och övriga rättsliga instanser 

använder begreppet neutralitet, för att rättfärdiga ett beteende eller för att undvika ett 

oönskat förfarande. Ett tydligt exempel på det ovan angivna är Regeringsrättens bedöm-

ning i RÅ 1995 ref 83 där domstolen utan specifikt angivna lagrum, resonerar sig till en 

bedömning utifrån en rättvise-, och neutralitetsbedömning. Således har neutralitetsprin-

cipen en tydlig påverkan på rättstillämpningen utan att principen som sådan återfinner 

sin grund i lagtexten.
158

 

Den bakomliggande tanken med neutralitetsprincipen återfinner sin grund i ett national-

ekonomisk tankesätt, som anger att en optimal resursallokering först kan uppnås i en si-

tuation där skattereglerna minimalt inverkar på beteendet hos marknadens aktörer.
159

 

Kapitalet som flödar till och från den svenska finansiella marknaden kommer således att 

utnyttjas bäst om konkurrensfördelar istället för skatterättsliga bestämmelser tillåts styra 

marknadskrafternas beteende. Bakom uttrycket neutralitet finns därmed inte enbart en 

strävan efter rättvisa utan även ett underliggande mål av att säkerställa effektivitet.  

Neutralitetsprincipen så som en skatterättslig princip definieras som en målsättning, där 

den skattskyldiges val av olika handlingsalternativ inte skall styras av skattereglernas 

utformning.
160

 I ett väl fungerande skattesystem skall beskattningen, av de olika hand-

lingsalternativen för att investera i svenska onoterade aktiebolag, inte skilja sig åt bero-

ende på vilket investeringsförfarande som väljs. Utländska juridiska personer som avser 

att investera i svenska onoterade aktiebolag skall således i ett väl fungerande skattesy-

stem, välja det investeringsförfarande som ur ett ekonomiskt perspektiv, potentiellt kan 
generera den absolut bästa avkastningen.    

3.1.2 Behovet av ett jämförbart handlingsalternativ 

För att konstatera huruvida ett neutralt förhållande anses föreligga, krävs att en jämfö-

relse mellan två tillsynes ekonomiskt och skatterättsligt jämförbara handlingsalternativ 

vidtas. Slutsatsen att de svenska skatterättsliga reglerna avseende riskkapitalinvestering-

ar anses strida mot neutralitetsprincipen, kan således enbart med säkerhet konstateras ef-

                                                
156 Robert Påhlsson (Påhlsson, R). 

157 Påhlsson, R. Likhet inför Skattelag. 2007, sid 29. 

158 Se även RÅ 2002 ref 52, RÅ 1997 ref 5, m.fl. 

159 Påhlsson, R. Likhet inför Skattelag. 2007, sid 32. 

160 Lindencrona, G. Lodin, S-O. Melz, P. Silverberg, C. Inkomstskatt, 2005, sid 38. 
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ter att regelverket ställts i relation till ett tillsynes jämförbart handlingsalternativ. Jäm-

förbarheten hos de två handlingsalternativen bestämmer vidare hållbarheten i ett even-

tuellt påstående om bristande neutralitet. För två handlingsalternativ som saknar tydliga 

ekonomiska likheter kan det nämligen förefalla sig mycket komplicerat att påvisa en 

saklig grund till en identifierad bristande neutralitet, avseende till exempel det skatte-

mässiga utfallet av de två handlingsalternativen. Behovet av att ställa beskattningskon-

sekvenserna av en riskkapitalinvestering i relation till ett ekonomiskt och skatterättsligt 

passande handlingsalternativ, utgör orsaken till att uppsatsen även kortfattat har behand-

lat beskattningskonsekvenserna för en situation, där en utländsk juridisk person vidtar 

en direktinvestering i svenska onoterat aktiebolag.  

I alla typer av neutralitetsbedömningar, civilrättsliga som skatterättsliga, är det av cen-

tral betydelse att bestämma, ur vilket perspektiv som neutraliteten skall bedömas för en 

viss angiven situation. Neutralitetsprincipen som sådan utgörs nämligen inte en allmän-

giltig princip utan kan mycket väl anpassas till ett önskat skatterättslig problemområde. 

Det konceptuella tankesättet avseende neutralitetsprincipen utgör en för uppsatsen allt 

för omfattande behandling, varpå neutraliteten måste bestämmas till ett för uppsatsen 

passande område. I uppsatsen fortsatta behandling hanteras och analyseras därför neut-

raliteten utifrån det skattemässiga utfallet i Sverige, av en riskkapitalinvestering jämfört 

med en direktinvestering.  

Efter det att en obalans i det skatterättsliga utfallet, ett tecken på bristande neutralitet har 

identifierats, återstår att analysera den ekonomiska jämförbarheten mellan en riskkapi-

talinvestering och en direktinvestering. Det finns därmed enbart skäl till att föra en dis-

kussion, avseende neutralitetsprincipen och huruvida den eventuellt bristande neutralite-

ten uppstått inom ett skatterättsligt område för vilket det får anses komplicerat att införa 

rättvisa och neutrala rättregler, under förutsättning att handlingsalternativen utgör två 

ekonomiskt jämförbara investeringsförfaranden.  

