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Sammanfattning 

Den 1 januari 2009 har reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter vid in-

ternt finansierade förvärv av delägarrätter inom företag som ingår i en intressegemenskap 

trätt i kraft. Reglerna begränsar den generella avdragsrätten för utgifter som gäller i Sverige.   

Ränteavdragsbegränsningsreglerna är avsedda att stoppa endast konstlade ränteupplägg. 

Samtidigt vill inte lagstiftaren att dessa regler ska drabba de transaktioner som företag 

genomför av affärsmässiga skäl, varför undantag från begränsningen i ränteavdraget inför-

des. Enligt undantaget medges ränteavdrag om ränteintäkter hos det mottagande företaget 

beskattas med minst 10 procent i det land där det företag som faktiskt har rätt till inkoms-

ten hör hemma. Det förekommer dock situationer när beskattning med 10 procent inte kan 

genomföras. Transaktionerna som omfattar ränteutgifter handlar däremot uppenbarligen 

inte om sådana skatteupplägg som reglerna är avsedda att motverka. I sådana fall finner lag-

stiftaren behov av en kompletteringsregel, den s.k. ventilen.           

Ventilregeln innebär att ett företag kan medges avdrag för ränteutgifter till ett företag i en 

intressegemenskap om förvärvet och skulden som ligger till grund för förvärvet är huvud-

sakligen affärsmässigt motiverade. Författaren anser att regeln kan medföra tolknings och 

tillämpningsproblem. Uppsatsen syftar därför till att genom analys av gällande rätt utreda i 

vilken utsträckning företag kan använda sig av den s.k. ventilen.  

Det konstateras i uppsatsen att det kan uppstå svårigheter för företag att särskilja skatte-

hänsyn från företagsekonomiska överväganden vilket krävs för att åberopa ränteavdrag 

med stöd av ventilen. Slutligen kommer författaren fram till att ventilregeln ska användas 

med försiktighet på grund av bedömnings- och bevissvårigheterna. Därmed kan administ-

rativa kostnader uppkomma till följd av dokumentation och kvantifiering.  
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Abstract 

On January 1, 2009 the rules restricting the deductibility of interest expenses for internally-

financed acquisition of partial ownership in companies that are part of a community of in-

terest entered into force. These regulations limit the general right to deduct expenses that 

apply in Sweden. 

 
The rules on deductibility of interest limitations are intended to stop only artificial interest 

rate structures. At the same time the legislature does not want that these rules would affect 

the transactions that companies carry out business reasons, why the exemption from the 

limitation of interest deduction was introduced. Under the exemption allowed interest de-

ductions on interest income of the recipient companies are taxed at least 10 percent in the 

country where the company within a community of interest is actually entitled to the in-

come belongs. However, there are situations when the tax by 10 percent cannot be imple-

mented. The transactions involving interest charges are however clearly not on the tax 

structure that rules are intended to counter. In such cases, the legislature finds a need for a 

supplementary rule, the so-called valve. 

 
Valve rule means that a company can be allowed to deduct interest expenses for a company 

with a common purpose of the acquisition and debt if the basis for the acquisition is mainly 

justified commercially. The author believes that the rule can lead to interpretation and ap-

plication problems. The thesis therefore aims at the analysis of existing law to explain into 

what extent companies can make use of the so-called valve. 

 
It is noted in the thesis that there might be difficulties for companies to separate tax ac-

counts from business considerations which need to rely on interest deductions under the 

valve rule. Finally, the author concludes that the valve rule should be used with caution be-

cause of the assessment and proof difficulties and as well administrative costs that may 

arise due to documentation and quantification. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (IL) (1999:1229) ska ut-

gifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som en kostnad i en näringsverk-

samhet1. Ränteutgifter utgör en sådan kostnad enligt samma paragraf. Den 1 januari 2009 

trädde regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder i kraft och åter-

finns numera i 24 kap. 10 a - 10 e §§ IL.2 

Bakgrunden till uppkomsten av reglerna är att Skatteverket (SKV) upptäckte ett antal skat-

teplaneringsförfaranden inom intressegemenskap där företag, som till exempel står under 

gemensam ledning, gjorde ränteavdrag i Sverige, medan motsvarande ränteinkomst beskat-

tades lågt eller inte alls i en annan stat.3 Transaktionerna, enligt SKV:s mening, genomför-

des utan att vara affärsmässigt motiverade med det enda syftet att uppnå skatteförmåner.4 

Dessa förfaranden utgjorde, enligt SKV, ett allvarligt problem, vilket ledde till stora skatte-

förluster som inte kunde åtgärdas med hjälp av skatteflyktslagen (1995:575), varför nya reg-

ler ansågs vara nödvändiga för att motverka den aktuella typen av skatteupplägg.5   

Syftet med reglerna om begränsningar i avdragsrätten är att motverka transaktioner som le-

der till bortfall av den svenska skattebasen. Samtidigt är det viktigt att göra detta på ett sätt 

som inte drabbar förfarande som koncerner genomför av affärsmässiga skäl.6 För att upp-

fylla regelns syfte, dvs., att stoppa de transaktioner som företas av skatteplaneringsskäl och 

inte hindra de som är affärsmässigt motiverade, finns två undantag från begränsningar i av-

dragsrätten.7 Dessa undantag medför att företag kan beviljas ränteavdraget.  

En av undantagsreglerna är den s.k. ventilen, som innebär att om såväl förvärvet som den 

skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakligen affärsmässigt motiverade 

                                                 
1 Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt enligt 13 kap. 
1 § 1 st. IL.     

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

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

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

5 Prop. 2008/09:65, s. 44. 

6 Prop. 2008/09:65, s. 44. 

7 24 kap. 10 d § 1 st. IL. 
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har företaget rätt till ränteavdrag.8 Den undantagsregeln, med ställda krav på förvärvet och 

skulden som ska vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade är inte objektiv och otydlig 

varför den kan medföra tolknings- och tillämpningsproblem. Den s.k. ventilen har fått 

uppmärksamhet på grund av att det finns många stora intressenter i näringslivet som vill 

utnyttja ränteavdragsrätten i sin verksamhet. SKV, å andra sidan, har till uppgift att bevaka 

den svenska skattebasen och se till att den inte urholkas.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsen syftar till att genom analys av gällande rätt utreda i vilken utsträckning företag 

kan använda sig av undantaget från ränteavdragsbegränsningsrätten, som finns i 24 kap. 10 

d § första stycket 2 IL, den s.k. ventilen. 

Uppsatsen fokuserar på redogörelsen av svenska regler om begränsningar i avdragsrätten 

för ränteutgifter vid internt finansierade förvärv av delägarrätter, varför externt uppköp av 

delägarrätter behandlas bara i mycket begränsad utsträckning när det berörs av samman-

hanget. Lagstiftningens generella drag kring regler om begränsningen i avdragsrätten för 

ränteutgifter kommer att redogöras i den utsträckning det är nödvändigt för att läsaren ska 

kunna tillgodogöra sig diskussionen kring undantagsregeln, den s.k. ventilen.  

Reglerna om näringsbetingade andelar, koncernbidrag samt CFC-lagstiftningen9 kommer 

att belysas bara i den utsträckning som behövs för att ge läsaren förståelse för problemati-

ken om skatteplanering med transaktioner som innefattar ränteavdragsregler.     

Huruvida ventilen är förenlig med EU-rätt, dvs., etableringsfriheten samt ränte- och royal-

tydirektivet, ligger utanför ramen för uppsatsen. Regler om skatteavtal belysas inte heller i 

denna framställning. Dessa ovannämnda aspekter är intressanta att utreda, dock behandlas 

de inte i uppsatsen på grund av tids- och utrymmesskäl.   

1.3 Metod och material  

För att utreda och besvara uppsatsens syfte kommer rättskällor att användas och prioriteras 

enligt den juridiska hierarkiska rangordningen: lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.10  

                                                 
8 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL. 

9 CFC = controlled foreign company.  

10 Modéer, Rättsteknik, s. 12-13. 
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Lagtexten är en primär rättskälla varför lagen om begränsningar i avdragsrätten för ränteut-

gifter, som finns i 24 kap. IL, blir en utgångspunkt för arbetet.11 Uppsatsens syfte kommer 

att besvaras utifrån den s.k. ventilen, som finns i 24 kap. 10 d § första stycket 2 IL, varför 

denna paragraf kommer att genomsyra hela framställningen och blir därmed av central be-

tydelse av arbetet. Ventilregeln som innefattar uttrycket ”huvudsakligen affärsmässigt moti-

verat” är otydlig. Lagtexten definierar inte vilka förfarande som ska klassificeras som hu-

vudsakligen affärsmässigt motiverade. Vägledning ska sökas i första hand i förarbeten till 

lagen om ränteavdragsbegränsningar.  

Från förarbeten hämtas tolkning av rättsregeln samt upplysning om bakomliggande syfte 

och förklaring till regelns utformning, som ger djupare förståelse kring hur lagstiftaren har 

tänkt vid utformandet av regeln.12 I denna framställning kommer även lagrådsremissen be-

handlas, som utgör enligt rättskälleläran förarbeten till lagen, dock är underordnad till pro-

positionen.13 Förarbetena tenderar till att ge en generell tolkning och förklaring till lagtext. 

Orsaken till detta är att det är svårt för lagstiftaren att förutse alla praktiska situationer och 

komplexiteten av affärsförbindelser som kan uppkomma i det verkliga näringslivet.   

För att belysa regelns tillämpning på specifika frågor i konkreta situationer ska tolkningen 

vidare sökas i rättspraxis.14 Lagstiftning i 24 kap. IL om begränsningar i avdragsrätten för 

ränteutgifter är relativ ny, varför det inte har bildats prejudikat från den högsta instansen 

inom skatterätten, som är Högsta förvaltningsdomstolen15 (HFD). Däremot finns det fyra 

förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) från juni 2010. Den centrala rättsfrågan i 

alla dessa förhandsbesked är tolkning och tillämpning av 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL, den s.k. 

ventilen, varför tolkning av den praktiska tillämpningen av regeln kommer att sökas där. 

Vägledningen hämtad från förhandsbeskeden kommer att stödja diskussionen i uppsatsen 

genom att ge det praktiska inslaget på den oklart formulerade regeln. Det praktiska per-

spektivet kommer att ge en mer objektiv syn på problemet och förbättra diskussionen i ar-

betet. 

                                                 
11 Bernitz, m. fl., Finna rätt, s. 28. 

12 Bernitz, m. fl., Finna rätt, s. 99. 

13 Bernitz, m. fl., Finna rätt, s. 100-101. 

14 Bernitz, m. fl., Finna rätt, s. 28. 

15 Den 1 januari 2011 har Regeringsrätten bytt namn till Högsta förvaltningsdomstolen.  
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Diskussionen i uppsatsen kommer även att kompletteras med doktrin, som ger en djupare 

förståelse av den aktuella problematiken. Det måste dock noteras att det inte finns mycket 

publicerade åsikter kring ventilen då reglerna är relativt nya. Enligt hierarkin tillmäts dokt-

rin den lägsta status, varför den kommer att användas med försiktighet.16  

 

 

 

                                                 
16 Bernitz, m. fl., Finna rätt, s. 29. 
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2 Ränteavdragsbegränsningsreglerna 

2.1 Bakgrunden till ränteavdragsbegränsningsreglerna 

2.1.1 Inledning 

Uppsatsens syfte är att utreda i vilken utsträckning företag kan tillämpa undantaget från 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. För att kunna analysera undantaget måste huvudbe-

stämmelserna studeras. Med beaktandet av att de aktuella reglerna är relativt nya är det 

nödvändigt att även undersöka vad som låg till grund för reglernas uppkomst. I detta av-

snitt kommer en redogörelse ske för de faktorer som låg till grund för uppkomsten av reg-

ler om begränsningar i ränteavdraget. Sedan kommer en översikt över huvudbestämmel-

serna framföras.    

