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Sammanfattning 

Företag som går med förlust kan genom underskottsavdrag kvitta sina tidigare förluster 

mot framtida vinster vilket resulterar i ett lägre skattemässigt resultat. Förlusterna kan spa-

ras och rullas framåt på obestämd tid. Möjligheten till underskottsavdrag har gett upphov 

till en omfattande handel med underskottsföretag då dessa är attraktiva för vinstgivande 

bolag. Genom att förvärva ett företag med stora outnyttjade förluster kan ett vinstgivande 

bolag genom koncernbidrag kvitta sina vinster mot underskottsbolagets förluster och däri-

genom undvika skatt. För att förhindra handeln med underskottsbolag har lagstiftaren in-

fört spärregler. Reglerna kring underskottsavdrag finns i inkomstskattelagens (1999:1229) 

40 kap. Spärreglerna består av en beloppsspärr som träder in vid själva förvärvet av under-

skottsbolaget och baseras på förvärvsutgiften samt en koncernbidragsspär som hindrar 

kvittning genom koncernbidrag under fem år. 

Den 1 januari 2010 ändrades lagstiftningen för underskottsavdrag på grund av att det var 

möjligt att kringgå beloppsspärren genom omfattande kapitaltillskott innan förvärvet av 

underskottsbolaget. Förändringen innebär en strängare reglering av beloppsspärren men 

för att säkerställa att inte affärsmässiga företagsförvärv hindras av lagstiftningen infördes en 

undantagsbestämmelse. Då kriterierna för att falla in under undantagsregelns tillämpnings-

område är högt ställde riskerar även många affärsmässigt betingade förvärv att drabbas av 

spärreglerna.  

Spärreglerna har utsatts för en omfattande kritik och beskrivs som komplicerade, svåra att 

tolka och tillämpa. Kritiker yttrar även att spärreglerna leder till en överbeskattning av före-

tagssektorn och att regleringen bygger på ett moraliskt antagande om att underskottsavdrag 

är något dåligt som måste hindras. Nu rådande reglering gör lagstiftningen svår att kringgå 

och syftet med att hindra handel med underskottsbolag torde därmed vara uppfyllt. Pro-

blemet är att lagstiftningen samtidigt leder till rättsosäkerhet då det är svårt att förutse kon-

sekvenserna av ett företagsförvärv genomfört med kapitaltillskott.     
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Abstract 

A Company that has had losses can deduct these losses from future profits which results in 

to a reduced taxable income. The saving of the losses has no time limitation. The oppor-

tunity to deduct losses has created an extensive trade with loss making companies since 

they are attractive for profitable companies. By acquiring a loss making company the prof-

itable company can settle their profits against the other company’s losses and there by 

elude taxes. To prevent trade with loss making companies the legislature has introduces 

limitation rules. These rules about loss deduction can be found in the Income Tax Law 

chapter 40. The limitation rules consists of a amount block that enters into force when ac-

quiring a loss making company and a limitation of group contribution that hinder off set-

tings by group contributions for a period of five years. 

The first January 2010 the legislation about loss deduction changed because it was possible 

to circumvent the amount limitation rule by rights issues before acquiring the loss making 

company. The adjustment of the legislation led to a stricter ruling of the amount limitation 

but to avoid that true commercial acquirements were hindered by the new legislation an ex-

emption clause was introduced. Since the criteria’s for the exemption clause are very high 

there is a risk that even sincere commercial acquirements will be hindered by the limitation 

rules. 

The legislation regarding this limitations has been exposed to a lot of criticism and been 

described as difficult to interpret and apply. Critics respond that the limitation rules leads 

to a over-taxation of businesses and that the legislation is based on a moral assumption that 

the right to deduct losses is something bad that must be prevented. Now prevailing legisla-

tion makes it difficult to circumvent the regulation and the purpose to hinder trade with 

loss making companies can therefore be considered fulfilled. The problem is that the legis-

lation also leads to legal uncertainty since it is difficult to predict the consequences of a 

company acquirement made by rights issues.        
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förlustutjämning inom ett bolag infördes i Sverige år 1960 och gav bolag rätt att kvitta en 

förlust mot en framtida vinst vilket resulterar i en jämnare beskattning av företag.1 Särskilt 

de verksamheterna med skiftande resultat gynnades av den nya regleringen.2  

Om ett företag har underskott i sin verksamhet vid beräkning av resultatet kan underskot-

tet som huvudregel inte kvittas mot eventuella andra inkomster samma år.3 Istället får un-

derskottet dras av närmast följande år verksamheten går med vinst. Det finns ingen tidsbe-

gränsning att utnyttja underskottet utan det får ”rullas” vidare under företagets livstid.4 

Möjligheten till underskottsavdrag har resulterat i en handel med företag som gått med för-

lust och därmed samlat på sig stora underskott. Ett vinstgivande bolag kan köpa andelar i 

ett underskottsföretag och genom att ge koncernbidrag till förlustbolaget kvitta sina vinster 

mot förluster i underskottsföretaget och på så vis undkomma beskattning.5  

För att motverka handel med underskottsföretag har lagstiftaren infört spärregler.6 Nuva-

rande regler infördes genom lagförslaget i prop. 1993/94:50. Reglerna bygger på två möj-

liga spärrar; koncernbidragsspärren7 och beloppsspärren8. Koncernbidragsspärren hindrar 

att gamla underskott kvittas mot koncernbidrag från den nya ägaren. Enligt beloppsspärren 

får gamla underskott utnyttjas endast med belopp som motsvarar högst 200 % av förvärvs-

utgiften för det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget.9 För den del av under-

skottet som är större än detta belopp faller avdragsrätten bort.10    

                                                 
1 2§ FAL (1960.63). 