3.2 Två ekonomiskt jämförbara handlingsalternativ 

Ett krav för att beskattningsreglerna avseende riskkapitalinvesteringar i huvudtaget skall 

bli föremål för en neutralitetsbedömning, utgörs som nämnts ovan av det faktum, att de 

båda handlingsalternativen först måste vara jämförbara ur ett renodlat ekonomiskt per-

spektiv. Den ekonomiska jämförbarheten utgör således en grundförutsättning för att i ett 

senare led konstatera huruvida de svenska rättsreglerna avseende riskkapitalinvestering-

ar strider mot neutralitetsprincipen.  

På ett flertal områden skiljer sig en riskkapitalinvestering, ur ett ekonomiskt perspektiv, 

från en direktinvestering. Genom att investera en del av sitt disponibla kapital i en risk-

kapitalfond istället för att vidta en direktinvestering, frånskjuter sig den utländska juri-

diska personen allt ansvar vad avser förvaltning och skötsel av investeringen. Riskkapi-

talbolaget tar på sig ansvaret för att hitta potentiellt framgångsrika företag, utvecklar in-

vesteringsstrategin och beslutar även när potentiella köp-, och säljsituationer uppstår för 

riskkapitalfonden. En riskkapitalinvestering innebär således till skillnad från en direkt-

investering att den utländska juridiska personen i en ytterst begränsad utsträckning be-

höver ägna tid åt att planera investeringen, varpå en riskkapitalinvestering kan beaktas 
så som tidseffektiv. 

Med ett stort förvaltningsansvar följer dock, en för riskkapitalinvesteringen generellt 

sätt hög förvaltningsavgift, vilket saknar motstycke hos den något mer kostnadseffekti-
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va direktinvesteringen. En riskkapitalinvestering tillgodoser tillskillnad från en direktin-

vestering, den utländska juridiska personen med en betydande riskdiversifiering, genom 

att riskkapitalfonden investerar i betydligt fler svenska onoterade aktiebolag än vad den 

utländska juridiska personen på egen hand kan förmå. Lite förenklat finns det således 

skäl att påstå att en investering i en riskkapitalfond principiellt är något mindre riskbe-

tonad, jämfört med en direktinvestering, då riskexponeringen som sådan sprids betydligt 
effektivare. 

Riskkapitalbolaget har vidare, i regel en geografisk anknytning och en god kännedom 

om den svenska marknaden för onoterade aktiebolag, vilket torde öka chansen för ett 

lyckat investeringsbeslut. Då utländska juridiska personer vid en direktinvestering vis-

serligen genomgår en omfattande administrativ och förberedande process innan den 

svenska banken nås av ett affärsuppdrag, så återstår det faktum att den lokala kännedo-

men vad avser juridiska regelsystem, tradition och sedvänja är något som i affärssam-

manhang kan skilja sig betydligt åt mellan olika länder. Riskkapitalinvesteringen ger så-

ledes genom riskkapitalbolagets geografiska förankring, den utländska juridiska perso-

nen en förlängd arm i Sverige vilket torde skapa bättre förutsättningar för att ta kloka 

investeringsbeslut. En djupare förståelse vad avser de onoterade aktiebolagens årsredo-

visningar, framtida utvecklingspotential och konkurrenssituation kan således vid en 

riskkapitalinvestering inhämtas mer effektivt och därmed bli föremål för bättre och mer 

korrekta investeringsanalyser än vad det finns skäl för att anta att den utländska juridis-

ka personen på egen hand kan förmå att prestera. Riskkapitalbolaget lägger vidare be-

tydligt mycket mer tid och energi vid de investeringsbeslut som tas, då riskkapitalinve-

steringen utgör bolagets huvudsakliga sysselsättning, medan en utländsk juridisk person 

vid en direktinvestering enbart betraktar investeringen som en bisysselsättning till den 

huvudsakliga verksamhetsutövningen.  

En annan tydlig skillnad mellan de två handlingsalternativen utgörs av att den utländska 

juridiska personen vid en direktinvestering själv väljer vilka svenska onoterade aktiebo-

lag som skall bli föremål för dennes aktieförvärv. Vid en riskkapitalinvestering tillskju-

ter den utländska juridiska personen en viss mängd kapital, efter att noggrant ha grans-

kat riskkapitalfondens investeringsstrategi, det är dock riskkapitalbolaget som tar det 

avgörande beslutet att investera i vissa selektivt utvalda svenska aktiebolag. Direktinve-

steringen ger således den utländska juridiska personen en stor valfrihet till låga admi-

nistrativa kostnader, medan riskkapitalinvestering tvärtom inte ger de utländska juridis-

ka personerna något direkt inflytande, samtidigt som riskkapitalbolagets förvaltnings-
kostnader hålls på en relativt hög nivå.  