Svenska regler strävar efter att uppnå den s.k. neutraliteten i bolagssektorn. Det innebär att 

företagsekonomiskt motiverade omstruktureringar inte ska hindras eller missgynnas av 

högre skatt. Mot denna bakgrund utarbetades regler om näringsbetingade andelar.17 Regler-

na medför att utdelningar på näringsbetingade andelar är avdragsgilla för mottagaren18 och 

vid försäljning av näringsbetingade andelar är kapitalvinster skattefria.19 Även möjligheten 

att överföra tillgångar för underpris om förutsättningarna för detta är uppfyllda, utan att ak-

tualisera regler om uttagsbeskattning gynnar neutraliteten.20 Samtidigt är, enligt 16 kap. 1 § 

IL, ränteutgifterna avdragsgilla. De ovannämnda reglerna i kombination med de omstruk-

tureringsmöjligheter som koncerner har, nämligen att etablera företag även internationellt, 

har drivit fram uppkomsten av skatteplaneringsförfaranden med ränteupplägg med omoti-

verade skatteförmåner.21    

2.1.2 Skatteplanering genom skatteupplägg 

För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig en bättre förståelse av problematiken med skatte-

planering genom ränteupplägg kommer i detta avsnitt schemaläggas och förklaras, steg ef-

                                                 
17 Definition av näringsbetingad andel finns i 24 kap. 13-14 §§ IL. 

18 24 kap. 17 § IL. 

19 25 a kap. 5 § IL. 

20 23 kap. IL och 22 kap. IL. 

21 Skatteverkets promemoria, dnr 131 348803-08/113, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vis-
sa  skulder, s. 15-16.  
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ter steg, den vanligt förekommande typen av förfarande som SKV har upptäckt genom sin 

granskning.22 

Ett moderbolag i en koncern, (MB), har hemvist i utlandet och äger ett svenskt  rörelsedri-

vande bolag, (S). Koncernen vill minska det beskattningsbara resultatet i S, varför koncer-

nen överför en del av resultatet från S till ett annat dotterbolag, (DB), som har hemvist i ett 

annat land. Det landet, där DB är hemmahörande, är antingen ett lågbeskattat land eller ett 

land som medger avdrag för ränteinkomster. Således kommer de överförda vinsterna från 

Sverige till utlandet att beskattas med mycket lägre skattesats eller inte beskattas alls. För att 

uppnå denna effekt genomför koncernen följande transaktioner: 

1. MB bildar ett nytt svenskt AB, (NY AB).23 

2a. MB överlåter S till NY AB för S:s marknadsvärde mot revers. Räntan och    

övriga villkor på reversen är marknadsmässiga.24 

Genom detta förfarande uppnås dels att MB får kapitalvinst på näringsbetingade andelar, 

som är skattefri, dels att det skapas en möjlighet för koncernen att göra avdrag för kon-

cernbidrag, enligt 35 kap. IL, mellan S och NY AB sinsemellan. Koncernbidraget innebär 

att ett överskott av resultatet i en näringsverksamhet kan dras av hos givaren och tas upp 

hos mottagaren25 mellan moderföretag och helägt dotterföretag26 eller mellan två helägda 

dotterföretag, om förutsättningarna i 35 kap. 3-4 §§ IL är uppfyllda. Syftet med koncernbi-

dragsreglerna är att utjämna skattebelastningen i en koncern så som om det är ett enda bo-

lag.27  

För NY AB:s och S:s del innebär detta att S som är det rörelsedrivande företaget kan föra 

över överskottet av sin näringsverksamhet till NY AB som är skuldbärande företag, utan att 

beskatta detta. 

                                                 
22 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113. 

23 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 16-17.  

24 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 17.  

25 35 kap. 1 § IL. 

26 35 kap. 2 § IL. 

27 Andersson, m.fl., Skatteplanering i aktiebolag, s. 34. 
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Det är värt att notera att koncernbidraget inte är den enda möjlighet för koncernen att föra 

över pengar från vinstdrivande till skuldbärande företag. Samma effekt kan uppnås genom 

att S fusionerar med NY AB, då både rörelsen, som genererar vinsten, och skulden finns 

inom ett och samma bolag.28  

2b. NY AB lämnar en revers, som löper med marknadsmässig ränta till MB  som        

betalning.29  

3. MB för över reversen som kapitaltillskott till DB. Det är av vikt att notera att 

MB lokaliserar sin verksamhet i ett land som inte har effektiv CFC-lagstiftning 

samtidigt som DB etableras i ett lågbeskattat land.30  

CFC-regler innebär att om en fysisk eller juridisk person är delägare i en utländsk juridisk 

person, som är etablerad i ett lågbeskattat land, ska då den förstnämnda fysiska eller juridis-

ka personen beskattas löpande för all överskott i näringsverksamhet i den utländska juridis-

ka personen. Syftet med CFC-regler är att förhindra eller försvåra internationell skattepla-

nering och skatteflykt som urholkar den svenska skattebasen. Ett exempel på sådana trans-

aktioner är att moderbolaget tar hem näringsbetingad utdelning som är skattefri för motta-

garen, vilken i sin tur beskattas lågt eller inte alls i utlandet.31    

4. Slutligen finansieras räntebetalningen från NY AB till DB med avdragsgilla 

koncernbidrag som NY AB erhåller från S.32   

Sammanfattningsvis minskar koncernen, genom koncerninterna transaktioner, vinsten i det 

rörelsedrivande koncernbolaget S. NY AB har rätt till avdrag för ränteutgifter och har även 

möjlighet att dra av det mottagna bidraget mot ränteutgifter. Slutligen beskattas räntein-

komster i DB mycket lågt eller inte alls på grund av det landets interna regler. Alla dessa 

transaktioner företas inom koncernen för att överföra de i Sverige uppkomna obeskattade 

vinsterna till utlandet där beskattningen av ränteinkomster är mycket lägre än den i Sverige 

eller inte finns alls. En schematisk bild av koncerninterna förfaranden med ränteupplägg 

återges på nästa sida. 

                                                 
28 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 17.  

29 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 17.  

30 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 17.  

31 CFC-lagstiftning finns i 39 a kap. IL se även prop. 2007/08:16, Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m., s. 13. 

32 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 17.  
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2.1.2 En schematisk bild av koncerninterna förfaranden med ränteupplägg.33 

2.2 Regler om ränteavdragsbegränsning 

2.2.1 Inledning  

SKV, genom att åberopa skatteflyktslagen, försökte förhindra de skatteplaneringsförfaran-

den med ränteavdrag som upptäcktes.34 Vissa av dessa förfaranden var konstruerade endast 

svenska företag emellan, när en kommun35 eller ett investmentbolag,36 som är skattebefria-

de rättssubjekt, var inblandade. HFD kom fram till att skatteflyktslagen inte är tillämplig på 

ovannämnda förfaranden för att de omotiverade skatteförmånerna kunde uppnås på grund 

av de berörda skattesubjektets skattefrihet samt de obegränsade avdragen för ränteutgif-

ter.37 Genom den kartläggningen38 som SKV gjorde var det uppenbart att de möjligheter 

som koncerner kunde utnyttja i sin verksamhet för att minska den totala skattebelastning 

innebar att regelsystemet brast i den faktiska neutraliteten.39 SKV kom fram till att lagänd-

                                                 
33 Bilden är hämtad från SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 17.   

34 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 11.  

35 RÅ 2001 ref. 79. 

36 RÅ 2007 ref. 84 och RÅ 2007 ref. 85. 

37 RÅ 2001 ref. 79, RÅ 2007 ref. 84 och RÅ 2007 ref. 85. 

38 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113. 

39 SKV:s promemoria, dnr 131 348803-08/113, s. 21. 
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ring behöver göras för att motverka de ovannämnda skatteuppläggen. Detta gav upphov till 

att lagstiftning om begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter betalda till företag i in-

tressegemenskap i särskild angivna situationer infördes.40   

Reglerna om ränteavdragsbegränsningar samt undantag från dessa är avsedda att tillämpas 

på företag i intressegemenskap, varför det bör undersökas vad lagstiftaren avser med före-

tag i intressegemenskap i den lagens sammanhang.    

2.2.2 Företag i intressegemenskap 

Från 24 kap. 10 a § 1 st. IL framgår det att ”[f]öretag ska vid tillämpning av 10 b – 10 e §§ 

anses vara i intressegemenskap med varandra om 

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

bestämmande inflytande i det andra företaget, eller 

2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning”. 

 

Från 24 kap. 10 a § 2 st. IL framgår det att med företag avses juridiska personer och svens-

ka handelsbolag. Innebörden av begreppet ”företag”, genom att inkludera handelsbolag, 

går längre i den paragrafens mening än den traditionella skatterättsliga tolkningen som åter-

finns i 2 kap. 3 § IL. Det som sägs om svenska handelsbolag tillämpas även på europeiska 

ekonomiska intressegrupperingar i enlighet med 5 kap. 2 § IL. Syftet med utvidgningen av 

begreppet ”företag” i 24 kap. IL är att lagstiftaren vill undvika kringgåendesituationer.41  

Uttrycket ”står under i huvudsak gemensam ledning” har kritiserats av Sveriges advokat-

samfund. De menar att uttrycket är generellt och oprecist vilket kan vid tillämpningen leda 

till tolkningssvårigheter.42 Lagstiftaren menar att detta uttryck inte är nytt i skattelagstift-

ningen och har även tolkats av rättsväsendet.43 I det aktuella sammanhanget ändras inte in-

nebörden av uttrycket varför några tolkningsproblem inte borde uppstå.44 Enligt lagstifta-

ren kan intressegemenskapen i lagens mening ägas förutom ett aktiebolag, av en kommun, 

                                                 
40 Prop. 2008/09:65, s. 45. 

41 Prop. 2008/09:65, s. 46. 

42 Prop. 2008/09:65, s. 48. 

43 RÅ 2003 not. 138 och RÅ 1983 not. 225. 

44 Prop. 2008/09:65, s. 48. 
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staten, eller en annan juridisk person.45 Uttrycket omfattar företag som har samband med 

varandra och det är det faktiska inflytandet som är avgörande och inte de formella förhål-

landena. Lagstiftaren menar vidare att den generella beskrivningen är nödvändig för att för-

svåra kringgående situationer.46   

2.2.3 Huvudbestämmelser – 24 kap. 10 b - 10 c §§ IL 

Enligt huvudregeln av ränteavdragsbestämmelser i 24 kap. 10 b § 1 st. IL:  

”Ett företag som ingår i intressegemenskap får inte [...] dra av ränteutgifter avseen-

de en skuld till ett företag i intressegemenskapen, till den del skulden avser ett för-

värv av en delägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen”. 

Definitionen av delägarrätt återfinns i 48 kap. 2 § IL. Det avser till exempel: aktier, teck-

ningsrätt, andel i en investeringsfond samt andra tillgångar med liknande konstruktioner el-

ler verkningssätt. Förvärvet av delägarrätter som avser lagertillgångar omfattas också av re-

geln. Lagstiftaren motiverar detta med att undantaget för ett visst slag av delägarrätter kan 

leda till kringgåendesituationer.47    

Huvudregeln kompletteras med en bestämmelse i 24 kap. 10 b § 2 st. IL, den s.k. bestäm-

melsen om tillfälliga externa lån, enligt vilken:  

”Om en tillfällig skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen ersätts 

av en skuld till ett företag i intressegemenskapen, ska första stycket tillämpas på den 

sistnämnda skulden om bestämmelsen hade varit tillämplig på den förstnämnda 

skulden, för det fall det företaget hade ingått i intressegemenskapen”.  

Avsikten med denna utvidgning av huvudregeln är att förhindra kringgående situationer. 

Typfallet är när ett tillfälligt lån tas från en extern långivare, till exempel en bank, för att fi-

nansiera förvärvet av ett företag inom intressegemenskapen, och sedan ersätts det externa 

lånet med ett internt lån.48 I detta sammanhang måste det påpekas att uttrycket ”tillfälligt 

lån” eller som det framstår i lagtexten ”tillfällig skuld” kan orsaka tolkningssvårigheter. Det 

framgår inte klart hur lång tid som ska passera mellan att det uppstår en extern samt intern 

                                                 
45 Prop. 2008/09:65, s. 46. 

46 Prop. 2008/09:65, s. 48. 

47 Prop. 2008/09:65, s. 49-50. 

48 Prop. 2008/09:65, s. 55. 
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skuld och det interna förvärvet, för att ett samband ska anses föreligga, i den paragrafens 

mening. Lagstiftaren menar dock att precisering av tidsaspekten kan leda till kringgående-

förfaranden, varför det bör överlämnas till rättsväsendet för att göra en bedömning, i varje 

enskild fall, om skulden är tillfällig eller inte.49  

Huvudregeln kompletteras vidare med en bestämmelse i 24 kap. 10 c § IL, det s.k. back-to-

back lånet, enligt vilken huvudregeln även tillämpas: 

”[…] på en skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen, till den 

 del ett företag i intressegemenskapen har en fordran på det förstnämnda företaget, 

eller på ett företag som är i intressegemenskap med det förstnämnda företaget, så-

vida skulden kan anses ha samband med denna fordran och avser förvärv av del-

ägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskap”.    