2 Samuelsson, Förlustutjämning, s. 15-16. 

3 40 kap 2§ IL. 

4 Inkomstskatt del 2, s. 535. 

5 Inkomstskatt del 2, s. 535. 

6 Prop. 1993/94:50, s. 255. 

7 40 kap 18§ IL. 

8 40 kap 15§ IL. 

9 40 kap 15§ IL. 

10 Prop. 1993/94:50 s. 255. 
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Reglerna kring underskottsavdrag har skärpts genom en ändring av 40 kap. Inkomstskatte-

lagen11 16 § som medför att det inte längre är möjligt att ge kapitaltillskott genom exempel-

vis riktad nyemission för att kringgå beloppsspärren. För att inte affärsmässigt motiverade 

ägarförändringar ska drabbas av den strängare lagstiftningen har en undantagsregel införts i 

den nya paragrafen 16a §.12  

Den nya lagstiftningen har fått mycket kritik för att vara oklar och komplicerad samt att 

även affärsmässigt betingade förvärv kan komma att hindras av den. Vissa remissinstanser 

sträcker sig till och med så långt att de anser att lagstiftningen bör ses över i sin helhet eller 

avskaffas.13 

1.2 Syfte och avgränsning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall spärreglerna för underskottsavdrag uppnår sitt 

syfte. 

Det kommer inte att redogöras för utländskrätt. Denna avgränsning har gjorts för att ge 

större utrymme till att förklara reglerna så utförligt som möjligt och för att det inte är nöd-

vändigt att undersöka gränsöverskrivande förlustutjämning för att besvara ovan nämnda 

syfte. Det kommer inte att redogöras för avdrag för underskott i och med ombildningar 

som rör fusioner och fissioner och inte heller de fall då ett underskottsföretag överlåter sina 

tillgångar till staten.  

1.3 Metod 

Uppsatsen har framställts genom användning av en rättsdogmatisk metod14 där rättskäl-

lorna studerats i den hierarkiska ordningen lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Då 

rätten till underskottsavdrag är ett komplicerat område har förarbeten och doktrin haft stor 

betydelse. Förarbeten har granskats för att redogöra för spärreglerna och bedöma om de 

kan anses uppnå sitt syfte. Doktrin har främst studerats för att få en bild av spärreglernas 

inverkan på näringslivet. Den doktrin som studerats för att få en mer praktisk inblick av 

spärreglernas inverkan på näringslivet är främst artiklar då böcker har en mer redogörande 

ställning till området.  Rättskällorna har granskats kritiskt för att sedan tolkas och analyse-

                                                 
11 Härefter IL. 

12 Prop. 2009/10:47. 

13 Prop. 2009/10:47 s. 8-9. 

14 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 167. 
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ras. För att få ytterligare förståelse för spärreglerna har även skatteverkets handledning 

granskats. Dess rättskällevärde likställs med doktrin och används med viss försiktighet. 

1.4 Disposition 

Varje kapitel i uppsatsen börjar med en inledning där de ämnen som kommer att belysas i 

kapitlet uppmärksammas. Varje kapitel avslutas med en diskussions del där en del egna re-

flektioner görs. 

Uppsatsen inleds med en kort redogörelse av centrala begrepp för att öka läsarens förstå-

else kring ämnet. Kapitel tre består av en genomgång av lagstiftningen kring ägarföränd-

ringar i underskottsföretag och en utredning av de spärrsituationer som uppstår vid handel 

med underskottsföretag.  I det nästföljande kapitlet görs en redogörelse för de lagändringar 

som trädde i kraft 1 januari 2010 samt motivet bakom dessa. I kapitlet berörs även kritiken 

som remissinstanserna riktat mot lagändringen. Uppsatsen avslutas med en analys av rätts-

läget, samt egna reflektioner.    
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2 Centrala begrepp och handel med underskottsbolag 

2.1 Inledning 

Företagsbeskattning bygger på principen om beskattningsårets slutenhet, vilket betyder att 

företag beskattas för varje enskilt beskattningsår. Principen om beskattningsårets slutenhet 

lagfästes genom 1928 års Kommunalskattelag (KL)15 och gällde till en början utan undan-

tag. För företag med ett kraftigt varierande resultat innebär denna princip att företaget blev 

hårdare beskattade jämfört med om inkomsten varit jämt fördelad över tiden.16 Genom 

1960 års förlustavdragslag (FAL)17 gjordes avsteg från principen om beskattningsårets slu-

tenhet och skattskyldiga medgavs förlustavdrag genom att underskott fick sparas och an-

vändas för kvittning mot vinster. 

För att lättare förstå reglerna kring förlustutjämning görs en beskrivning av de begrepp som 

definieras i 40 kap. IL. Huvudregeln gällande underskottsavdrag är att det ska dras av föl-

jande beskattningsår såvida det inte finns några begränsningar genom spärreglerna.18  

2.2 Definitioner 

Enligt 40 kap. 3§ IL avses med ett företag i 40 kap. IL ett svenskt aktiebolag, en svensk 

ekonomisk förening, en svensk sparbank, ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, en 

svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett utländskt bolag. Ett underskottsföretag 

definieras i 40 kap. 4§ IL som ett företag som har ett resultatmässigt underskott från det fö-

regående beskattningsåret eller från tidigare beskattningsår, som företaget ännu inte fått 

göra avdrag för på grund av koncernbidragsspärren. Ett företag som går med förlust under 

beskattningsåret men som inte haft underskott tidigare är inte ett underskottsföretag enligt 

definitionen i 40 kap IL.  