Så väl som det finns faktorer som talar emot att de båda handlingsalternativen skall vara 

jämförbara rent ekonomiskt så finns det flera faktorer som talar för en neutral ekono-

misk jämförbarhet. I den globala investeringsmarknaden finns idag ett stort antal länder 

för vilka utländska juridiska personer kan tillskjuta sitt kapital. Av det stora invester-

ingsutbudet har de utländska juridiska personerna vid de två för uppsatsen behandlade 

handlingsalternativen, således bestämt sig för att investera i den svenska kapitalmarkna-

den. De båda handlingsalternativen tar således sin utgångspunkt i en situation där en ut-

ländsk juridisk person självmant valt att tillskjuta kapital till Sverige. 

Den utländska juridiska personen väljer såväl vid en direktinvestering som en riskkapi-

talinvestering att genomföra investeringen i Sverige utifrån två grundläggande skäl. För 

det första uppvisar den utländska juridiska personen ett särskilt intresse för svenska 

onoterade aktiebolag. Marknaden för onoterade svenska aktier är något riskbetonad, då 
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aktierna handlas till låga omsättningshastigheter och till svårbestämda marknadsvärden, 

varpå de flesta utländska investerare, tillskillnad från en riskkapitalinvestering och en 

direktinvestering, istället väljer att investera sitt kapital i marknadsnoterade aktier. För 

det andra styrs investeringsbeslutet som den utländska juridiska personen tar för båda 

handlingsalternativen av en renodlad strävan efter vinstmaximering. Båda investerings-

förfaranden utgörs av rena kapitalplaceringar där det inte återfinns någon relation mel-

lan den utländska juridiska personen och det onoterade svenska aktiebolaget. Det finns 

således inga faktorer som styr de utländska juridiska personerna till ett visst handlings-

alternativ förutom den renodlade strävan efter att maximera avkastningen för det satsade 

kapitalet, vilket förefaller sig var ytterst påtaglig vid båda investeringsförfarandena.  

Vidare påvisar även händelseförloppet för de två handlingsalternativen stora likheter. 

De utländska juridiska personerna vidtar i båda fallen en investering utan att vara fysiskt 

närvarande i Sverige. Investeringarna som sådana sker aldrig av den utländska juridiska 

personen själv utan med hjälp av en mellanhand, riskkapitalfonden respektive den 

svenska banken, som utför aktieaffärerna enligt uppdrag. När aktier sedan, vi båda 

handlingsalternativen, avyttras skapas kapitalvinster beroende av huruvida försäljnings-

värdet för de onoterade svenska aktierna översteg anskaffningsvärdet. De båda hand-

lingsalternativen syftar således för de utländska juridiska personerna att för egen vin-

ning, tillgodose svenska onoterade aktiebolag med ett nödvändigt kapitaltillskott för att 
verksamheten hos aktiebolaget skall utvecklas till dess fulla potential.   

Sammantaget tåls att noteras att de ekonomiska förutsättningarna för att investera i ett 

svenskt onoterat aktiebolag genom en riskkapitalfond jämfört med en direktinvestering 

inte är identiska. Att de utländska juridiska personerna utan att vara fysiskt närvarande i 

Sverige, vidtar investeringar i svenska onoterade aktiebolag med en grundläggande 

strävan av att maximera avkastningen, får dock vid en samlad bedömning konsekvensen 

av att de två handlingsalternativen ur ett renodlat ekonomiskt perspektiv får anses jäm-
förbara.  

3.3 Gällande rätt strider mot neutralitetsprincipen 

Neutralitetsprincipen grundar sig i en strävan efter effektivitet och rättvisa. För att ett 

skattesystem skall förmå att upprätthålla dessa grundläggande funktioner, krävs att lag-

stiftningen avseende ett specifik skatterättsligt område inte skapar en rättstillämpning, 

där valet av handlingsalternativ för marknadens aktörer styrs av skatterättsliga aspekter. 

Effektivitet skapas istället genom balans och rättvisa vad avser affärsmöjligheter och 

konkurrensförhållanden. I ett väl fungerande skattesystem skall således investeringar 

vidtas för att ett visst handlingsalternativ erbjuder den potentiellt högsta avkastning i re-

lation till ett visst mått av risktagande, inte på grund av det skattemässiga utfallet för in-

vesteringens intressenter.  

Den svenska riskkapitalbranschen har på grund av tillsynes orättvisa skatterättsliga för-

utsättningar, nått en situation där skatteplaneringsåtgärder genom utlandsetableringar av 

riskkapitalfonder idag förekommer frekvent. Det finns därmed skäl för att anta att de 

kreativa skatterättsliga åtgärderna vitas av de svenska riskkapitalbolagen, för att inve-

steringsförfarandet som sådant i huvudtaget skall utgöra ett konkurrenskraftigt och ef-

fektivt investeringsalternativ, jämfört med andra tillvägagångssätt för att köpa aktier i 

svenska onoterade aktiebolag. Beteendet som den svenska riskkapitalbranschen ger ut-

tryck för ger således starka skäl för att misstänka en bristande neutralitet vad avser de 