Det är av vikt att notera att denna paragraf är ett avsteg från grundförutsättningen för reg-

ler om ränteavdragsbegränsningar i 24 kap., som tar sikte på företag som ingår i intresse-

gemenskap. Den aktuella paragrafen tillämpas även på skuld till utomstående företag, dvs., 

ett företag som inte ingår i intressegemenskap. Syftet med paragrafen är att förhindra 

kringgåendeförfaranden när skulden till det utomstående företaget motsvarar en fordran 

som ett företag i intressegemenskap har på det utomstående, eller på ett företag som ingår i 

ett intressegemenskap med det utomstående företaget. Skulden ska vidare avse förvärvet av 

delägarrätter från ett annat företag som ingår i intressegemenskapen.50    

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

50 Prop. 2008/09:65, s. 54 och s. 84-85. 
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3 Undantagsregeln, den så kallade ventilen – 24 kap.10 d 

§ 1 st. 2 IL 

3.1 Anledning till ventilens uppkomst 

Syftet med lagstiftningen om ränteavdragsbegränsningen är att förhindra förfaranden med 

skatteupplägg genom ränteavdrag. Samtidigt vill lagstiftaren inte att dessa regler ska drabba 

transaktioner som företas av företagsekonomiska skäl, varför två alternativa undantag från 

begränsningen i ränteavdraget infördes.51 Reglerna återfinns i 24 kap. 10 d § IL, den s.k. 

tioprocentsregeln och den s.k. ventilregeln.52 Dessa undantag är självständiga från varandra  

och innebär att avdrag för ränteutgifter kan medges i vissa situationer.53 Det finns även lik-

artat utformade undantagsregler i 24 kap. 10 e § IL, dock kommer inte denna paragraf att 

beröras närmare i denna framställning på grund av att undantaget hänför sig till externa 

förvärv av delägarrätter vilka ligger utanför ramen för denna framställning. 

Tioprocentsregeln är en objektiv regel som prövas genom ett hypotetiskt test.54 Regeln in-

nebär att ränteavdrag på en skuld som avser förvärv av delägarrätter till ett företag i intres-

segemenskap ska medges om ett företag visar att: 

”Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent 

enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som fak-

tiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den in-

komsten”.55  

Det förekommer dock situationer när tioprocentsregeln inte kan tillämpas. Det kan bero på 

interna regler i det land där det företag som faktiskt tar emot ränteinkomster hör hemma. 

Transaktionerna som omfattar ränteutgifter och ränteinkomster handlar däremot uppen-

barligen inte om sådana skatteupplägg som reglerna om begränsningar i avdragsrätten är 

avsedda att motverka. I sådana situationer finner lagstiftaren att det finns ett behov att 

komplettera den s.k. tioprocentsregeln med en alternativ undantagsregel, dvs. någon sorts 

                                                 
51 Prop. 2008/09:65, s. 44. 

52 24 kap. 10 d § 1 st. 1 och 2 IL. 

53 Prop. 2008/09:65, s. 85. 

54 Prop. 2008/09:65, s. 85. 

55 24 kap. 10 d § 1 st. 1 IL. 
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av säkerhetsventil, som kan tillämpas i undantagsfall när tioprocentsregeln inte kan åbero-

pas.56   

3.2 Innebörden av den så kallade ventilen 

Ventilregeln innebär att företag kan få avdrag för ränteutgifter till ett företag i en intresse-

gemenskap för en sådan skuld som avser förvärv av delägarrätter om: 

”Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är huvud-

sakligen affärsmässigt motiverade”.57      

Den s.k. ventilen innebär således att för att ett företag ska kunna använda sig av regeln ska 

enligt lagen hänsyn tas till två komponenter, dvs. förvärvet av delägarrätter inom en intres-

segemenskap och en skulden som hänför sig till detta förvärv. För att möjliggöra detta ska 

enligt motiven till lagen ”[...] en samlad bedömning göras och i detta ligger att alla relevanta 

faktorer ska beaktas”.58 För att kunna göra den samlade bedömningen är det nödvändigt att 

utreda vad enligt lagstiftaren innebär rekvisit ”huvudsakligen” och ”affärsmässigt motive-

rat”. 

Enligt motiven till lagen ska förfaranden anses vara affärsmässigt motiverade om det ligger ”[...] 

sunda företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden – utöver eventuella skatteeffek-

ter – bakom transaktioner som ska bedömas”.59 Lagrådet har påpekat att skatteskäl gene-

rellt omfattas av begreppet ”affärsmässigt” och om regeringen vill exkludera skattehänsyn 

från innebörden av det ovannämnda begreppet måste det då tydligt framgå från lagtexten.60 

Regeringen anför dock att även om skattehänsyn generellt är en del av de företagsekono-

miska överväganden ska i detta fall ”affärsmässigheten” ses i ljuset av det syfte som ligger 

till grund för lagstiftningen om ränteavdragsbegränsningen, som är att ”[...] motverka alltför 

skattedrivna transaktioner. I detta sammanhang ligger det därför i sakens natur att skatteef-

fekter inte ingår i termen affärsmässigt”.61   

 

                                                 
56 Prop. 2008/09:65, s. 67-68. 

57 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL. 

58 Prop. 2008/09:65, s. 68. 

59 Prop. 2008/09:65, s. 68. 

60 Prop. 2008/09:65, s. 88. 

61 Prop. 2008/09:65, s. 88. 
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Företagna affärsmässiga förfaranden måste vidare uppnå en viss nivå som i lagtexten defi-

nieras som ”huvudsakligen”.  Begreppet ”huvudsakligen” har sedan tidigare uttryckts i IL i 

procentsats för att precisera förståelse, vilken uppgår till 75 procent.62 Genom att använda 

begreppet med den höga kvantiteten i den aktuella paragrafens mening vill lagstiftaren po-

ängtera att ventilen kan anses vara tillämplig bara ”[...] om de affärsmässiga motiven – vid 

sidan om eventuella skatteeffekter – är klart överordnade övriga skäl för transaktionerna”.63 

Det vill säga att det inte räcker att de företagna transaktionerna är enbart affärsmässiga. De 

affärsmässiga skälen bör vara klart överordnade andra möjliga skäl i de företagna förfaran-

den. Om kravet på huvudsakligen inte är uppfyllt kommer förfaranden att falla utanför 

ventilens tillämpning, varför ett övervägande mellan de affärsmässiga motiven och skatteef-

fekten ska göras.64  

Det måste vidare poängteras att även om företagna transaktioner har en viss skatteeffekt 

kan förfarande anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade så länge skatteplanering 

inte är ett motiv till transaktionerna samt att affärsmässiga skäl är klart överordnade alla 

andra skäl.65  

Många remissinstanser har anfört kritik gällande uttrycket ”huvudsakligen affärsmässigt 

motiverad”. Sveriges Byggindustrier har anfört att ”[...] det är så gott som omöjligt att be-

räkna hur stor andel av ett förvärv respektive skuldsättning som är affärsmässigt motive-

rat”.66 Enligt Landsbrukarnas Riksförbunds åsikt är det ovannämnda rekvisitet ”[...] mer 

kopplad till bevisningen än till hur bedömningen ska ske”.67 Industrins Finansförening har 

även påpekat att det ”[...] saknas möjligheter [för] att få förhandsbesked i bevisfrågor av det 

aktuella slaget”.68 Samtliga remissinstanserna är vidare av uppfattningen att rekvisitet ”hu-

                                                 
62 Prop. 2008/09:65, s. 68 jämför med prop. 1999/2000:2, del 1, Inkomstskattelagen, s. 502-503.   

63 Prop. 2008/09:65, s. 68. 

64 Prop. 2008/09:65, s. 87-88. 

65 Prop. 2008/09:65, s. 88 jämför med Lagrådsremiss, utgiven 25 september 2008, Ränteavdragsbegränsningar i 
syfte att förhindra viss skatteplanering inom en intressegemenskap, s. 51-52. 

66 Prop. 2008/09:65, s. 67. 

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

68 Prop. 2008/09:65, s. 67. 
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vudsakligen affärsmässigt motiverat” kan medföra ”[...] praktiska problem som följer av be-

tydande beviskrav, såsom dokumentation, kvantifieringar etc.”69  

Efter att det har utretts vilken innebörd lagstiftaren lägger i rekvisiten ”huvudsakligen” och 

”affärsmässigt motiverad” ska dessa sättas i relation till den koncerninterna skulden samt 

förvärvet. Därvid ska en samlade bedömning av alla relevanta faktorer göras. 

3.3 Hur ska den samlade bedömningen göras? 

För att kunna göra den samlade bedömningen ska prövning ske om förvärvet av koncern-

interna delägarrätter tillsammans med skulden hänförlig till detta förvärv uppfyller kravet 

på att vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade, samt i jämförelse med skattehänsynen 

är klart överordnade. För att kunna göra detta ska det undersökas om det finns kriterier 

som ger indikationer på affärsmässighet i skulden samt förvärvet.70  

Det första rekvisitet som ska utredas är den koncerninterna skulden. Som det har anförts i 

förarbeten till ventilen är det vanligt förekommande inom koncerner att genomföra en in-

tern finansiering, varför de interna skulderna i sig normalt inte borde ifrågasättas. Det kan 

vidare utläsas från ett exempel som regeringen anger i förarbeten vissa faktorer som kan ge 

ledning i bedömningen om förhållandena kring skulden är affärsmässiga. Sådana indikatio-

ner är till exempel om den interna upplåningen följer av normal praxis inom koncernen el-

ler inte, samt om de aktuella ränteutgifterna inte är mycket större än de som är hänförliga 

till andra länder med beskattning på minst 10 procent. Vidare har det  konstaterats i förar-

beten att den interna skulden vanligtvis uppstår när det finns behov av ett förvärv. Skul-

dens affärsmässiga motiv kan därför utrönas först när den sätts i relation till det förvärvet 

skulden hänför sig till.71  

Förvärvet kan anses vara affärsmässigt, enligt ett exempel som anges i lagrådsremissen, när 

omstrukturering sker på grund av organisatoriska skäl, till exempel efter eller inför förvär-

vet av en extern företagsgrupp, eller inför en fusion med syfte att effektivisera likartade 

verksamheter. Att flytta inkomster som har uppkommit i Sverige till ett annat land som har 

lägre beskattning är däremot inte att anse som ett affärsmässigt motiverade förfarande.72 

                                                 
69 Prop. 2008/09:65, s. 66-67. 

70 Prop. 2008/09:65, s. 68. 

71 Prop. 2008/09:65, s. 68. 

72 Lagrådsremiss, utgiven 25 september 2008, s. 51-52. 
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Mot bakgrund av det ovannämnda exemplet framstår det som naturligt att söka finna pre-

cisering till vad omstrukturering av organisatoriska skäl innebär. I motiven till ventilen åter-

ges ingen definition till detta uttryck däremot kan svaret hämtas från äldre praxis inom 

skatterätt.  

I Sipanomålet73 till exempel, vid prövning av frågan om det föreligger organisatoriska skäl vid 

omstruktureringen har HFD anfört att utgångspunkten i bedömningen av denna fråga är 

”[...] de förväntade konsekvenserna för den berörda näringsverksamheten som ska vara ut-

slagsgivande. Det kan självfallet inte komma i fråga att vid taxeringen söka bestämma vad 

som är den ideala organisationen för ett företag eller en företagsgrupp som berörs av en 

omorganisation. Prövningen bör i stället riktas på att bedöma om det mot bakgrund av de 

skäl som anförts för omorganisationen framstår som sannolikt att denna är ägnad att i ett 

eller flera hänseenden förbättra förutsättningarna för den aktuella näringsverksamheten”.74       

Slutligen är det av vikt att notera att remissinstanserna har kritiserat det höga kravet på af-

färsmässigheten i relation till både det interna förvärvet och skulden. Regeringen är dock av 

uppfattningen ”[...] att det finns fog för en restriktiv utformad alternativ undantagsregel”.75 

Regeringen menar att det bara är få företag som kommer att påverkas av ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna, där de flesta av de träffade företagen kommer att kunna göra avdrag 

med stöd av tioprocentsregeln.76 Avsikten med att både förvärvet samt den räntebärande 

upplåningen genom vilken förvärvet finansieras ska vara affärsmässigt motiverade är att 

lagstiftaren inte vill att det ska öppnas möjligheter för förfaranden som företas för att 

kringgå huvudregeln om ränteavdragsbegränsningen.77     

3.4 Skatteverkets tolkning av ventilen  

Från förarbetena framgår, som det har konstaterats ovan78 att en samlad bedömning av alla 

relevanta omständigheter måste göras för att bedöma affärsmässigheten av förfaranden. 