För att spärreglerna skall bli gällande krävs att en ägarförändring har skett. Enligt 40 kap. 8 

§ IL avses med ägarförändringar förändringar i det bestämmande inflytandet. Det bestäm-

mande inflytandet definieras i 40 kap. 5§ IL som när ett moderföretag får bestämmande in-

flytande över ett underskottsföretag som blir dotterbolag. Enligt 40 kap. 6 § IL utgör mo-

der och dotterbolaget tillsammans en koncern.  

                                                 
15 3 § KL (1928:370). 

16 Samuelson, Förlustutjämning. s. 15-16. 

17 FAL (1960:63). 

18 40 kap 2 § IL. 
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40 kap. 5 § IL hänvisar bland annat till 1 kap. 11 § Aktiebolagslagen19 där det framgår att 

det bestämmande inflytandet kan vara såväl direkt som indirekt. Enligt sistnämnda paragraf 

kan det bestämmande inflytandet utövas på fyra olika sätt: genom röstmajoritet för aktiein-

nehav (1p.), genom röstmajoritet via kontrakt med andra ägare (2p.), genom rätt att utse 

majoriteten av styrelseledamöter (3p.), eller genom att dotterföretaget underkastar sig mo-

derbolagets maktutövning (4p.).20 

Enligt 40 kap. 5§ 3st IL anses ett utländskt bolag, en fysisk person samt de förvärvare som 

avses i 11§, ha ett bestämmande inflytande över ett företag om företaget skulle ha varit ett 

dotterföretag till bolaget, om bolaget varit ett svenskt aktiebolag.21 

Underskottsavdraget skall dras av nästkommande beskattningsår bolaget går med vinst och 

minskar på så vis det beskattningsbara resultatet. Om bolaget inte går med vinst rullas un-

derskottet framåt tills det uppstår vinst i verksamheten.22 Rätten till underskottsavdraget är 

knuten till det företag där förlusten uppstått vilket betyder att avdraget inte kan utnyttjas 

om företaget inte går med vinst.23  

För företag med stora vinster är underskottsbolag värdefulla då underskottsavdraget mins-

kar det beskattningsbara resultatet vilket har gett upphov till en handel med underskottsbo-

lag. Genom att förvärva ett underskottsbolag kan det vinstgivande bolaget föra över intäk-

ter till underskottsboaget i form av koncernbidrag och därmed kvitta sina vinster mot un-

derskottsbolagets förluster.24 

 

 

  

                                                 
19 ABL (2005:551). 

20 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 63. 

21 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering s. 219.  

22 40 kap 2 § IL. 

23 LLMS, Inkomstskatt s. 535. 

24 Samuelson, Förlustutjämning s. 59-61. 
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2.3 Diskussion 

Syftet med underskottsavdrag är att ett företag som har gått med förlust ska ha möjlighet 

att jämna ut sitt resultat mot en framtida vinst och därmed erhålla en jämnare beskattning.25 

I propositionerna anges att syftet till att man vill förhindra handel med underskottsavdrag 

är för att de genererar negativa samhällsekonomiska konsekvenser.26 Vad det är för typ av 

negativa konsekvenser anges inte.  

För ägaren/ägarna av förlustbolaget medför en försäljning av företaget att de kan få bra be-

talt för sitt företag just tack vare det värdefulla underskottet. Det torde antas att denna för-

säljnings intäkt är mycket välkomnad efter flera år av förluster. För det bolag som köper 

underskottsföretaget genererar förvärvet även för detta bolags ägare positiva konsekvenser 

i och med att de får göra avdrag för sina vinster.27 För de inblandade företagen genererar 

handeln med underskottsföretag enbart positiva effekter men för samhället är detta nega-

tivt då skatteintäkter går förlorade. Det torde antas att det är förlusten av skatteintäkter 

som det syftas på när det i propositionen anges att handel med underskottsföretag medför 

negativa samhällsekonomiska konsekvenser. 

När lagstiftaren införde möjligheten till resultatutjämning genom underskottsavdrag var 

syftet med lagen att uppnå en jämnare beskattning för enskilda företag där förlusten hade 

uppstått inte en möjlighet till handel med förlustavdrag.28 Lagen användes på ett annat sätt 

än det var tänkt. Problematiken kring detta har lagstiftaren tampats med ända sedan möj-

ligheten till underskottavdrag infördes.29 

För att komma till rätta med den omfattande handeln med underskottsbolag som möjlig-

heten till resultatutjämning medfört har lagstiftaren infört spärregler som skall hindra att 

företag använder underskottsbolagens avdragsrätt.30 

 

 

                                                 
25 Samuelson, Förlustutjämning s. 15-17. 

26 Prop. 1993/95:50 s. 255. 

27 Niclas Virin, Skärpning av reglerna om underskottsavdrag s. 750. 

28 Samuelson, Förlustutjämning s. 58. 

29 Niclas Virin, Skärpning av reglerna om underskottsavdrag s. 748. 

30 Prop. 1993/94:50 s. 255. 
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3 Ägarförändring 

3.1 Inledning 

På grund av utnyttjande av reglerna om förlustavdrag där företag använde andra bolags för-

luster för att undkomma beskattning behövdes en förändring av lagen.31 Efter lagförslaget i 

prop. 1993/94:50 infördes lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet.32 I den 

nya lagstiftningen infördes de sk. koncernbidragsspärren och beloppsspärren vilka är de 

spärregler som används i dagens lagstiftning. Majoriteten av remissinstanserna tyckte att 

spärreglerna var nödvändiga på grund av de negativa samhällsekonomiska konsekvenser 

som kan följa av en allt för omfattande handel med förlustbolag. Dock kritiserades reglerna 

för att vara komplicerade och svåra att tillämpa.33 År 1999 flyttades reglerna från LAU till 

den nya Inkomstskattelagen 40 kap.34 och den senaste förändringen av reglerna kring för-

lustutjämning skedde i och med prop. 2009/10:47. 