svenska beskattningsreglerna för riskkapitalinvesteringar. 
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För att sakligt och juridiskt korrekt fastställa eller avfärda en eventuellt bristande neutra-

litet för beskattningen av riskkapitalinvesteringar krävs mer än att bara konstatera att 

riskkapitalinvestering idag beskattas vid ett tillfälle i Sverige. Först efter att invester-

ingsförfarandet har ställs i relation, till ett jämförelseobjekt med den potentiella funktio-

nen av att vara ett såväl ekonomiskt som skatterättsligt jämförbart handlingsalternativ 

till en riskkapitalinvestering, kan en eventuell bristande neutralitet påvisas. För uppsat-

sens behandling bestod det identifierade handlingsalternativet av en situation, där en ut-

ländsk juridisk person genom att kontakta en svensk bank genomförde direktinvester-
ingar i svenska onoterade aktiebolag.  

Efter att ha konstaterat den ekonomiska jämförbarheten mellan riskkapitalinvesteringen 

och direktinvesteringen så som två konkurrerande handlingsalternativ, återstår att analy-

sera det skattemässiga utfallet av de två handlingsalternativen, för att konstatera huruvi-

da de svenska rättsreglerna avseende riskkapitalinvesteringar strider mot neutralitets-

principen. Det skattemässiga utfallet av en direktinvestering jämfört med en riskkapital-

investering utgör således, på grund av de konstaterade ekonomiska likheterna mellan de 

två handlingsalternativen, den i sammanhanget avgörande faktorn för att påvisa eller 

avvisa en eventuellt bristande neutralitet.  

Själva kärnan i neutralitetsprincipen utgörs av att det skattemässiga utfallet av två eko-

nomiskt jämförbara handlingsalternativ inte skall skilja sig åt. En kartläggning och ana-

lys av såväl tillvägagångssättet som beskattningskonsekvenserna av de två handlingsal-

ternativen riskkapitalinvesteringar och direktinvesteringar, har sammantaget påvisat tyd-

liga skattemässiga skillnader, ur såväl ekonomiskt som juridiskt mycket snarlika förut-

sättningar. Så som begränsat skattskyldiga föreligger enbart skattskyldighet i Sverige 

för de utländska juridiska personerna vid båda handlingsalternativen, under vissa i lag-

texten explicit angivna förutsättningar. För de båda handlingsalternativen uppstår som 

nämnts ovan beskattningsskyldighet i Sverige för de utländska juridiska personerna ge-

nom att riskkapitalfonden respektive den svenska banken anses utgöra ett fast driftställe 

för näringsverksamhet i Sverige.  

Ur de i princip ekonomiskt och juridiskt identiska förutsättningar kan det förefalla sig så 

som uppseendeväckande att det skattemässiga utfallet av de två handlingsalternativen 

uppvisar en så pass tydlig divergens. När innehavet i de onoterade aktiebolagen avytt-

ras, uppstår en beskattningsskyldighet vid en riskkapitalinvestering men ej vid en di-

rektinvestering om innehavet är näringsbetingat. De två ekonomiskt jämförbara hand-

lingsalternativen skall i enlighet med neutralitetsprincipen inte medföra någon skillnad 

vad avser det skattemässiga utfallet. Då tydliga beskattningsskillnader i uppsatsens be-

handling har identifierats utifrån två ekonomiskt jämförbara handlingsalternativ, förefal-

ler det sig därför vara relativt säkert att påstå att de svenska beskattningsreglerna avse-
ende riskkapitalinvesteringar strider mot neutralitetsprincipen.    

3.4 Ett skatterättsligt område som kan förändras 

Sammantaget kan noteras att den skatterättsliga motiveringen, till att beskatta en riskka-

pitalinvestering med en högre beskattningsbörda jämfört med en motsvarande direktin-

vestering, har förfallit sig vara mycket svår att identifiera. Skattskyldigheten för de båda 

handlingsalternativen finner sin grund i det fasta driftstället för näringsverksamhet som 

enligt gällande rätt anses uppstå i samband med respektive investeringsförfarande. En 

kartläggning och analys av de skatterättsliga rättsreglerna som omgärdar de båda hand-

lingsalternativen har dock påvisat två avgörande faktorer, som självständigt och ytterst 
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påtagligt inverkar på den i uppsatsen identifierade bristande neutraliteten vad av det 

skatterättsliga regelverket för riskkapitalinvesteringar.  

För det första har den av gällande rätt uppbyggda beslutsamheten, kring att innehavet i 

en svensk riskkapitalfond utgör ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige, påvi-

sat sig vara byggd på en tillsynes något osäker rättslig argumentation. Det får därför an-

ses finnas en saklig grund till att ifrågasätta huruvida riskkapitalfonden i huvudtaget kan 

utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet för de utländska juridiska delägarna i en 

svensk riskkapitalfond. Enligt gällande rätt, vilket styrks av uppsatsens analys, får dock 

riskkapitalfonden anses utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige men 
området som sådant innehåller ett flertal osäkra element.  