Strax en månad efter att reglerna om ränteavdragsbegränsningarna trädde i kraft har SKV 

                                                 
73 RÅ 1992 ref 56. 

74 RÅ 1992 ref 56. 

75 Prop. 2008/09:65, s. 68. 

76 Prop. 2008/09:65, s. 67. 

77 Prop. 2008/09:65, s. 69. 

78 Se avsnitt 3.2 och 3.3 ovan. 
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kommit ut med sitt ställningstagande och presenterat sin syn på hur den samlade bedöm-

ningen av ventilen ska göras.79 

Den ena frågan som SKV tar ställning till är om det bara är förvärvarens, dvs., gäldenärens 

förhållanden eller även långivarens, dvs., borgenärens som ska beaktas. SKV anför att ven-

tilregeln måste läsas utifrån sitt sammanhang. Om ventilen är avsedd att tillämpas bara i 

undantagsfall, när även tioprocentsregeln inte kan tillämpas, då måste även affärsmässighet 

i skuldförhållandet utredas, därmed måste även borgenärens roll i företagna förfaranden 

beaktas.80   

Den andra frågan som SKV tar ställning till är hur den faktorn att det interna förvärvet sker 

efter ett externt förvärv av samma företag ska påverka bedömningen. SKV är av åsikten att 

det externa förvärvet inte ska tillmätas någon självständig bedömning. Däremot poängteras 

det att samtliga omständigheter i de interna förfarandena ska bedömas.81   

SKV menar att det företaget/den intressegemenskapen som åberopar ventilregeln måste 

redovisa för samtliga transaktioner och bakomliggande motiv som har relevans för ställ-

ningstagandet. Det är av vikt att notera att borgenärens funktion tillmäts stor roll där det 

ska redovisas vem borgenären är och varför. Borgenären ska vidare vara ”ett instrument 

för reell ekonomisk verksamhet”82 och inte bara vara ett konstruerat mellanled i skattepla-

neringssyfte. Nedan följer de exempel som enligt SKV:s mening måste redovisas av företag:           

 ”[H]ur koncernstrukturen och finansieringsstrukturen ser ut före och efter de 

externa och interna förvärven, 

 vilka affärsmässiga överväganden som ligger till grund för såväl de interna 

förvärven som det interna skuldförhållandet, inklusive vilka affärsmässiga skäl som 

ligger bakom valet av långivare, 

 vilken verksamhet långivaren bedriver och i vilken omfattning, samt långivarens roll 

i koncernens finansieringsstruktur, och  

 hur finansieringsstrukturen i intressegemenskapen rent allmänt är uppbyggd, om 

                                                 
79 Skatteverkets ställningstaganden, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111, Tillämpningen av undantagsregeln vid hu-
vudsakligen affärsmässigt motiverade förhållanden, den s.k. ventilen, i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på 
vissa skulder.  

80 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.  

81 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.  

82 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.  
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generella principer följs eller om det t.ex. görs skillnad beroende på inblandat land 

etc”.83     

SKV är vidare av den uppfattningen att deras tolkning av regeln inte motsäger sig ordaly-

delsen i lagen och att uttalanden i förarbetena om att ”det är samtliga ingående komponen-

ter som ska vara affärsmässigt motiverade”84 även ger starkt stöd för det presenterade ställ-

ningstagandet.85  

Det är viktigt att notera att det finns kritiker som är ifrågasättande till SKV:s ställningsta-

gande gällande tolkningen av ventilen. Anitza  Zester anser att SKV tolkar ventilen mer re-

striktivt än det kan utläsas från förarbeten. Som stöd för sitt påstående åberopar Zester Si-

panomålet, där HFD har uttryckt att ”[...] utslagsgivande för prövningen […] [ä]r de förvän-

tade konsekvenserna för den berörda näringsverksamheten”.86 Kritikern menar att pröv-

ningen av affärsmässighet i förvärvet samt skulden bör ske utifrån det företag som ska 

styrka sin rätt till ränteavdrag, dvs., en köpare/låntagare. Anledningen till detta är att det är 

köparen/låntagaren som väljer den finansieringsalternativ som är fördelaktigare, samt att 

det kan bli svårt för köparen/låntagaren att redogöra för det motiv som ligger bakom lån-

givarens beslut att finansiera förvärvet.87   

3.5 Sammanfattande kommentarer 

Efter den genomförda utredningen i avsnitt 3 ovan kan det konstateras att den s.k. ventilen 

är regeln som innefattar vaga och oklara uttryck, varför tolkningen är nödvändig. Det har 

klarlagts att en samlad bedömning av alla omständigheter som ligger till grund för både 

förvärvet samt skulden som hänför sig till förvärvet ska göras. Det har även konstaterats att 

skuldens affärsmässighet bör bedömas först när den sätts i relation till förvärvet. Det har 

vidare utretts att förvärvet kan anses vara affärsmässigt motiverad om det sker p.g.a. orga-

nisatoriska skäl som enligt äldre rättspraxis innebär att det ska framstå som sannolikt att 

förvärvet kommer att förbättra förutsättningarna för den aktuella näringsverksamheten. 

Mot bakgrund av det anförda kan det sammanfattas att regeln förutsätter tolknings- och 

avvägnings behov av olika komponenter varför den kan anses som subjektiv.  

                                                 
83 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.  

84 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111 se även prop. 2008/09:65, s. 69. 

85 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.  

86 Zester SN 2009 s. 265 och RÅ 1992 ref. 56. 

87 Zester SN 2009 s. 265. 
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I förarbeten har regeringen påpekat att den aktuella regeln ska tillämpas restriktivt på grund 

av att den är avsedd att tillämpas bara i undantagsfall när även tioprocentsregeln inte kan 

åberopas, däremot preciseras inte hur restriktivt regeln ska tillämpas. SKV är vidare av upp-

fattningen att den samlade bedömningen ska göras utifrån gäldenärens samt borgenärens 

perspektiv. SKV:s ställningstagande kritiseras av Zester som menar att det inte finns till-

räcklig grund för SKV:s restriktiva tolkning i förarbetena till lagen.  

Avslutningsvis måste det noteras att både SKV:s och den kritikens åsikt har enligt rättskäl-

leläran ingen rättsligt bindande verkan. Det återstår dock att utröna om dessa åsikter får 

uppmärksamhet i SRN:s förhandsbesked som kommer att behandlas i nästa avsnitt.  
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4 Förhandsbeskedsavgörande från Skatterättsnämnden 

4.1 Inledning 

Det har konstaterats i avsnitt 3 att ventilen är en subjektiv regel som förutsätter att tolkning 

av alla ingående i regeln komponenter måste göras. En viss ledning i tolkningen har häm-

tats från förarbetena till lagen samt SKV:s ställningstagande. Det har dock visats i avsnitt 3 

att det återstår aspekter som inte har kunnat klarläggas med stöd av förarbeten samt SKV:s 

uttalande, varför tolkning måste sökas i praxis. Det har inte bildats än prejudikat från HFD, 

däremot kom det fyra avgörande från SRN i juni 2010. Den centrala rättsfrågan i dessa för-

handsavgörande är tolkningen av ventilen varför tolkningen av den praktiska tillämpningen 

av regeln kommer att sökas där som presenteras i framställningen nedan.  

4.2 Förutsättningar för förhandsbesked 

Enligt 5 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor (förhandsbes-

kedslagen) får den enskilde ansöka om förhandsbesked hos SRN. Med den enskilde avses, i 

den lagens mening främst enskilda individer, företag och andra rättssubjekt. En myndighet 

kan i undantagsfall anses som enskild, nämligen när den uppträder som ett privat rättssub-

jekt.88 Beskedet ska omfatta skatter som bland annat regleras i IL.89 Frågan ska avse sökan-

dens skatteskyldighet, beskattning, en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning som är av 

vikt för den sökande.90 Förhandsbesked avser huvudsakligen transaktioner som sökanden 

ännu inte genomfört, dock överväger att genomföra och där osäkerheten råder angående 

skattekonsekvenser. I undantagsfall kan dock frågor om redan genomförda transaktioner 

förekomma.91 När den enskilde ansöker om förhandsbesked uppträder SKV som mot-

part.92 

Förhandsbesked får även lämnas, efter ansökan, till det allmänna ombudet hos SKV, enligt 

6 § förhandsbeskedslagen, om frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansö-

kan som denne framställt hos SKV. Detta gäller när SKV har fattat ett beslut i saken som 

gått den enskilde emot och frågan är av vikt för en enhetlig tolkning eller rättstillämpning. 

                                                 
88 Prop. 1997/98:65, Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m., s. 68. 

89 1 § 1 st. förhandsbeskedslagen se även 1 kap. 1 § 1 st. 1 taxeringslagen (1990:324). 

90 Prop. 1997/98:65, s. 69. 

91 Lodin, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 744.  

92 11 § 1 st. förhandsbeskedslagen. 
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Således ska ett förhandsbesked lämnas på begäran av ombudet hos SKV om det avser en 

bestämd skatteskyldig och omfattar en konkret frågeställning.93      

Frågor som kan bli föremål för förhandsbesked är huvudsakligen bedömningsfrågor som 

förekommer i komplicerade fall och behöver ingående rättsutveckling. Exempel på de frå-

gor som kan lämpa sig för förhandsbeskedsavgörande är bland annat sådana med anknyt-

ning till rörelseöverlåtelser, nyinvesteringar och fusioner.94 Värderings- och utrednings frå-

gor, samt frågor som förutsätter bevisföring eller djupgående analyser av branschpraxis 

lämpar sig bättre på skatteverkets- och de ordinarie domstols prövning, varför sådana för-

faranden ligger utanför ramen för förhandsbeskedinstitutet.95  

När ett förhandsbesked vunnit laga kraft, blir det bindande för SKV och de allmänna för-

valtningsdomstolarna, om sökanden yrkar det, enligt 16 § första stycket förhandsbeskedsla-

gen. Efter det utgör förhandsbesked rättspraxis och har prejudicerande värde.96 

Ett förhandsbesked får överklagas hos HFD av både den enskilde och av SKV enligt 22 § 

förhandsbeskedslagen. Prövningen i HFD kräver inte prövningstillstånd som utgör en för-

utsättning för en snabb prejudikatbildning på skatterättens område.97 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förhandsbeskedinstitutet syftar till att åstadkomma 

en snabb lösning av aktuella frågor av mer allmän karaktär där det finns rättslig oklarhet. 

Genom förhandsbeskedinstitutet skapas möjlighet att påskynda prejudikatbildningen på 

skatteområdet, som i sin tur medför förutsebarhet och rättssäkerhet för den enskilde.98 

4.3 Förhandsbesked dnr 160-09/D 

4.3.1 Omständigheter 

Hemmahörande i Belgien börsnoterat bolaget A, är moderbolaget i en koncern, (A KMB). 

Koncernen är verksam i ett stort antal länder som är fördelade i regioner. Koncernen re-

presenteras i Sverige av Z AB och ett annat svenskt bolag. Z AB, som är helägd av A 

                                                 
93 Prop. 1997/98:65, s. 37. 

94 Prop. 1997/98:65, s. 22. 

95 Prop. 1997/98:65, s. 38. 

96 Prop. 1997/98:65, s. 22 och s. 54. 

97 Prop. 1997/98:65, s. 21. 

98 Prop. 1997/98:65, s. 22-24. 



 

 
22 

KMB, är i sin tur ett moderbolag för en grupp av koncernbolag som ingår i en viss region. 