I vilken utsträckning avdrag får göras för tidigare års underskott regleras i 40 kap. IL. Enligt 

huvudregeln i 40 kap. 2 § IL ska ett underskott i en näringsverksamhet som kvarstår från 

det föregående beskattningsåret dras av. Det finns dock undantag som inskränker rätten att 

få göra avdrag enligt huvudregeln. För att förhindra att det sker en handel med förlustbolag 

finns det spärregler som inskränker möjligheterna för juridiska personer att i vissa situat-

ioner, då ägarförändringar skett, utnyttja tidigare års underskott.35 

Om ett företag har förvärvat ett underskottsföretag enligt 40 kap. 4§ IL och det har skett 

en ägarförändring genom att det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget har 

ändrats kommer det ske en inskränkning i rätten att få göra avdrag. Vilken typ av inskränk-

ning som sker beror på vilken typ av ägarförändring som har skett. De olika ägarföränd-

ringarna och dess följder regleras i 40 kap. 10 -14§§ IL och de kan antingen leda till en be-

loppsspärr, en koncernbidragsspärr eller en kombination av båda spärrarna.       

                                                 
31 Prop. 1993/94:50 s. 257. 

32 LAU (1993:1539). 

33 Prop. 1993/95:50 s. 255-256. 

34 Prop. 1999/2000:2 s. 1. 

35 Prop. 1993/94:50 s. 255. 
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3.2 Beloppsspärr 

Beloppsspärren är en spärregel som inskränker rätten att dra av tidigare års underskott och 

träder i kraft när en ägarförändring sker i ett underskottsföretag. Enligt 40 kap 15§ IL ska 

underskott som uppkommit före det beskattningsår som spärren inträder inte dras av till 

den del underskottet överstiger 200 % av utgiften för att förvärva det bestämmande infly-

tandet över underskottsföretaget eller för att förvärva andelar med mer än 50 % av rösterna 

i underskottsföretaget. Efter ägarförändringen får underskottsföretaget endast tillgodogöra 

sig underskott som motsvarar den dubbla köpeskillingen. Det underskott som eventuellt 

återstår faller bort för all framtid.36 

Avdragsrätten skall stå rimlig proportion till förvärvsutgiften och förhindra att under-

skottsbolag med höga belopp av outnyttjade underskott förvärvas för små summor. I det 

utredningsarbete som föregick 1993 års proposition ansågs det dubbla värdet av förvärvs-

utgiften vara rimligt.37  

I 40 kap. 16§ IL stadgas det att anskaffningsutgiften för aktierna vid tillämpningen av be-

loppsspärren ska minskas med kapitaltillskott som har lämnats till underskottsföretaget före 

ägarförändringen. Dock tidigast två beskattningsår före det beskattningsår då ägarföränd-

ringen skedde. Enligt 40 kap. 15 § andra stycket IL ska avdragsutrymmet fördelas i det fall 

flera underskottsföretag i samma koncern förvärvas. Fördelningen sker efter företagens an-

del av koncernens sammanlagda underskott.  

Beloppsspärrens syfte är att motverka handel med bolag vars huvudsakliga värde består i 

rätten till avdrag för tidigare års underskott och som saknar övriga tillgångar.38 Sådana bolag 

brukar benämnas skalbolag.39 Lagstiftaren har utgått från att ju högre köpeskillingen är i 

förhållande till värdet av underskottet, desto mer andra tillgångar finns det i bolaget och 

därmed är behovet av en beloppsspärr mindre. 40 

                                                 
36Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s. 215.  

37 Prop. 1993/94:50 s. 266. 

38 Prop. 1993/94:50 s. 259. 

3925a kap. 9§ 2st IL.  

40 Prop. 1993/94:50 s. 259. 
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När utgiften för att få det bestämmande inflytandet beräknas ska den sammanlagda an-

skaffningsutgiften beaktas.41 Detta innebär att ifall förvärvet av underskottsföretaget sker 

successivt skall samtliga utgifter för att förvärva det bestämmande inflytandet räknas med. 

Om samma företag eller person senare gör ännu ett inköp av aktier i samma bolag ska an-

skaffningskostnaden för det inköpet inte räknas med i beloppsspärren, eftersom köparen 

redan hade ett bestämmande inflytandet.42 

Om ett underskottsföretag under samma år har omfattats av flera ägarförändringar, som 

var för sig inneburit en ändring av det bestämmande inflytandet, skall storleken på belopps-

spärren bestämmas utifrån den ägarförändring som skett till lägst utgift för förvärvaren.43   

Enligt 40 kap. 17§ IL kan regeringen medge undantag från bestämmelsen om beloppsspärr 

”om det finns anledning att anta att ägarförändringen har väsentlig betydelse från samhällsekonomisk syn-

punkt och att ägarförändringen annars inte skulle genomföras.”   

3.3 Koncernbidragsspärr 

Koncernbidragsspärren som finns stadgad i 40 kap. 18§ IL är ytterligare en spärregel som 

träder in då det skett en ägarförändring i ett underskottsföretag. Spärren innebär att under-

skottsföretaget inte får kvitta underskott mot koncernbidrag under beskattningsåret då 

spärren inträder och de fem följande beskattningsåren.  

Spärren gäller endast gentemot mottagna koncernbidrag. Det finns inget hinder för under-

skottsföretaget att kvitta det koncernbidragsspärrade underskottet mot vinster i den egna 

verksamheten förutsatt att eventuellt ospärrat underskott (underskott som uppkommit ef-

ter ägarförändringen) utnyttjats först.44 Enligt 40 kap. 19 § IL ska vid beräkning av eventu-

ell vinst, mottagna koncernbidrag inte räknas med såvida de inte är från företag som före 

ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget.  

                                                 
41 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s 229 

42 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s 229. 