För det andra skiljer sig det skatterättsliga utfallet av de två i uppsatsen behandlade 

handlingsalternativen framförallt åt på grund av att en direktinvestering, tillskillnad från 

en riskkapitalinvestering, omfattas av de skatterättsliga undantagsreglerna avseende när-

ingsbetingade andelar. Den identifierade bristande neutraliteten för de svenska beskatt-

ningsreglerna avseende riskkapitalinvesteringar återfinner således sin primära grund i de 

skatterättsliga fördelar som en direktinvestering kan tillgodoräknas genom att inkluderas 
av regelverket för näringsbetingade andelar.  

Då det rättsliga området för beskattning av svenska riskkapitalfonder inte utger sig för 

att var ett skatterättsligt problemområde, för vilket kan anses komplicerat att utforma 

neutrala och rättvisa rättsregler, så skulle framförallt två åtgärder från rättsväsendets 

sida tydligt påverka den bristande neutraliteten på området. Antingen krävs en lagänd-

ring där kommanditbolag likt vissa konkurrerande bolagsformer tillåts inkluderas av 

lagreglerna om näringsbetingade andelar. En sådan lagändring skulle gynna alla invol-

verade parter, där en större ekonomiskt tillväxt för svenska riskkapitalbolag, bättre eko-

nomiska förutsättningar för svenska onoterade aktiebolag och en betydligt mer rättvis 

konkurrenssituation för företag på den svenska kapitalmarknaden skulle komma att ut-

göra en naturlig konsekvens. Alternativet är ett avgörande från Regeringsrätten som tol-

kar huruvida en riskkapitalfond kan utgöra ett fast driftställe för näringsverksamhet i 

Sverige. Skulle svaret bli nekande, en riktning dit vissa faktorer pekar, skulle beskatt-

ningsbördan av en riskkapitalinvestering förhålla sig betydligt mer neutral i jämförelse 

med en direktinvestering. 
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4 Proposition 2009/10:34 

4.1 Bakgrund  

I Sverige har Regeringen och Riksdagen under en lång tid begrundat strukturen för be-

skattning av framförallt handelsbolag,
161

 där regelverket avseende näringsbetingade an-

delar utgjort en viktig beståndsdel. I skrivande stund står såväl handelsbolag som kom-

manditbolag och därmed även svenska riskkapitalfonder utanför lagreglerna vad avser 

näringsbetingade andelar, vilket kan framstå så som något orättvist då bolagsformer så 

som ekonomiska föreningar och aktiebolag idag omfattas av lagreglernas tillämpnings-
område.

162
   

Efter en omfattande utredningsperiod lämnade Regeringen, den 8 september 2009, över 

en remiss till Lagrådet avseende skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom 

handelsbolagssektorn.
163

 Efter Lagrådets relativt snabba behandling av ärendet kunde 

Regeringen sedermera den 15 oktober 2009 lämna in Proposition 2009/10:36
164

 som ef-

ter ett godkännande av den föreslagna förändringen av lagstiftningen, kommer att med-

föra fundamentala skillnader i beskattningen av riskkapitalinvesteringar. Om Proposi-

tionen godkännes av Riksdagen, kommer lagstiftningen att träda i kraft den första janua-

ri 2010.
165

  

Den nya utformningen av IL kommer att införliva handelsbolag, kommanditbolag och 

därmed även svenska riskkapitalfonder i de nuvarande lagreglerna avseende näringsbe-

tingade andelar. Det finns därför i sammanhanget starka skäl till att analysera proposi-

tionens syfte och innehåll för att utreda om och i så fall i vilken utsträckning en föränd-

rad lagstiftning undanröjer den för uppsatsen behandlade problematiken med beskatt-
ning av riskkapitalinvesteringar i Sverige.       

4.2 Propositionens utformning och innehåll 

I propositionen redogörs för hur Sveriges nuvarande skatterättsliga regelverk föranlett 

en asymmetrisk och mycket komplicerad beskattning av handelsbolag och kommandit-

bolag samt en olikformig beskattningssituation för svenska bolagsformer.
166

 Det bak-

omliggande syftet med propositionen har därför utgjorts av en strävan efter att förenkla 

och skapa rättvisa, vad avser beskattning av handelsbolag jämfört med andra svenska 

bolagsformer. Propositionens behandlade kärnproblematik återspeglar sig mycket tyd-

ligt i den bristande neutralitet, som identifierats i uppsatsskrivandet, avseende de svens-

ka beskattningsreglerna för riskkapitalinvesteringar. Då riskkapitalfonden så som ett 

kommanditbolag står utanför regelverket för näringsbetingade andelar, utmynnar det 

skattemässiga utfallet av en riskkapitalinvestering, i en i relation till konkurrerande 

handlingsalternativ hög beskattning för riskkapitalfondens utländska juridiska delägare.   

                                                
161 Till exempel, Statens offentliga utredningar (SOU) 2002:35, Ny handelsbolagsbeskattning, april 2002. 

162 24 kap 13§ IL.  