A KMB har för avsikt att genomföra en omstrukturering av denna del av koncernen.99 

X AB, som är nu ett vilande dotterbolag till Z AB, är en tänkt ägare till samtliga övriga bo-

lag, inklusive Z AB, inom den ovannämnda regionen. X AB ska även överta koncernledan-

de uppgifter från Z AB. Z AB ska fortsätta bedriva sin affärsverksamhet. Omstrukturering-

en ska genomföras i tre steg. Först ska A KMB förvärva aktierna i X AB av Z AB. Därefter 

förvärvar X AB aktierna i Z AB inklusive dess dotterbolag från A KMB. Avslutningsvis 

förvärvar X AB samtliga Z AB:s dotterbolag från Z AB.100  

X AB:s förvärv finansieras i sin helhet med ett lån på marknadsmässiga villkor från det av 

A KMB helägda belgiska dotterbolaget B, (B DB). B DB med ett fåtal anställda har funk-

tionen som internbank i koncernen. B DB har vidare en möjlighet att, efter yrkan om det, 

få avdrag för den erhållna ränteinkomsten från X AB, på grund av den i Belgien interna re-

geln vilken benämns som ränta på riskkapital. Ränteavdraget kan medföra att beskattnings-

nivån för B DB kommer att understiga 10 procent.101 

En av de rättsfrågor som X AB har ställt till SRN och som är aktuell för denna framställ-

ning är om avdragsrätten föreligger för ränta som betalas till B DB i enlighet med undan-

tagsregeln i 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL.102   

4.3.2      Skatteeffekt som uppnås genom omstrukturering 

Genom den valda strukturen för omstrukturering, med förutsättning att X AB kommer att 

beviljas ränteavdrag enligt 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL, uppnår koncernen följande skatteeffek-

ter: 

1. Z AB och ett annat svenskt koncernbolag har rätt till avdragsgill koncernbidrag 

till X AB. 

2. X AB kan kvitta mottagna koncernbidrag mot avdrag för de räntor som bolaget 

betalar till B DB. 

                                                 
99 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 

100 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 

101 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 

102 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 
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3. B DB beskattar de erhållna ränteinkomsterna med en betydligt lägre skattesats än 

vad som gäller i Sverige, p.g.a. att bolaget enligt belgisk lagstiftning erhåller rätt till 

avdrag för beräknad ränta på riskkapital. 

 

4.3.2 En schematisk bild av koncerninterna förfaranden med skattekonsekvenser. 

Konsekvensen: om avdragsrätten för ränta som betalas till B DB ska anses föreligga i en-

lighet med 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL, kommer de inkomsterna som erhålls i Sverige att över-

föras till Belgien och där beskattas med en betydligt lägre skattesats än vad som gäller i Sve-

rige.  

4.3.3 Ventilens tillämplighet 

För att göra bedömning om ventilen ska anses vara tillämplig för X AB, ska ställning tas till 

frågan om det anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat att ett företag förvärvar 

delägarrätter avseende ett bolag inom intressegemenskapen och finansierar förvärvet med 

ett lån från ett företag inom samma grupp.103 

X AB hävdar att aktieförvärvet ska anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat efter-

som syftet med omstruktureringen är att låta bolaget bli ett nytt ägarbolag med lednings-

funktioner inom regionen för att därefter renodla Z AB som ett operativt bolag. Finansie-

                                                 
103 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 
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ringen av förvärvet genom ett lån från B DB sker i överensstämmelse med koncernens 

praxis, vilket medför att även skulden kan anses huvudsakligen affärsmässigt motiverad.104 

SKV ifrågasätter inte att den aktuella omstruktureringen i sig är affärsmässigt motiverad. 

Däremot konstaterar SKV att koncernen skapar en omotiverat stor skuld. Slutligen kom-

mer SKV fram till, särskild med hänsyn till att avsikten är att skapa så stor skuldsättning 

som möjligt, att ventilen inte är tillämplig.105     

SRN inleder med att poängtera att ränteavdragsbegränsningsreglernas syfte är att motverka 

skatteplanering genom ränteupplägg. Vidare konstateras att i utgångsläget ägde Z AB de 

bolag som ingår i regionen. Koncernens avsikt är att låta X AB bli ett nytt ägarbolag för 

koncernens bolag i regionen. I det syfte förvärvar X AB dotterbolagen först indirekt sedan 

direkt.106 SKV kommer fram till att den aktuella koncernens utformning ger uttryck för en 

tydlig strävan för koncernen att uppnå en skattemässig fördel. Slutligen fastställer SRN att 

det inte har visats att undantaget i 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL kan bli tillämpligt.107  

4.3.4 Analyserande kommentarer 

Förvärvet av delägarrätter i detta fall sker p.g.a. omstrukturering av organisatoriska skäl. 

Det stämmer överens med exemplet angivet i lagrådsremissens promemoria som behand-

lats i avsnitt 3.3.108 SKV ifrågasätter inte att förvärvet i sig är affärsmässigt motiverat. Hur 

SRN förhåller sig till själva förvärvet framgår inte uttryckligen från deras uttalandet. Detta 

kritiseras av en skiljaktig som menar att dessa förfarandena motsvarar det konkreta exemp-

let som anges i förarbeten, varför företagets påstående om att de genomförda transaktioner 

är affärsmässig motiverade bör godtas.109      

Vad gäller skulden anser däremot SKV att den är omotiverat stor och menar att i detta fall 

finns det möjlighet att genomföra förvärvet utan att skapa så stort skuldförhållandet som 

det har uppstått. Det tillvägagångssättet kritiseras av den skiljaktige som påstår att vid om-

prövning av företagsekonomiska överväganden i efterhand minskas förutsebarhet i regelsy-

                                                 
104 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 

105 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 

106 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 

107 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D. 

108 Se avsnitt 3.3 ovan och Lagrådsremiss, s. 51-52. 

109 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson.   
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stemet, som leder till osäkerhet för företag.110 Den skiljaktige styrker vidare sitt påstående 

med hänvisning till äldre praxis och förarbeten.111 Den skiljaktige anför vidare att det är ge-

nerellt förmånligare för en koncern att genomföra intern lånefinansiering än att välja andra 

alternativ som är dyrare. I det aktuella fallet kan inte företaget tvingas till att välja dyrare al-

ternativ.112  

Vid en samlad bedömning konstaterar SRN att koncernstrukturens uppbyggnad ger uttryck 

för en tydligt strävan att uppnå skatteförmåner för koncernen som helhet.  

Den slutsats som kan göras i detta fall är att även om omstruktureringen stämmer överens 

med exemplet angivet i förarbeten betyder det inte i sig att förvärvet är affärsmässigt moti-

verat. Vad gäller finansieringen kan det konstateras att även om det uppstår ett finansie-

ringsbehov vilket genomförs på marknadsmässiga villkor, betyder inte det i sig heller att fi-

nansieringen ska anses vara affärsmässigt motiverad. Den faktor som vid samlad bedöm-

ning överväger till att ventilen inte kan anses vara tillämplig är ett skapandet av omotiverad 

stor skuldförbindelse, vilken medför att uppkomna i Sverige obeskattade medlen kan flyttas 

utomlands och även där undgå beskattningen.     

4.4 Förhandsbesked dnr 89-09/D 

4.4.1 Omständigheter 

Ett bolag X AB, som bedriver försäljningsverksamhet, ingår i en internationell koncern. 

Det närmaste moderbolaget är Y (Y MB), med hemvist i ett EU-land. Under år 2002 för-

värvade X AB från Y MB samtliga andelar i ett annat koncernbolag Z AB. Avsikten var att 

slå ihop bolagen med likartade verksamheter. Detta skedde kort därefter och bolagen fu-

sionerades. 113 

X AB:s förvärv finansieras genom ett låneavtal med det av Y MB nästan helägda dotterbo-

laget Å (Å DB). Å DB har hemvist i Luxemburg och fungerar som finansiär gentemot fler-

talet bolag i koncernen. Avtalet ingicks på marknadsmässiga villkor. X AB tog upp ett lån 

från Å DB på motsvarande belopp som vederlaget för förvärvade andelarna. Lånet hade en 

bunden sexårsränta, som lades årligen till skulden, och löpte ut under år 2008. X AB ingick 

                                                 
110 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson.   

111 RÅ 2000 ref. 31 och prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 137. 

112 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson.   

113 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 
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även ett avtal med ett dotterbolag till Å DB, som nämns för dotter-dotterbolag, (DDB). 

DDB har också hemvist i Luxemburg och enligt avtalet skulle bidra med ett visst belopp till 

X AB och var därför berättigat till en procent av resultatet i X AB. Avtalet medförde även 

att räntorna hänförliga till Luxemburg från X AB, ansågs inte där som intäkter och var inte 

skattepliktiga för Å DB. Den normala bolagsskattesatsen uppgår dock i Luxemburg till 29 

procent.114  

Efter den 1 januari 2009 förnyades det ursprungliga avtalet mellan X AB och Å DB på i 

stort sett oförändrade villkor. Lånebeloppet uppgår, efter att det ursprungliga lånebeloppet 

ökat med de årliga upplupna räntorna, till (n+29) miljoner kr. Enligt det nya avtalet skulle 

dock den löpande räntan betalas årligen till långivaren och inte läggas till skuld, som det 

skedde i det ursprungliga låneavtalet.115  

En av de rättsfrågor som X AB har ställt till SRN och som är aktuell för denna framställ-

ning är om avdragsrätten föreligger för ränta som betalas till Å DB i enlighet med undan-

tagsregeln i 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL.116   

4.4.2 Skatteeffekt som uppnås genom omstrukturering 

Genom den valda strukturen för omstrukturering, nämligen att det efter interna uppköpet 

av delägarrätter sker en fusion, med förutsättning att X AB kommer att beviljas ränteavdrag 

enligt den s.k. ventilen, uppnår koncernen följande skatteeffekter: 

1. X AB köper upp aktierna i Z AB från det gemensamma moderbolaget Y MB. 

2. X AB kvittar sina obeskattade inkomster från verksamheten mot avdrag för de 

räntor som bolaget betalar till Å DB  

3. Med beaktande av den konstruktion som uppstår mellan Å DB, DDB samt X 

AB kommer räntorna hänförliga till Luxemburg inte anses där som intäkter och 

därmed inte skattepliktiga för Å DB 

 

 

                                                 
114 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 

115 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 

116 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 
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4.4.2 En schematisk bild av koncerninterna förfaranden med skattekonsekvenser. 

Konsekvensen: om avdragsrätten ska anses föreligga för de räntorna som betalas till Å DB 

i enlighet med ventilregeln, kommer inkomsterna från X AB utan att beskattas i Sverige 

överföras till Luxemburg och där ska de inte beskattas alls.  

4.4.3 Ventilens tillämplighet 

X AB hävdar att det var samordnings- och effektiviseringsskäl som låg bakom förvärvet av 

aktierna i Z AB. Förvärvet bör därför anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat. 

Förvärvet gav vidare finansieringsbehov som löstes genom ett lån från Å DB. Skulden bör 

därför också anses affärsmässigt motiverad.117 

SKV ifrågasätter inte att förvärvet av Z AB har varit huvudsakligen affärsmässigt motive-

rad. Däremot anser SKV att skuldsättningen, som uppstår inom koncernen, inte är huvud-

sakligen affärsmässigt motiverat. Enligt det nya låneavtalet har skuldbeloppet ökat från (n) 

till (n+29) miljoner kr. SKV menar att finansieringen kunde lösas på ett sätt som inte ska-

par omotiverat stora skulder. SKV motiverar sin uppfattning med att X AB delade ut ett 

                                                 
117 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 



 

 
28 

betydligt större belopp till Y MB än det aktuella lånebeloppet under det ursprungliga låne-

avtalet. Med beaktande av ovansagda anser SKV att skulden har tillkommit av skatteskäl.118  

SRN konstaterar att mot bakgrund av att två likartade verksamheter fusioneras p.g.a. effek-

tiviseringsskäl, finns det inte anledning att ifrågasätta att det koncerninterna förvärvet av 

aktierna i Z AB är huvudsakligen affärsmässigt motiverat.119 Vad gäller finansieringen anför 

SRN att med beaktandet av koncernstrukturens utformning, särskilt i förening med det av-

talet som ingåtts mellan X AB och DDB, ger detta uttryck för en tydlig strävan för koncer-

nen att uppnå en skattemässig fördel. Slutligen fastställer SRN att det har inte visats att un-

dantaget i 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL kan bli tillämpligt.120  

4.4.4 Analyserande kommentarer 

Det interna förvärvet av delägarrätter sker i detta fall inför en kommande fusion med syftet 

att effektivisera likartade verksamheter. Även den typen av omstruktureringen stämmer 

överens med exemplet angiven i lagrådsremissens promemorian.121 Både SRN och SKV in-

stämmer att förvärvet är affärsmässigt motiverat.       