43 Skatteverkets ställningstagande 2009-09-25, dnr 131 743035-09/111.  

44 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s 235. 
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Rätten till avdrag för kvarvarande underskott från föregående år begränsas i första hand 

genom beloppsspärren. Koncernbidragsspärren blir tillämplig på det underskott som kvar-

står efter tillämpningen av beloppsspärren.45  

En skillnad mellan koncernbidragsspärren och beloppsspärren är att den förstnämnda inte 

innebär något definitivt bortfall av rätten till avdrag för gamla underskott. Efter att spärrti-

den gått ut, fem år efter det beskattningsår så ägarförändringen inträffade får kvarvarande 

underskott kvittas mot koncernbidrag igen.46 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål kommit fram till att vid beräkning av överskott, 

och därmed hur stor del av koncernbidragsspärrat underskott som får dras av, skall kon-

cernbidrag som tas emot från företag som inte ingick i samma koncern före ägarföränd-

ringen inte räknas med.47 

3.4 Spärrsituation 1 

Den första spärrsituationen, som regleras i 40 kap. 10 § IL, inträder då ett företag får det 

bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag. Detta innebär att de två bolagen efter 

ägarförändringen utgör en koncern. Efter ägarförändringen blir både beloppsspärren och 

koncernbidragsspärren tillämpliga. Först tillämpas beloppsspärren och därefter tillämpas 

koncernbidragsspärren på den resterande delen av underskottet.48 Spärrarna inträder dock 

inte om det företag som får det bestämmande inflytandet ingår i samma koncern som un-

derskottsföretaget eftersom det då inte blir någon förändring i det bestämmande inflytan-

det.  

3.5 Spärrsituation 2 

Den andra spärrsituationen gäller för när det bestämmande inflytandet över ett under-

skottsföretag erhålls av en fysisk person, ett dödsbo, en annan utländsk juridisk person än 

ett bolag eller ett svenskt handelsbolag där någon av ovanstående är delägare.49 Eftersom 

paragrafen redogör för situationer som rör fysiska personer kan inte koncernbidragsspärren 

bli tillämplig utan endast beloppsspärren.    

                                                 
45 Prop. 1993/94:50 s. 259. 

46 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s 234. 

47 RÅ 2008 ref. 69. 

48 40 kap. 18§ 2st IL. 

49 40 kap. 11§  1st IL.  
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Vid bedömningen av det bestämmande inflytandet ska en fysisk person och närstående till 

honom räknas som en enda person.50 Vilka personer som betraktas som närstående finns 

definierat i 2 kap 22§ IL och innefattar: make, förälder, mor- och farföräldrar, avkomling 

och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, samt dödsbo. Det betyder att 

om två makar köper 30 % av aktierna var i ett underskottsföretag räknas de som en enda 

person och innehar därmed bestämmande inflytande. 

Beloppsspärren inträder dock inte i fall det bestämmande inflytandet förvärvas i och med 

att aktier eller andelar erhålls genom arv, testamente, bodelning eller ändrade familjeförhål-

landen.51 Med ändrade familjeförhållanden avses exempelvis att delägare gifter sig med 

varandra eller får barn.52 

Om en fysisk person har bestämmande inflytande över ett aktiebolag, som förvärvar be-

stämmande inflytande över ett underskottsföretag så föreligger spärrsituation 1 men inte 2. 

Om aktiebolaget förvärvar aktier med 40 % av rösterna, medan personen och/eller hans 

närstående samtidigt förvärvar aktier med mer än 10 % av rösterna är däremot spärrsituat-

ion 2 tillämplig.53   

3.6 Spärrsituation 3 

Den tredje spärrsituationen regleras i 40 kap. 12§ IL och blir tillämplig när ett flertal fysiska 

personer får ett bestämmande inflytande över ett underskottsföretag. Detta genom att var-

dera person förvärvat minst 5 % av aktierna under en femårsperiod och tillsammans inne-

har de över 50 % av röstetalet.54 Syftet med regeln är att förhindra att personer går ihop 

och samarbetar för att förvärva ett underskottsföretag och undkomma beskattning.55  

Precis som i spärrsituation 2 är definitionen av en fysisk person densamma och en person 

tillsammans med närstående räknas som en enda person.56 Undantagsregeln i 40 kap. 13§ 

                                                 
50 40 kap 11§ 2 st IL. 

51 40 kap 13§ IL. 

52 Prop. 1998/99:7 s. 30.  

53 Prop. 1993/94:50 s. 262-263. 

54 Prop 1993/94:50 s. 263.  

55 Prop. 1993/94:50 s. 263.  

56 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s 223. 
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IL är tillämplig även i denna situation vilket medför att beloppsspärren inte inträder i de fall 

ägandet förändras på grund av arv, testamente eller bodelning. 

3.7 Spärrsituation 4 

Denna spärrsituation är omvänd i jämförelse med de övriga genom att det är underskotts-

företaget eller dess moderbolag som förvärvar ett annat företag. Koncernbidragsspärren in-

träder dock inte om ägarförändringen bara berör företag som ingår i samma koncern som 

underskottsföretaget.57 

Syftet med spärregeln är att förhindra att den vinst som uppkommer vid avyttring av till-

gångar kvittas mot underskott i underskottsföretaget genom att det nya dotterbolaget läm-

nar koncernbidrag till underskottsföretaget.58   

3.8 Diskussion 

Beloppsspärren medger endast ett avdrag motsvarande den dubbla köpeskillingen och res-

terande underskott faller bort för all framtid.59 Detta gör att det företag som tänkt förvärva 

ett underskottsföretag endast i syfte att kunna kvitta sina vinster mot underskottsbolagets 

förluster måste tänka till ordentligt. För att förvärvet av underskottsföretaget ska vara lön-

samt krävs att den skattebesparingen som företaget gör genom att förvärva underskotts-

företaget är större än förvärvskostnaden. Beloppsspärren försvårar därmed för företag att 

göra skattemässiga besparingar genom att förvärva skalbolag och hindrar därmed handeln 

av underskottsföretag.  