163 Lagrådsremiss. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn, 2009. 

164 Prop. 2009/10:36. Skattefri kapitalvinst och utdelningar på andelar inom handelsbolagssektorn, 2009. 

165 Prop. 2009/10:36 sid 68. 

166 Prop. 2009/10:36 sid 36. 
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Regeringen förefaller i propositionen vara av åsikten att beskattningssituationen för 

kommanditbolag som enligt propositionen jämställs med handelsbolag,
167

 fundamentalt 

skall förändras på två områden, vilket direkt inverkar på beskattningen av riskkapitalin-

vesteringar, i en situation där utländska juridiska personer tillskjuter kapital till en 

svensk riskkapitalfond. För det första skall en andel i ett kommanditbolag i framtiden 

kunna avyttras utan kapitalvinstbeskattning.
168

 Att Kommanditbolagsandelar utan be-

skattningskonsekvenser skall kunna avyttras, utgör visserligen en påtaglig förändring av 

gällande rätt, men berör dock ej uppsatsens kärnproblematik.  

För det andra och för uppsatsen mest intresseväckande, skall ett kommanditbolag i sin 

tur ges möjligheten att avyttra och motta utdelning från ett näringsbetingat innehav utan 

skattekonsekvenser.
169

 En riskkapitalfond skall således i framtiden ges möjligheten att 

skattefritt, avyttra och motta utdelningar från de onoterade svenska aktiebolag, vilka är 

föremål för riskkapitalfondens investeringar. Vad avser de för uppsatsen behandlade 

handlingsalternativen kommer det således inte ur ett skatterättsligt perspektiv spela nå-

gon roll om den utländska juridiska personen väljer att direkt investera i ett svenskt ono-

terat aktiebolag eller att vidta investeringen genom en riskkapitalfond.  Den andra stora 

förändringen på området ger således riskkapitalfonden möjligheten att sälja och motta 

utdelningar från svenska onoterade aktiebolag, helt utan beskattningskonsekvenser för 

fondens utländska juridiska delägare. 

Lagförslaget medför dock vissa restriktioner då endast kommanditbolagsdelägare som 

är juridiska personer kan inneha en näringsbetingad andel.
170

 Att enbart juridiska perso-

ner skall kunna inneha ett näringsbetingat innehav motiveras med att motsvarande reg-

ler idag tillämpas för de bolagsformer som enligt gällande rätt kan äga ett näringsbe-

tingat innehav. En förändring mot att även låta fysiska personer omfattas av regelverket 

anses enligt lagstiftaren dels vara omotiverat regeltekniskt komplicerat samt att en sådan 

lösning medför allt för omfattande kostnader i form av förlorade skatteintäkter. Då rätt-

visa i beskattningen av olika bolagsformer är propositionens grundläggande syfte, före-

faller det sig därmed så som ointressant att för handelsbolag och kommanditbolag jäm-

fört med andra svenska bolagsformer, utvidga kretsen av personer som kan äga ett när-

ingsbetingat innehav.  

Den juridiska personen måste vidare vara hemmahörande inom det Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet för att inkluderas av lagändringen.
171

 Att avgränsa det närings-

betingade innehavet till juridiska personer hemmahörande i en stat inom det Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet återspeglar återigen gällande rätt för lagreglerna avseen-

de näringsbetingade andelar, där ett näringsbetingat innehav i skrivande stund enbart 

kan ägas av en person som är hemmahörande inom det Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet. 

                                                
167 Prop. 2009/10:36 sid 27. 

168 Prop. 2009/10:36 sid 37. 

169 Prop. 2009/10:36 sid 37. 

170 Prop. 2009/10:36 sid 38-39. 

171 Prop. 2009/10:36 sid 45. 
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4.3  Beskattning av riskkapitalinvesteringar i framtiden 

Den framtida beskattningen av riskkapitalinvesteringar som vidtas av utländska juridis-

ka personer kommer i stort att avgöras av huruvida propositionen kommer att övergå till 

gällanderätt och i så fall vart den utländska juridiska personen är hemmahörande. Under 

förutsättning att Riksdagen accepterar den av Regeringen framlagda propositionen 

kommer beskattningssituationen för utländska juridiska personer hemmahörande i ett 

land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dramatiskt att förändras enligt 
följande; 

 

Utländska juridiska personerna kommer fortfarande genom sitt delägarskap i en svensk 

riskkapitalfond anses ha ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. De kapital-

vinster som riskkapitalfonden genererar kommer dock att undantas från beskattning i 

Sverige då fondens innehav i de svenska aktiebolagen vid en lagändring kommer att ut-

göras av ett näringsbetingat innehav. I framtiden kommer således riskkapitalinvester-

ingar likt en direktinvestering undantas från beskattning i källstaten Sverige under förut-

sättning att investeringen som sådan vidtas av en utländsk juridisk person hemmahöran-
de i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

4.4 Inverkan och betydelse för riskkapitalmarknaden  

Om den planerade lagändringen genomförs den första januari 2010 så kommer en tydli-

gare och överskådligare likformighet, vad avser beskattningen av svenska bolagsformer 

och ett mer rättvist och neutralt svenskt skattesystem att växa fram. Ur ett mer rättvist 

skattesystem kommer en i Sverige etablerad riskkapitalfond efter lagändringen, att 

framstå som ett betydligt attraktivare och mer konkurrenskraftigt handlingsalternativ, 
för utländska juridiska personer som avser att investera i svenska onoterade aktiebolag.   