Gällande skulden anser SKV att den är omotiverat stor och menar att det finns andra fi-

nansierings alternativ som inte medför lika stor skuldsättningsgrad som det har uppstått i 

fallet. Även i detta fall kritiserar den skiljaktige omprövningen av företagsekonomiska över-

väganden i efterhand och menar att det minskar förutsebarheten i regelsystemet.122  

Vid en samlad bedömning finner SRN att de affärsmässiga motiv som företag vill göra gäl-

lande framstår som underordnade till de uppkomma skatteförmåner. SRN instämmer med 

SKV:s påstående vad gäller den omotiverat stora skuldbildningen, speciellt i förening med 

avtalet med DDB, som gör att det uppstår ännu större positiv skatteeffekt för koncernen 

som helhet.   

Den slutsats som kan göras i detta fall är att omstruktureringen stämmer överens med ex-

emplet angiven i förarbeten. Det har även uppstått ett finansieringsbehov vilket genomförs 

på marknadsmässiga villkor. Dessa faktorer har dock inte ansets överordnade den skuld-

                                                 
118 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 

119 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 

120 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D. 

121 Se avsnitt 3.3 ovan och Lagrådsremiss, s. 51-52. 

122 SRN:s förhandsbesked, dnr 89-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 
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sättningen som har bildats och har givit upphov till att uppnå en positiv skatteeffekt. Den 

faktor som vid samlad bedömning överväger till att ventilen inte kan anses vara tillämplig är 

ett skapandet av omotiverat stor skuldförbindelse. Följden av detta är att uppkomna i Sve-

rige obeskattade medlen kan flyttas utomlands och undgå beskattning. Det är av vikt att 

notera att SRN:s har gjort bedömningen av de överväganden bakom skuldförbindelse ut-

ifrån det låntagande företaget, dvs., gäldenärer och inte långivare, dvs., borgenären som 

SKV vill göra gällande.  

4.5 Förhandsbesked dnr 85-09/D 

4.5.1 Omständigheter 

Ett bolag, X holdingbolag, ingår i en internationell koncern med det utländska moderbola-

get Y (Y KMB). Y KMB genomförde ett externt uppköp av aktier i ett svenskt bolag Z AB. 

X holdingbolag har även, i den efterföljande interna överlåtelsen, förvärvar aktierna i Z AB 

från sitt moderbolag Y KMB. Avsikten med detta förfarandet var att låta X holdingbolag 

med lokal förankring stå som långsiktig ägare till Z AB. Det framgår även att X holdingbo-

lag utgör vissa ledningsfunktioner i den del av koncernen där Z AB, efter uppköpet, ingår. 

X holdingbolag skulle dock inte kunna självt genomföra det externa uppköpet på de villkor 

som ställdes av överlåtaren. 123 

Y KMB finansierade det externa förvärvet av Z AB till ungefär 33 procent genom ett ex-

ternt lån, resterande 67 procent av betalningsmedlen införskaffades genom nyemitterade 

aktier i Y KMB. X holdingbolags interna förvärv av delägarrätter i Z AB täcktes till cirka 75 

procent med eget kapital. Resterande förvärv finansierades genom ett koncerninternt lån 

från det luxemburgska koncernbolaget Å, (Å DB).124 

Genom att etablera ett lokalt holdingbolag skulle betydande affärsmässiga fördelar upp-

komma för koncernen i form av inflytande i och styrning av det uppköpta bolaget. Vidare 

skulle Y KMB:s ränteutgifter för det externa lånet kunna täckas av det uppköpta bolagets 

egna intjäningsförmåga. Att organisera ägandet på det aktuella sättet skulle även medföra 

skattemässiga fördelar på grund av att koncernbidraget, från Z AB till X holdingbolag, möj-

liggörs. Räntebetalningen till Å DB kan i det bolaget kvittas mot en lika stor ränteutgift 

som Å DB har till Y KMB. Med beaktandet av den räntekvittningen och de interna regler i 

                                                 
123 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   

124 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   
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de båda länderna kommer beskattningen i Å DB ske med en skattesats som understiger 10 

procent.125               

En av de rättsfrågor som X holdingbolag har ställt till SRN och som är aktuell för denna 

framställning är om rätt till avdrag föreligger för ränta på den skuld som X holdingbolag 

har till Å DB, i enlighet den s.k. ventilen.126         

4.5.2 Skatteeffekt som uppnås genom omstrukturering 

Genom den valda strukturen för omstruktureringen, med förutsättning att X holdingbolag 

kommer att beviljas ränteavdrag enligt ventilregeln, uppnår koncernen följande skatteeffek-

ter: 

1. Y KMB gör ett externt uppköp av Z AB. 

2. Efter att Z AB blir dotterbolag till X holdingbolag, möjliggörs ett avdragsgill 

koncernbidrag från Z AB till X holdingbolag. 

3. X holdingbolag kan i sin tur kvitta koncernbidraget mot ränteavdrag på den aktu-

ella skulden till Å DB som uppstod till följd av lån. 

4. Ränteintäkt  i Å DB ska, i det bolaget, kvittas mot en lika stor ränteutgift som Å 

DB har till Y KMB.  

 

 

 

  

 

 

 

4.5.2 En schematisk bild av koncerninterna förfaranden med skattekonsekvenser. 

                                                 
125 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   

126 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   
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Konsekvensen: om avdragsrätten ska anses föreligga för räntan som betalas till Å DB i en-

lighet med ventilen, kommer de inkomsterna som erhålls i Sverige att överföras till Luxem-

burg. Där sker, till följd av kvittningen, de regler som gäller i Luxemburg och det land där 

Y KMB:s har sitt hemvisst, beskattningen med en skattesats som understiger 10 procent. 

4.5.3 Ventilens tillämplighet 

X holdingbolag hävdar att det var företagsekonomiska, förhandlingstekniska och till-

ståndsmässiga skäl som gjorde det nödvändigt att genomföra förvärvet av aktierna i Z AB i 

flera steg.127  

SKV ifrågasätter affärsmässiga skäl till konstruktionen av förvärvet. SKV menar att bildan-

det av den kedja av bolag i olika länder, som sätts in som mellanled för ägandet av Z AB 

inte är huvudsakligen affärsmässigt motiverad. Dock instämmer SKV att den lånefinansie-

ring som läggs i Sverige är i och för sig rimlig.128  

SRN konstaterar att det aktuella interna förvärvet av delägarrätter i Z AB måste bedömas 

med beaktandet av det närliggande externa förvärvet. Enligt överlåtarens önskemål betala-

des uppköpet till stor del genom nyemitterade andelar i Y KMB och genom kontantbelopp 

av betydande storlek som Y KMB upplånat externt. X DB har redogjort för alla led i för-

värvet och finansieringen samt vilka överväganden som låg till grund för besluten.129  

SRN kommer fram till att även om det står klart att skattemässiga hänsyn påverkar de före-

tagna av koncernen förfarandena framstår de dock som underordnade de uppgivna affärs-

mässiga skälen. Således finner SRN vid en samlad bedömning att såväl förvärvet som den 

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

Villkoren för att dra av de aktuella ränteutgifterna med stöd av ventilen får anses vara upp-

fyllda.130  

4.5.4 Analyserande kommentarer 

Omstruktureringen i detta fall sker i två steg. I det första steget genomför Y KMB ett ex-

ternt uppköp av aktierna i Z AB. I det andra steget genomför X holding ett internt uppköp 

av samma aktier från Y KMB. De genomförda transaktioner stämmer överens med det ex-

                                                 
127 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   

128 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   

129 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   

130 SRN:s förhandsbesked, dnr 85-09/D.   
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emplet som är angiven i lagrådsremissens promemorian, dvs., omstrukturering p.g.a. orga-

nisatoriska skäl efter förvärvet av ett externt företag.131 Både SRN och SKV har poängterat 

att det externa uppköpet måste beaktas vid bedömningen. SKV ifrågasätter däremot att bil-

dandet av kedja med bolag i olika länder som sätts som mellanled för ägandet av det svens-

ka Z AB är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. X holding anför däremot att förvärvet 

inte kunde genomföras på annat sätt p.g.a. tillståndsmässiga och förhandlingstekniska skäl 

och även redogör för alla överväganden bakom förfaranden. SRN:s ställning gällande själva 

förvärvet framgår dock inte uttryckligen i domskälen. 

Omstruktureringen har finansierats inom koncernen genom extern lånefinansiering, ny-

emission, eget kapital samt internt lån. Den interna finansieringen utgör en mindre del av 

den totala genomförda finansieringen. SRN och SKV instämmer att den interna lånefinan-

siering som har givit upphov till den interna skuldsättningen är rimligt i förhållandet till det 

totala finansierings behovet. Vid en samlad bedömning har SRN konstaterat att omstruktu-

reringen medför även skatteförmåner dock de är underordnade de affärsmässiga skäl.   

Den slutsats som kan göras i detta fall är att de faktorer som vid den samlade bedömningen 

leder till att affärsmässiga överväganden har uppstått som överordnade är, att det interna 

förvärvet av delägarrätten har skett efter ett externt förvärv och, som det har klarlagts av 

företaget, kunde inte genomföras på annat sätt än så som det har genomförts. Skuldsätt-

ningen som har skapats inom koncern utgör en liten del  av det totala finansierings beho-

vet.    

4.6 Förhandsbesked dnr 96-09/D 

4.6.1 Omständigheter 

Bolaget C, hemmahörande i ett annat EU-land, är moderbolaget i en koncern, (C KMB). 

Sedan år 2004 har koncernen som strategi att geografiskt omorganisera sig för att uppnå en 

mer effektiv verksamhet för koncernen som helhet och för att bli mer konkurrenskraftig. C 

KMB har för avsikt att bilda för varje geografisk region, ett bolag som skulle fungera som 

moderbolag för regionen. Detta moderbolag skulle inneha samtliga andelar i bolag som be-

driver koncernens utåtriktade verksamhet och som är verksamhetsdrivande bolag.132 

                                                 
131 Se avsnitt 3.3 ovan och Lagrådsremiss, s. 51-52. 

132 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 
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Under år 2008 beslöts därför att samla alla verksamhetsdrivande bolag inom Europa under 

det av C KMB helägda belgiska dotterbolaget Holding, som därefter skulle fungera som ett 

moderbolag, (Holding MB) för alla de verksamhetsdrivande bolag inom den regionen. De 

verksamhetsdrivande bolagen skulle ägas indirekt via ett av Holding MB nybildat svenskt 

helägt holdingbolag X AB, (X holding AB).133   

X holding AB förvärvade i sin tur, genom ett externt uppköp, som betalades med egna 

medel, 25 procent av aktierna i ett etablerat i Sverige bolag Y, (Y AB). Resterande 75 pro-

cent av aktierna i Y AB förvärvades från C KMB och finansierades genom ett lån från 

Holding MB. Förvärvet gjordes till marknadspris. Av kompletterande uppgifter framgår vi-

dare att X holding AB har inga anställda och efter att alla aktier i Y AB samlas i X holding 

AB, kommer det sistnämnda bolaget inte att bedriva annan verksamhet än att stå som ägare 

till Y AB.134   

Holding MB har utöver X holding AB två andra helägda dotterbolag (DB) i olika EU-

länder och även äger en viss procent av andelar i ett belgiskt bolag. Holding MB har mindre 

än 20 anställda där de flesta ansvarar för olika projekt, främst i Europa. Av kompletterande 

uppgifter framgår vidare att Holding MB kommer att fungera som internbank varvid lång-

siktig utlåning till DB är en viktig del av verksamheten, samt en mindre verksamhet avse-

ende olika projekt.135      

Bolagsskattesatsen i Belgien är 33,99 procent. Holding MB har dock möjlighet att få avdrag 

för den erhållna från ränteinkomsten C KMB, p.g.a. den i Belgien interna regeln vilken be-

nämns som ränta på riskkapital. Räntan är endast beräknad, någon faktisk betalning aktuali-

seras inte. Avdrag medges först efter ett yrkande och om grund för avdragsrätt föreligger. 