Att kapitaltillskott räknas bort från anskaffningsutgiften medför att företag inte kan kringgå 

beloppsspärren genom att ge omfattande kapitaltillskott till underskottsföretaget innan för-

värvet och därmed få tillgodogöra sig en större del av underskottet. 

Koncernbidragsspärren hindrar det förvärvande företaget från att kvitta koncernbidrag mot 

underskott i underskottsbolaget fem år från och med förvärvet.60 Regeln gör därmed skal-

bolag som har sitt underskott som enda ”tillgång” mindre attraktiva att förvärva. Därmed 

uppnår även koncernbidragsspärren sitt syfte att hindra handeln med underskottsföretag. 

                                                 
57 40 kap. 14§ IL. 

58 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s 223. 

59 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s. 215. 

60 40 kap. 18§ IL. 
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Nya underskott som uppstår efter ägarförändringen kan dock kvittas mot koncernbidrag 

lika så kan underskott kvittas mot vinster som uppstår i underskottsföretaget.61  

Både beloppsspärren och koncernbidragsspärren uppnår båda sina syften att hindra handel 

med underskottsföretag då de försvårar möjligheten till avdrag. Men frågan är om det end-

ast är skalbolagsaffärer som hindras av spärreglerna?   

 

      

                                                 
61 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s 235. 
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4  Ändringar i reglerna om beskattning av underskotts-

företag 

4.1 Inledning 

Innan den senaste ändringen av 40 kap. IL var det möjligt att kringgå beloppsspärren ge-

nom omfattande kapitaltillskott innan själva förvärvet som resulterade i att en större del av 

underskottet fick dras av.62 Problematiken ledde till ett omfattande skattebortfall och något 

var tvunget att göras. Förändringen av lagen består av en ändring av 40 kap. 16§ och infö-

rande av en ny paragraf 40 kap. 16a§ IL som hindrar kringgåendet av beloppsspärren.  

4.2 Motivet bakom lagändringen och prop. 2009/10:47 

Anledning till att den gamla lagstiftningen ändrades var att beloppsspärren kunde kringgås 

genom kapitaltillskott och en handel med underskottsföretag blev möjlig med risk för bety-

dande skattebortfall som följd.63 

 

Det finns inte någon skattemässig definition av vad som räknas som ett kapitaltillskott i in-

komstskattelagen och därför råder det osäkerhet kring innebörden av begreppet. Kapital-

tillskott kan ske både genom en ägarförändring och utan.64  I en promemoria från finans-

departementet konstateras att kapitaltillskott från moderbolag till förlustbolag kan ske ge-

nom nyemission eller genom aktieägartillskott. Tillskott av kapital kan även ske genom att 

moderbolaget avyttrar tillgångar eller tjänster till förlustbolaget till underpris eller förvärvar 

tillgångar eller tjänster från förlustbolaget till överpris.65 Däremot omfattas inte sådana kon-

cernbidrag som är avdragsgilla enligt 35 kap. IL. av begreppet kapitaltillskott.66
  

 

Ett av de ursprungliga motiven till lagändringen var att beloppsspärren inte ledde till den 

rättsföljd som lagstiftaren hade som avsikt.67 Högsta förvaltningsdomstolen kom i ett mål 

år 2007 fram till att kapitaltillskott i samband med nyemission från en delägare som förvär-

vat det bestämmande inflytandet i ett underskottsbolag inte ska minska förvärvsutgiften vid 

                                                 
62 Prop. 2009/10:47 s. 1. 

63 Prop. 2009/10:47 s. 6. 

64 Skatteverkets ställningstagande, dnr: 131 394329-06/111. 

65 Ds 1993:28 s. 251. 

66 Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, s. 231. 

67 Prop. 2009/10:47 s. 6. 
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beräkningen av beloppsspärren.68 Dessutom ledde den dåvarande regleringen till att de fö-

retag som hade möjlighet att kringgå regeln genom kapitaltillskott fick skattefördelar och 

konkurrensfördelar jämfört med bolag som inte utnyttjade denna möjlighet.69 

Skatteverket har även i samband med sin kontrollverksamhet funnit att reglerna om kapital-

tillskott i 40 kap. 16§ IL, innan lagändringen, utnyttjats för att öka möjligheten för under-

skottsföretag att dra av tidigare års underskott. Detta har främst skett genom riktade nye-

missioner.70   

Exempel: 71 Underskottsföretaget X AB har ett underskott om 20 000 000 kr och den enda 

tillgången de har är en kassa om 100 000kr. Z AB förvärvar genom en riktad nyemission 90 

procent av aktierna för 18 000 000kr. X AB:s kassa ökar härigenom till 18 100 000kr 

(100 000 + 18 000 000), vilket innebär att värdet på de resterande tio procenten av aktierna 

ökar till 1 810 000kr ( 0,1 x 18 100 000). Z AB förvärvar därefter de återstående aktierna av 

den tidigare ägaren för 1 810 000kr. Enligt de regler som gällde innan lagändringen räkna-

des kapitaltillskotten med i förvärvsutgiften och ZAB:S utgift för att förvärva det bestäm-

mande inflytandet i XAB var 18 000 000kr. Vilket innebär att hela underskottet kunde ut-

nyttjas. I realiteten har dock säljaren av aktierna endast erhållit 1 810 000kr. Resterade del 

av det tillskjutna kapitalet har tillfallit förvärvaren själv. 