Gällande rätt har skapat ett skatterättsligt försprång för direktinvesteringar, då utländska 

juridiska personerna under vissa förutsättningar är befriade från skattskyldighet i Sveri-

ge vid investeringsförfarandet, en fördel som riskkapitalbolagen med sina svenska risk-

kapitalfonder idag på grund av beskattningsreglernas utformning, ej kan förmå att er-

bjuda sina utländska investerare. Den planerade lagändring medför dock omfattande 

förändringar, då de skattemässiga utfallen av de två i uppsatsen behandlade och ekono-

miskt jämförbara handlingsalternativen i framtiden inte kommer att avvika från var-

andra, då såväl en riskkapitalinvestering som en direktinvestering vid en förändring av 

gällande rätt, inkluderas av lagreglerna för näringsbetingade andelar. Konkurrenssitua-

tionen mellan de två handlingsalternativen förefaller ur ett investeringsperspektiv bli be-

tydligt mer rättvis, där möjligheten att attrahera utländskt kapital i framtiden kommer att 
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bestämmas av respektive handlingsalternativs egengenererade kompetens, skicklighet 

och analytiska förmåga. En framtida riskkapitalinvestering och direktinvestering kom-

mer därför att utgå från samma skatterättsliga förutsättningar, vilket tydligt skiljer sig 

från den enligt gällande rätt och i uppsatsen identifierade, snedvridna konkurrenssitua-
tionen mellan de två handlingsalternativen.  

Den planerade lagändring kommer även att medföra att det skatterättsliga regelverket 

inte längre ges förmågan, av att styra över de utländska juridiska personernas val av 

handlingsalternativ. De rent ekonomiska faktorerna av en riskkapitalinvestering och en 

direktinvestering, så som konkurrenskraft och tillväxtpotential förefaller sig därför spela 

en betydligt viktigare roll, vid de utländska juridiska personernas framtida investerings-

beslut. Fokus vid investeringar i svenska onoterade aktiebolag torde därmed vid en lag-

ändring flyttas ifrån skatterättsliga aspekter då dessa är fullt jämförbara, till att fokusera 

på de ekonomiska faktorer som tydligt inverkar på den slutliga avkastningen för de ut-

ländska juridiska personerna. Således kommer en jämförelse mellan de två i uppsatsen 

analyserade handlingsalternativen att vidtas av de utländska juridiska personerna, ut-

ifrån de ekonomiska faktorer som påverkar den slutliga avkastningen, varpå en avsevärt 

minskad tid och energi kommer att läggas vid de skatterättsliga aspekterna av respektive 
investeringsförfarande.    

Det finns vidare i egentlig mening, efter att lagförändringen träder i kraft, ingen direkt 

anledning för svenska riskkapitalbolag att vidta kreativa skatteplaneringsåtgärder för att 

undvika beskattning i Sverige. Då beskattningen som en riskkapitalinvestering idag ka-

raktäriserats av försvinner, elimineras nämligen den primära anledningen för svenska 

riskkapitalbolag att etablera sina riskkapitalfonder utomlands. Den förbättrade beskatt-

ningssituationen för riskkapitalinvesteringar i Sverige torde därmed innebära en omfat-

tande acceleration, av de antal svenska riskkapitalbolag och i undantagsfall även ut-

ländska riskkapitalbolag, som etablerar sina riskkapitalfonder i Sverige.    

De kostnader som en utlandsetablering idag medför för riskkapitalfonden och indirekt 

för de utländska juridiska personerna, kommer i framtiden helt undvikas genom att 

svenska riskkapitalfonder i regel uteslutande etableras i Sverige. Det finns därför skäl 

för att anta att riskkapitalinvesteringen blir något mer lönsam för samtliga involverade 

parter, i en situation där svenska riskkapitalbolag tidigare finansierat kostnadstyngda ut-

landsetableringar. Den planerade lagändringen kommer vidare bidra till ett ökat inflöde 

av kapital till Sverige, vilket avgörs av det faktum att utländska juridiska personer vid 

en lagförändring, kommer att få en högre slutlig avkastning på sitt investerade kapital i 

en svensk riskkapitalfond, då beskattningsskyldigheten i Sverige försvinner. Den mängd 

utländskt kapital som når Sverige, styrs nämligen av konkurrenskraften i den avkast-

ning, som de olika handlingsalternativen förmår att erbjuda de utländska juridiska per-

sonerna. Den högre slutliga avkastningen som en riskkapitalinvestering i framtiden tor-

de generera, beror således både på att de utländska juridiska personerna i framtiden 

undviker beskattning av riskkapitalfondens genererade vinster i Sverige och då ytterst få 

riskkapitalbolag kommer att ha kostnader för att etablera sina riskkapitalfonder utom-
lands.   