Ränteavdraget kan medföra att beskattningsnivån för Holding MB, beräknad på det sätt 

som anges i 24 kap. 10 d § 1 st. 1 IL, kommer att understiga 10 procent.136  

                                                 
133 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 

134 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 

135 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 

136 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 
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En av de rättsfrågorna som X holding AB har ställt till SRN och som är aktuell för denna 

framställning är om avdragsrätten föreligger för ränta som betalas till Holding MB i enlig-

het med undantagsregeln i 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL.137    

4.6.2 Skatteeffekt som uppnås genom omstrukturering 

Genom den valda strukturen för omstruktureringen, med förutsättning att X holding AB 

kommer att beviljas ränteavdrag enligt undantagsregeln, den s.k. ventilen, uppnår koncer-

nen följande skatteeffekter: 

1. Y AB överför ett avdragsgill koncernbidrag till X holding AB. 

2. X holding AB kvittar mottaget koncernbidrag mot avdrag för de räntor som bo-

laget betalar till Holding MB p.g.a. det interna lånet. 

3. Holding MB beskattar de erhållna ränteinkomsterna med en betydligt lägre skat-

tesats än vad som gäller i Sverige eller inte alls, p.g.a. att bolaget erhåller rätt till av-

drag för beräknad ränta på riskkapital, enligt belgisk lagstiftning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 En schematisk bild av koncerninterna förfaranden med skattekonsekvenser. 

                                                 
137 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 
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Konsekvensen: om avdragsrätten för ränta som betalas till Holding MB ska anses föreligga 

i enlighet med 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL, kommer de inkomsterna som erhålls i Sverige att 

överföras till Belgien och där beskattas med en betydligt lägre skattesats i förhållande till 

Sverige. 

4.6.3 Ventilens tillämplighet 

För att göra bedömningen om den s.k. ventilen ska anses vara tillämplig för X holding AB, 

ska ställning tas till en fråga om det anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat att ett 

företag förvärvar delägarrätter avseende ett bolag inom intressegemenskapen och finansie-

rar förvärvet med ett lån från ett företag inom samma grupp.138 

X holding AB hävdar att såväl förvärvet som skulden är huvudsakligen affärsmässigt moti-

verade då den valda organisationsstrukturen helt har baserats på affärsmässiga, dvs., organi-

satoriska skäl. Det belgiska långivande bolaget bedriver faktisk verksamhet och har bety-

dande tillgångar. Omstruktureringen skulle ha genomförts på det av koncernen valda sättet 

även om vissa skattefördelar inte hade uppkommit.139  

SKV ifrågasätter de affärsmässiga skälen till förvärvet. SKV kan inte se hur tillskapandet av 

X holding AB påverkar effektiviteten i koncernens verksamhet eller hur detta skulle leda 

fram till några konkurrensfördelar. Avseende bedömningen huruvida skulden är affärsmäs-

sigt motiverad anser SKV, att som ett led i detta, ska analys även göras av det utlånade bo-

lagets funktion och alternativa förfaringssätt. SKV anser att det inte har klarlagts varför 

koncernen har valt att skapa en intern skuld och inte, till exempel, lämnat ett kapitaltillskott 

till X holding AB. Vidare har det heller inte klarlagts var de medlen, som Holding MB an-

vänder för utlåning kommer ifrån. Genom en samlad bedömning finner SKV att det har 

inte visats att förhållandena är sådana att ventilen kan anses vara tillämplig.140   

SRN inleder med att poängtera att syftet med ränteavdragsbegränsnings reglerna är att 

motverka skatteplanering genom ränteupplägg. Vidare konstateras att det kan finnas goda 

affärsmässiga skäl för den aktuella koncernen att köpa upp aktier i Y AB på det sätt som 

har skett. C KMB har valt att placera två holdingbolag mellan sig och Y AB. X holding AB 

bedriver inte annan verksamhet än att stå som ägare till Y AB samt att Holding MB funge-

                                                 
138 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 

139 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 

140 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 
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rar huvudsakligen som en internbank. Genom den valda strukturen uppnår koncernen en 

skatteförmån genom att uppkomna i Sverige inkomster överförs till Belgien där beskatt-

ningen sker med mycket mindre procentsatts än den är i Sverige eller inte alls.141  

SRN kommer fram till att den aktuella koncernstrukturen ”[f]år anses ge uttryck för en tyd-

lig strävan att kombinera ränteutgifter och motsvarande ränteinkomster i skilda länder på 

ett för koncernen skattemässigt fördelaktigt sätt”.142 SRN fastställer att det inte ha visats att 

undantaget i 24 kap. 10 d § 1 st. 2 IL kan bli tillämpligt.   

4.6.4 Analyserande kommentarer  

Det aktuella förvärvet som X holding AB genomför består av två delar, nämligen ett ex-

ternt- (25 procent) samt ett internt (75 procent) förvärv som ligger nära varandra i tiden. 

De genomförda transaktioner av koncernen som helhet stämmer överens med det exemp-

let som är angiven i lagrådsremissen, dvs., omstrukturering p.g.a. organisatoriska skäl efter 

förvärvet av ett externt företag.143 Det framgår inte uttryckligen hur SKV förhåller sig till 

själva förvärvet i detta fall. SKV ifrågasätter däremot hur tillskapandet av X holding AB, 

som endast står som ägare till det uppköpta företaget Z AB, kan effektivisera verksamheten 

i koncernen. SRN är dock av åsikten att det kan finnas goda affärsmässiga skäl för att 

genomföra omstruktureringen på det sätt som har skett. SRN är dock enig med SKV vad 

gäller X holding AB:s funktion i koncernen. Ifrågasättandet av affärsmässiga motiv bakom 

förvärvet kritiseras av den skiljaktige även i detta fall som menar att denna omstrukturering 

motsvarar det konkreta exemplet som anges i förarbeten varför företagets påstående att de 

genomförda transaktioner är affärsmässig motiverade bör godtas.144      

Vad gäller skulden anser SKV att det inte har klarlagts varför koncernen har valt att skapa 

en intern skuld när det finns andra alternativ för finansieringen. Vidare konstaterar SKV att 

det inte har klarlagts heller varifrån det långivande bolaget fått pengar ifrån för vidare utlå-

ning. SVK gör bedömningen av skuldförbindelse utifrån långivaren, dvs., borgenären, som 

kan anses som snävt. Den Skiljaktige menar att omprövningen av företagsekonomiska 

överväganden i efterhand minskas förutsebarhet i regelsystemet, som leder till osäkerhet för 

                                                 
141 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 

142 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D. 

143 Se avsnitt 3.3 ovan och Lagrådsremiss, s. 51-52. 

144 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 
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företag.145 Vid en samlad bedömning finner SRN att koncernstrukturens uppbyggnad ger 

uttryck för en tydligt strävan att uppnå skatteförmåner för koncernen som helhet.   

Den slutsats som kan göras i detta fall är att omstruktureringen stämmer överens med ex-

emplet angiven i förarbeten. Enligt SRN kan det föreligga affärsmässigt motiv för förvärvet 

även om funktionen av X holding AB i koncernen har ifrågasatts. Vad gäller finansieringen 

kan det konstateras att även om det uppstår ett finansieringsbehov vilket genomförs på 

marknadsmässiga villkor, betyder inte det i sig att finansieringen ska anses vara affärsmäs-

sigt motiverad. Den faktor som vid den samlade bedömningen överväger till att ventilen 

inte kan anses vara tillämplig är ett skapandet av omotiverad stor skuldförbindelse.    

4.7 Avgörandens prejudicerande värde 

De fyra ärenden som har presenterats i denna framställningen har skiljaktiga meningar. 

Detta gör att prejudicerande värde är inte starkt. Vidare måste noteras att dessa ärende har 

överklagats till HFD.146 Målen har däremot vilandeförklarats i väntan på ett avgörande från 

ett annat mål från EU-domstolen som kan anses få betydelse vid avgörande även av de ak-

tuella i denna framställningen målen.147 

                                                 
145 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 

146 Mål 4800-10 förhandsbesked 96-09/D, mål 4798-10 förhandsbesked 160-09/D, mål 4797-10 förhandsbe-
sked 89-09/D, mål 4348-09 förhandsbesked 85-09/D. 

147  Mål 4800-10 förhandsbesked 96-09/D, mål 4798-10 förhandsbesked 160-09/D, mål 4797-10 förhandsbe-
sked 89-09/D, mål 4348-09 förhandsbesked 85-09/D. 
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5 Avslutande reflektioner 

5.1 Sammanfattande analyser 

5.1.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats är att genom analys av gällande rätt utreda i vilken utsträckning 

företag kan använda sig av den s.k. ventilen. I detta avsnitt kommer sammanfattande analys 

av ventilregeln göras och sedan dras slutsatser som besvarar den i syftet ställda frågan, 

nämligen i vilken utsträckning kan företag använda sig av regeln.  

5.1.2 Uttrycket  ”affärsmässigt motiverat” 

Det krav som lagstiftaren ställer i den s.k. ventilen är att de företagna transaktioner måste 

vara affärsmässigt motiverade. Enligt den hämtade från propositionen tolkningen ska det 

ligga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden vid sidan av eventuella 

skatteeffekter för att förfaranden ska anses vara affärsmässigt motiverade. Mot bakgrund av 

den tolkningen uppkommer en frågeställning: vilken innebörd lägger lagstiftaren i uttrycket 

”sunda företagsekonomiska överväganden”? En tydlig definition av detta är svår att utläsa i 

förarbeten. Lagstiftaren menar dock att ventilregeln måste ses i ljuset av det syfte som lig-

ger bakom reglerna för ränteavdragsbegränsningar. Syftet med dessa regler är att stoppa 

skatteplanering med ränteupplägg. Mot denna bakgrund ska enligt lagstiftaren skatteskäl 

inte omfattas av begreppet ”affärsmässig” i den lagens mening. Uttrycket ”affärsmässigt 

motiverad” med den bakomliggande innebörden har kritiserats av en skiljaktig som har ut-

talat sin åsikt i anslutning till ärenden148 som har behandlats i avsnitt 4. Det har konstaterats 

av denne att det enligt företagsekonomiskt och juridiskt språkbruk är vanligt förekomman-

de att affärsmässigheten innefattar skattemässiga överväganden. Den skiljaktige ifrågasätter 

därför den uppdelning i affärsmässiga och skatteskäl som anges i propositionen till lagen. 

Ledamoten är tveksam till om den ovannämnda uppdelningen ”[...] har objektivt stöd i lag-

textens ordalydelse”.149 Författaren delar den skiljaktiges åsikt vad  gäller valet av uttrycket 

”affärsmässigt motiverad” med definitionen som innefattar företagsekonomiska över-

väganden förutom skatt som kan uppfattas som missvisande. Även lagrådets påpekande 

om att en ny innebörd till det redan existerande uttrycket ”affärsmässigt” måste klart ut-

tryckas i lagtexten, vilket har inte skett, stödjer uppfattningen om att valet av uttrycket ”af-

färsmässigt” i det nya sammanhanget kan betraktas som missvisande. Författaren är av 

                                                 
148 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 

149 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 
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uppfattningen att en viss förståelse för lagstiftarens val av uttrycket ”affärsmässigt motive-

rad” med mer inskränkande innebörden kan uppnås med beaktandet av det övergripandet 

syftet bakom ränteavdragsbegränsningsreglerna, som är således att stoppa konstruerade 

skatteupplägg. Däremot är i ljuset av den tradition som förankrad i företagssektorn att av-

väga alla affärsmässiga motiv med hänsyn till skatt, blir författarens slutliga bedömningen 

att uttrycket kan med stor sannolikhet framstå som missvisande och vilseledande för före-

tag.     

5.1.3 Uttrycket ”huvudsakligen” 

Utvidgningen av rekvisitet ”affärsmässigt motiverade” med ”huvudsakligen” pekar på att 

företagsekonomiska övervägande ska uppgå till 75 procent och alla andra, som till exempel 

skatt, inte mer än till 25 procent. Det valda av lagstiftaren tillvägagångssättet att mäta ett 

motiv i matematisk ekvivalent har kritiserats av den skiljaktige.150 Denne menar att i mate-

matiskt precision kan till exempel en viss yta, tid eller liknande, mätas däremot är det omöj-

ligt att mäta i procentsats företagets affärsmässiga motiv som ligger bakom förvärvet och 

skulden. För att definiera det ovannämnda begreppet borde lagstiftaren använda kvalitativ i 

stället för kvantitativ tolkning.151 Författaren delar den skiljaktiges åsikt vad  gäller svårighe-

ten att mäta ett motiv i procentsatts. Även om liknande kvantifieringar har använts i skatte-

lagstiftningen sedan tidigare152 lämpar detta tillvägagångssättet sig mindre bra i samman-

hanget med det, som det har konstaterats ovan, oklara uttrycket ”affärsmässigt motiverad”. 