Genom den dåvarande lydelsen av 40 kap. 16§ IL var det möjligt att genom en eller flera 

nyemissioner skapa en förvärvsutgift som kraftigt översteg den faktiska utgiften för förvär-

vet. Detta ledde till att beloppsspärren i 40 kap. 15§ IL kunde kringgås och i förlängningen 

skulle detta kunna leda till att handeln med företag som har stora underskott ökar. Rege-

ringen har ansett att det är angeläget att dessa kringgåenden förhindras och har därför före-

slagit att bestämmelsen i 40 kap. 16§ IL utvidgas till att även omfatta kapitaltillskott som 

utgör en del av själva utgiften för att förvärva ett underskottsföretag.72  

                                                 
68 RÅ 2007 ref 58. 

69 Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU25 s. 6. 

70 Prop. 2009/10:47 s. 9. 

71 Prop. 2009/10:47 s. 9. 

72 Prop. 2009/10:47 s. 10. 
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4.3 40 kap. 16 § IL 

Förändringen av 16 § innebär att förvärvsutgiften skall minskas med kapitaltillskott som 

har lämnats till underskottsbolaget och som helt eller delvis har medfört ägarförändringen. 

Alla kapitaltillskott som lämnats två år innan ägarförändringen skall räknas bort från för-

värvsutgiften. Dock skall kapitaltillskott som har lämnats av ett företag som både före och 

efter ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget inte räknas bort.73 

Förändringen innebär att vid beräkningen av beloppsspärren få förvärvaren vid beräkning-

en av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i underskottsbolaget inte räkna 

in utgifter som uppstått vid sådana kapitaltillskott som medfört ägarförändringen.74 När be-

loppsspärren träder in kan förvärvaren inte utnyttja den del av underskottet som överstiger 

det dubbla värdet av förvärvsutgiften, utan den delen går således förlorad.75 Regeln är till 

för att förvärvaren strax innan förvärvet inte skall kunna tillföra underskottsbolaget omfat-

tande kapital och på så vis öka sin förvärvsutgift. På så vis hindras att förvärvsutgiften ökas 

genom kapital som egentligen aldrig tillfaller ägaren av underskottsbolaget utan stannar 

kvar hos förvärvaren.76  

4.4 40 kap. 16a § IL 

16 a§ är en helt ny paragraf och är en undantagsbestämmelse till ovanstående regel. Regeln 

innebär att kapitaltillskottet inte skall minska förvärvsutgiften ifall förvärvaren genom kapi-

taltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde. Dessutom skall det vara up-

penbart att den tillgång som förvärvaren får motsvarar kapitaltillskottet. Vi bedömningen 

ifall förvärvaren fått en tillgång av verkligt och särskilt värde skall hänsyn inte tas till till-

gångar som underskottsföretaget kan antas ha förvärvat i samråd med den nya ägaren.77   

Begreppet verkligt och särskilt värde är inte något nytt begrepp utan det har sitt ursprung i 

den numera upphävda FAL:s 9§ och finns även i 17 och 18 kapitlet i IL. När begreppet an-

vändes i FAL angavs det att det skulle vara fråga om verkligt och särskilt värde med hänsyn 

till det förvärvande företagets näringsverksamhet. Denna koppling skall dock inte göras i 

                                                 
73 40 kap. 16§ IL. 

74 Prop. 2009/10:47 s. 10. 

75 Prop. 2009/10:47 s. 7. 

76 Prop. 2009/10:47 s. 9. 

77 40 kap. 16a§ IL. 
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nuvarande sammanhang då även fysiska personer kan förvärva underskottsföretag och det 

inte är en förutsättning att förvärvet har skett inom ramen för en näringsverksamhet.78 

 

Vid bedömningen av om förvärvaren fått en tillgång av verkligt och särskilt värde genom 

kapitaltillskottet ska värdet på tillgången bestämmas av objektiva omständigheter och inte 

ställas i relation till förvärvarens näringsverksamhet eller person. För att bedöma om till-

gångarna har ett verkligt och särskilt värde är det avgörande värdet av tillgångarna i företa-

get minus skulderna. Vid värderingen skall man inte utgå från det bokförda värdet då detta, 

speciellt vad gäller immateriella tillgångar, kan vara lägre än det verkliga värdet. Istället bör 

man utgå från det belopp till vilket tillgången skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter 

som är oberoende av varandra.79  

 

Enligt paragrafens andra stycke skall vid bedömningen av om underskottsföretaget har till-

gångar av verkligt och särskilt värde hänsyn inte tas till sådana tillgångar som förvärvats i 

samråd med den nya ägaren. Detta för att undantagsregeln inte ska missbrukas. Som exem-

pel i propositionen anges förvärv som skett från företag i intressegemenskap med förvärva-

ren och köp av tillgångar eller ingående av leverantörskontrakt där den nye ägaren har läm-

nat garanti eller ställt någon form av säkerhet.80 

 

Spärreglernas syfte är att hindra handel med underskottsföretag. Genom den nya lagstift-

ningen har reglerna skärpts och då främst beloppsspärren. Genom lagändringen vill man 

hindra förvärv av underskottsbolag som sker genom kapitaltillskott. Främst avses riktade 

nyemissioner som leder till en ägarförändring.81 Men den nya lagstiftningen hindrar även 

företag från att sälja sina aktier och genom en nyemission få in nytt kapital i bolaget. För att 

belysa de ekonomiska konsekvenserna av beloppsspärren förtydligas dess funktion genom 

ett exempel82: 