Den föreslagna lagändringen medför således att ett tydligt hinder för flödet av riskkapi-

tal till Sverige elimineras. Då resurserna på den finansiella marknaden kommer att allo-

keras mer effektivt, vilket sker genom att de skatterättsliga reglerna inte lika starkt på-

verka marknadsaktörernas beteenden, kommer en bättre situation på den svenska risk-
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kapitalmarknaden gynna det svenska företagsklimatet i stort och även den ekonomiska 

återhämtningen i Sverige efter finanskrisen.   

Sammantaget kommer en lagändring för vilken svenska riskkapitalfonder inkluderas av 

lagreglerna avseende näringsbetingade andelar att skapa ett mer neutralt skattesystem. 

De två för uppsatsen analyserade handlingsalternativen riskkapitalinvestering och di-

rektinvestering kommer efter lagändringen inte enbart vara ekonomiskt jämförbara utan 

jämförbarheten kommer även att återfinnas i skattemässiga utfallet av respektive hand-

lingsalternativ. Det betydligt mer rättvisa svenska skattesystemet kommer därför efter 

en lagändring att likställa, beskattningsbördan för riskkapitalinvesteringar och direktin-

vesteringar, vilket således eliminerar den bristande neutraliteten på området. Därmed 

tillåts utländska juridiska personer styras av rent ekonomiska faktorer, där den slutliga 

avkastningen och valet av handlingsalternativ i framtiden inte kommer att göras beroen-

de av det svenska skatterättsliga regelverkets utformning. Mindre inverkan av det skat-

terättsliga regelverket kommer att skapa en lönsam, effektivare och mer konkurrenskraf-

tig svensk riskkapitalmarknad.  
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5 Avslutande kommentar  

Vid beaktande av de lagregler, rättfall och förarbeten som omgärdar gällande rätt vad 

avser beskattningsreglerna för en riskkapitalinvestering, där utländska juridiska perso-

ner tillskjuter kapital till en svensk riskkapitalfond, förefaller den bristande neutraliteten 

på området vara mycket påtaglig. Att en utländsk juridisk person hemmahörande inom 

det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, istället kan vidta ett ekonomiskt jämför-

bart handlingsalternativ utan beskattningskonsekvenser, har tydligt försvagat den svens-

ka riskkapitalbranschen. Utformningen av beskattningsreglerna för riskkapitalinvester-

ingar har i uppsatsens behandling inte enbart visat sig strida mot neutralitetsprincipen 

utan regelverket har även påvisat sig inverka på den svenska riskkapitalmarknadens 

konkurrenskraft och möjlighet att attrahera utländskt kapital.  

Med utgångspunkt från den av uppsatsen utförda analysen vad avser de skatterättsliga 

aspekterna av en riskkapitalinvestering jämfört med en direktinvestering, identifierades 

två stycken faktorer vilka ger bevis för att påstå, att den bristande neutraliteten inte upp-

stått inom ett skatterättsligt område, för vilket det får anses komplicerat att utforma rätt-

visa och neutrala rättsregler. Såväl ett Regeringsrättsavgörande av det skatterättsliga be-

greppet fast driftställe för näringsverksamhet som en lagändring där kommanditbolag 

inkluderas av lagreglerna avseende näringsbetingade andelar, skulle troligtvis direkt in-

verka på, alternativt eliminera den identifierade bristande neutraliteten.    

Då uppsatsens behandlade problematik har återfunnits under en längre tid får det anses 

så som uppseendeväckande att ett förslag på förändring först på allvar, växt fram under 

hösten 2009 genom proposition 2009/10:36. Den föreslagna lagändringen som i skri-

vande stund för den avslutande kommentaren, accepterats av Riksdagen genom Skatte-

utskottets betänkande 2009/10: SkU22, kommer att medföra mycket omfattande föränd-
ringar för uppsatsens behandlade skatterättsliga kärnområde.  

Då det numera står klart att lagändringen kommer att genomföras, tåls det att poängteras 

att den bristande neutralitet som i uppsatsen kartlagts och analyserats, kommer att eli-

mineras vid tidpunkten då den nya lagstiftningen träder i kraft den första januari 2010. 

Konsekvenserna av lagändringen utgörs av att utländska juridiska personer i framtiden 

undviker beskattning i Sverige vid en riskkapitalinvestering och att riskkapitalbranschen 

får en bättre och starkare konkurrensposition på den svenska finansiella marknaden. Vi-

dare finns det skäl för att anta att den svenska staten ges ökade skatteintäkter vid lag-

ändringen, genom att de svenska onoterade aktiebolagen med en ökad mängd riskvilligt 

kapital, tillåts växa till dess fulla potential och därav generera såväl arbetstillfällen som 

ekonomisk tillväxt. Sammantaget bidrar lagändringen till att skapa ett mer neutralt skat-

tesystem där marknadskrafterna och inte utformningen av specifika rättsregler, effektivt 

tillåts styra den svenska riskkapitalmarknaden mot en händelserik och spännande fram-
tid.   
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