Författaren ifrågasätter möjligheten att genomföra denna kvantifieringen av företagseko-

nomiska överväganden i praktiken, som inte heller preciseras av lagstiftaren. Även om det 

kan antas vara möjligt kan inte det slutliga resultatet betraktas som objektivt eftersom det 

baseras på avvägning av olika subjektiva kriterier. Med beaktandet av det anförda kommer 

författaren fram till att rekvisitet ”huvudsakligen” är vag och kan anses vara svårtillämpad. 

Det kan medföra subjektivitet i bedömningen som i sin tur kan leda till osäkerhet vid den 

praktiska tillämpningen.   

5.1.4 Affärsmässigt motiverat skuldförhållande 

Nästa rekvisit som bör analyseras är den skuld som hänför sig till förvärvet av delägarrätter 

inom en intressegemenskap. De faktorer som indikerar på att skulden är affärsmässigt mo-

                                                 
150 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 

151 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 

152 Se avsnitt 3.2 ovan. 
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tiverad är till exempel om den interna upplåningen följer normal praxis inom koncernen el-

ler inte, samt om den upplåningen inte är mycket större än de till andra länder, där skatte-

satsen är likvärdig den i Sverige. Författaren anser att från detta exempel kan företag hämta 

en viss vägledning för bedömningen av skuldens affärsmässighet dock är exemplet inte ut-

tömmande. 

I sitt ställningstagande är SVK av uppfattningen att bedömningen av förhållanden kring 

skulden ska göras utifrån både det låntagande företaget, dvs., gäldenären och  långivande, 

dvs., borgenären där det sistnämnda ska tillmätas en stor roll, till exempel vem borgenären 

är och varför.153 I förhandsavgörandena,154 som har presenterats i avsnitt 4, uppmärksam-

mar SRN borgenärens funktion i koncernen, dock inte i den utsträckning att det kan ge 

upphov till den snäva tolkningen som SKV vill göra gällande. Det har framlagts i ärendena 

att borgenärernas huvudsakliga funktion är utgivandet av lån till olika företag inom koncer-

nen. Detta stämmer även överens med exemplet hämtat från propositionen, nämligen att 

de aktuella i ärendena upplåningar har följt koncernernas praxis varför det kan anses som 

indikation på affärsmässighet.  

Den skiljaktige har poängterat att finansieringen generellt kan ske med eget eller lånat kapi-

tal och att det är skattemässigt förmånligare för företag att lånefinansiera förvärvet.155 För-

fattaren delar den skiljaktiges åsikt att det måste uppfattas som normalt att lånefinansiering-

en i större koncerner ofta sker internt. Även de behandlade i SRN ärendena pekar på att 

stora koncerner har rutiner för att finansiera intressegemenskapens lånebehov internt. Det 

kan inte heller krävas från företag att välja det dyraste alternativet. Att företag i de flesta fall 

väljer intern lånefinansiering måste därför accepteras. Den skiljaktige har även uttalat att 

om det finns ett lånebehov och om alla lånevillkor är affärsmässiga, som det har varit i de 

behandlade ärendena, bör sådana finansieringar uppfattas som affärsmässiga.156 Det sist-

nämnda påståendets värde kan bedömas efter att HFD ger sin syn på tillämpningen av ven-

tilregeln. Mot bakgrund av de förutsättningar som finns i nuläge är detta påstående utan 

vikt. Det konstateras vidare i förarbeten att vid förvärvet alltid finns ett finansieringsbehov 

varför finansieringen ska granskas tillsammans med förvärvet. 

                                                 
153 Se avsnitt 3.4 ovan och SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.  

154 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, dnr 85-09/D, dnr 96-09/D. 

155 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 

156 SRN:s förhandsbesked, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 
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5.1.5 Affärsmässigt motiverat förvärv 

Från exemplet i lagrådsremissen157 kan det utläsas att förvärvet kan anses vara affärsmässigt 

motiverad om det sker en omstrukturering p.g.a. organisatoriska skäl, till exempel inför el-

ler efter förvärvet av en extern företagsgrupp eller om det sker omstrukturering inför en fu-

sion med syfte att effektivisera likartade verksamheter. Det har vidare utretts i arbetet att 

enligt HFD158 med omstrukturering p.g.a. organisatoriska skäl förstås att omstruktureringen 

är sannolikt ägnad att förbättra förutsättningarna för den aktuella näringsverksamheten. 

Författaren anser att företag kan hämta en viss vägledning från detta exempel för att be-

döma om förvärvet är affärsmässigt motiverat, det återstår dock oklarheter som måste ut-

redas. 

Det har uppmärksammats en fråga i uppsatsen huruvida det förhållandet att det interna 

förvärvet sker efter ett externt förvärv av samma företag ska påverka bedömningen om det 

koncerninterna förvärvets affärsmässighet. SKV har uttalat att det externa förvärvet inte 

ska tillmätas någon självständig bedömning.159 SRN har poängterat i ärendet 85-09/D att 

det koncerninterna förvärvet måste bedömas i ljuset av ett nära föregående externförvärv.  

Det har däremot inte uppmärksammats i ärendet 96-09/D där det externa förvärvet har 

också varit en del av det koncerninterna förvärvet. Med beaktandet av detta anser författa-

ren att den ovannämnda frågan inte har klarlagts. 

Efter granskning av förhandsavgöranden160 kan det däremot konstateras att det i sig inte är 

tillräckligt för att anse förvärvet som affärsmässigt motiverat, om det stämmer överens med 

exemplet från lagrådsremissen. De förväntade konsekvenserna som sannolikt kommer att 

förbättra förutsättningarna för företaget ska även kunna klarläggas av företag.  

Den skiljaktige har uttalat sin kritik vad gäller omprövning av företagsekonomiska övervä-

gande i efterhand. Ledamoten menar att det kan minska förutsebarhet i regelsystemet och 

leda till osäkerhet för företag.161 Författaren delar åsikten om att varje transaktion inom fö-

retaget kan genomföras på flera olika sätt och prövning i efterhand kan minska förutsebar-

                                                 
157 Se avsnitt 3.3 ovan och Lagrådsremiss, utgiven 25 september 2008, s. 51-52. 

158 Se avsnitt 3.3 ovan och RÅ 1992 ref 56. 

159 Se avsnitt 3.4 ovan och Skatteverkets ställningstagande, 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111. 

160 Se avsnitt 4 ovan och SRN förhandsbesked från 2010-06-24, dnr 96-09/D, dnr 160-09/D, dnr 89-09/D, 
dnr 85-09/D. 

161 SRN:s förhandsbesked, dnr 96-09/D, ett uttalande av ledamot Påhlsson. 
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het. Problematiken med att redogöra för de förväntade positiva ekonomiska konsekvenser-

na kan vara att vid omstruktureringar kan de positiva effekter inträffa långt efter omorgani-

seringen av verksamheten sker. Författaren är ändå av uppfattningen att om de företagna 

förfarandena baseras på affärsmässiga övervägande förutom skatt ska företaget kunna klar-

lägga det utan att behöva framställa den positiva resultaten. Till exempel som det har skett i 

ärendet 85-09/D där alla överväganden som legat till grund för beslut har ansetts vara klar-

lagda, i motsats till ärendet 96-09/D. I det sistnämnda avgörandet har koncernen inte kun-

nat redogöra för varför koncernen har skapat X holding AB som i nästa steg har genomfört 

förvärvet genom vilket uppstår koncernintern skuldsättningen.  

Författaren kommer fram till att om företaget kan redogöra för de motiv som ligger bakom 

förvärvet och omstruktureringen av koncernen som helhet, och de förväntade konsekven-

serna kan framstå som sannolikt kommer att förbättra förutsättningarna för företaget, då 

kan förvärvet anses vara affärsmässigt motiverad.  

5.1.6 Den samlade bedömningen 

Det som kan klart och tydligt utläsas från förarbeten är att för att kunna avgöra om genom-

förda transaktioner är affärsmässigt motiverade ska en helhetsbedömning göras där alla re-

levanta omständigheter kring förvärvet och skulden hänförliga till förvärvet ska beaktas. 

Vidare ska motivet som ligger bakom dessa affärsmässigt motiverade förvärvet och skulden 

jämföras med skattehänsyn där det sistnämnda ska framstå som klart underordnat.  

Med beaktandet av de analyserade i arbetet förhandsavgörandena162 är författarens bedöm-

ning att förvärvet och skulden kan anses vara affärsmässigt motiverade var för sig. Där-

emot det som har övervägt vid fastställandet av domsluten i avgörandena är ett skapandet 

av koncerninterna skulder.    

Författarens åsikt är att med beaktandet av att ekonomiska förhållandena inom koncerner 

är komplicerade och att de positiva ekonomiska konsekvenserna vid omstruktureringen ska 

framstå som sannolikt, som i sig inte utgör ett högt krav, gör att det är svårt för SRN att 

motbevisa affärsmässigheten i de motiv som ligger till grund för förvärvet. Skapandet av 

skuldsättning som medför att medlet från ett svenskt företag kan flyttas till ett annat land 

och undgå beskattningen kan framstå som mer ”synligt”, speciellt med beaktandet av att 

det finns andra möjligheter att finansiera förvärvet. Författarens bedömning är vidare att 

                                                 
162 Se avsnitt 4 ovan.  
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SRN inte gör den snäva tolkningen av förhållandena kring skuldförbindelse som SKV vill 

göra gällande. SRN i sin bedömning utgår utifrån det låntagande företaget och det företa-

gets finansierings behov samt alternativa möjligheter för låntagaren, dvs., gäldenären, att fi-

nansiera förvärvet.    

Slutligen är författaren av uppfattning att jämförelse av affärsmässiga- med skattemotiv där 

det första ska framstå som klart överordnat kan medföra praktiska problem för företag. 

Dessa problem medför administrativa kostnader bland annat p.g.a. dokumentation och 

kvantifiering och är mer kopplade till bevisningen än till hur bedömningen ska ske. 

5.2 Slutsats 

För att företag ska kunna använda sig av ventilen ska, som det har konstaterats i uppsatsen,  

först en samlad bedömning göras av alla omständigheter som ligger till grund för både för-

värvet av delägarrätter inom en intressegemenskap, och skulden som hänför sig till förvär-

vet.  

I uppsatsen har författaren kommit fram till att det finns faktorer som kan anses ge vägled-

ning för företag vid bedömningen om transaktionerna är affärsmässigt motiverade. Vad 

gäller skuldförbindelsen är det av vikt att skuldens storlek inte är omotiverat stort, dvs., om 

det finns andra möjligheter för företaget att finansiera förvärvet och företaget faktiskt söker 

andra alternativ för att minimalisera den koncerninterna skulden. Vad gäller förvärvet ska 

det motiveras av organisatoriska skäl för att anses vara affärsmässigt motiverat. I detta lig-

ger att företaget ska kunna redogöra för de överväganden som ligger till grund för beslutet 

och det ska framstå som sannolikt att detta är ägnat att förbättra förutsättningarna i verk-

samheten.  

Vidare som det har konstaterats i uppsatsen, måste en avvägning göras mellan de affärs-

mässiga- och skatteskälen som ligger till grund för transaktionerna, där det förstnämnda 

skälen ska framstå som klart överordnade. Författaren har kommit fram till att det kan 

uppstå svårigheter för företag att särskilja skattehänsyn från företagsekonomiska övervä-

gande med beaktandet av den tradition som är förankrad i företagssektorn att betrakta fö-

retagsekonomiska övervägande och skatt som helhet.  

Slutligen kommer författaren fram till att värderingen av affärsmässiga motiv till ”huvud-

sakligen” som uppgår till 75 procent kan medföra praktiska problem för företag som är 

mer kopplade till bevisningen än till hur bedömningen ska ske. Dessa problem medför ad-
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ministrativa kostnader bland annat p.g.a. dokumentation och kvantifiering. Författaren är 

av uppfattningen att företag ska använda ventilregeln med försiktighet p.g.a. dess bedöm-

nings- och bevissvårigheter. Däremot finns det fortfarande en möjlighet för företag att få 

ränteavdrag, även om mottagaren av ränteinkomster beskattas lågt eller inte alls och trans-

aktionerna uppenbarligen inte handlar om skatteupplägg. 
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