                                                 
78 Prop. 2009/10:47 s. 11. 

79 Prop. 2009/10:47 s. 16. 

80 Prop. 2009/10:47 s. 11. 

81 Prop. 2009/10:47 s. 10. 

82 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 
många lovande företag s. 208. 
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Om aktiebolag A under fem år har en årlig förlust på 100 000kr och under de fem nästföl-

jande åren en årlig vinst på 100 000kr får de gamla förlusterna dras av mot de senare vins-

terna. Beskattningen blir därmed noll vilket återspeglar resultatet under den givna tioårspe-

rioden. A:s ägare har efter de fem första åren inte tillräckligt med finansiella resurser för att 

driva vidare verksamheten och beslutar sig för att sälja aktier i bolaget. Den ägarförändring 

som aktieförsäljningen medför innebär att endast en liten del av förlusterna kommer att 

kunna användas för avdrag mot de framtida vinsterna. Bolaget får därmed extrakostnader 

pågrund av ägarförändringen jämfört med om de haft tillräckligt med resurser för att driva 

vidare verksamheten. De negativa konsekvenserna av spärreglerna, som påvisats ovan, gör 

sig ännu tydligare i dagsläget med svårare finansiella tider med brist på riskkapital och svåra 

lönemöjligheter som följd.83 

4.5 Remissyttranden 

Reglerna om underskottsavdrag har fått mycket kritik redan innan den senaste ändringen 

och den nya lydelsen är inget undantag. Mycket av kritiken riktar sig inte enbart till de nya 

reglerna i 16 och 16a§§ utan till kapitel 40 som sådant. Flera av remissinstanserna anser att 

lagstiftningen bör ses över i sin helhet eller avskaffas.84  

Den främsta kritiken riktar sig framför allt mot 16a § då flera remissinstanser yttrar att även 

affärsmässigt betingade förvärv kan komma att hindras av lagstiftningen och att det är 

oklart vad som avses med begreppet verkligt och särskilt värde. Då kriterierna för att falla 

in under undantagsregelns tillämpningsområde är högt ställda samt att den är svår att tolka 

finns en risk att även affärsmässigt betingade förvärv drabbas.85 Om ett företag förvärvar 

ett underskottsbolag, genom kapitaltillskott, med syfte att driva detta vidare och inte enbart 

på grund av dess avdragsmöjligheter krävs det att kapitaltillskottet motsvarar underskotts-

bolagets verkliga och särskilda värde samt att detta är uppenbart. Det råder inte heller nå-

gon proportionering utan hela kapitaltillskottet ska reducera förvärvsutgiften om inte un-

derskottsbolagets tillgångar motsvarar kapitaltillskottet.86 Att uppfylla dessa högt ställd krav 

är svårt och därmed torde det vara troligt att även företag som förvärvar underskottsbolag i 

                                                 
83 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 

många lovande företag s. 208-209. 

84 Prop. 2009/10:47 s 13-14. 

85 Prop. 2009/10:47 s 11. 

86 Prop. 2009/10:47 s. 15. 
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ett genuint affärsmässigt syfte kommer att drabbas av den nya strängare regleringen av be-

loppsspärren.          

 Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anför att det bör övervägas om bestämmel-

sen ska begränsas till riktade emissioner och andra tillskottsformer som är möjliga att be-

gränsa till en viss krets. I de flesta av skatteverket uppmärksammade fallen där ett företag 

förvärvat ett underskottsbolag genom kapitaltillskott har detta främst skett genom riktade 

nyemissioner. Då förvärv kan ske genom andra former av kapitaltillskott anser regeringen 

att samtliga kapitaltillskott bör omfattas.87     

FAR SRS anser att det avgörande vid bedömningen av möjligheten till underskottsavdrag 

ska vara om förvärvaren driver vidare verksamheten i vilken underskottet uppkommit. Re-

geringen är dock kritisk till FAR SRS förslag om att begränsa reglerna då verksamheten 

drivs vidare då det skulle medföra svåra gränsdragningsproblem.88 Det skulle vara svårt att 

avgöra vad som skall krävas för att ett företag skall anses ha drivits vidare. En sådan regle-

ring skulle även kunna leda till att företag som förvärvat underskottsbolag bedrev sken-

verksamhet i syfte att få tillgodogöra sig avdragsrätten.   

Trotts den omfattande kritiken tar regeringen inte till sig näringslivets synpunkter utan an-

ser att det är viktigt att det befintliga regelverket är effektivt och att det inte finns någon 

möjlighet att kringgå reglerna. De anser att reglerna fyller en viktig funktion för att för-

hindra handeln med underskottsföretag och att det inte finns någon anledning att slopa el-

ler se över reglerna.89 

Ett par remissinstanser tycker att undantagsregeln i 16a§ inte borde införas eftersom den 

leder till att reglerna blir komplicerade och svårare att tillämpa. Regeringen anser dock att 

regeln är nödvändig för att inte affärsmässigt betingade förvärv ska förhindras.90  

4.6 Konsekvenser 

I propositionen menar regeringen att de nya reglerna inte kommer att medföra några mer-

kostnader för skatteverket utan istället kommer de kontrollresurser som de tidigare använt 

för domstolsprocesser och utredningar när det gäller dessa skatteundandraganden användas 

                                                 
87 Prop. 2009/10:47 s.10. 

88 Prop. 2009/10:47 s.8-9. 

89 Prop. 2009/10:47 s.9. 

90 Prop. 2009/10:47 s. 13. 
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på ett annat och bättre sätt. Länsrätten i Stockholms län anför dock att lagstiftningen 

kommer att medföra ökade kostnader då den lämnar utrymme för tolkning. 91  

Även en del doktrin menar att 16 a§ framför allt kommer att leda till tolkningsproblem och 

ta skatteverkets resurser i anspråk. I paragrafen stadgas att om det är uppenbart att förvär-

varen genom kapitaltillskottet har fått tillgångar av verkligt och särskilt värde som motsva-

rar tillskottet, ska utgiften inte minskas med kapitaltillskottet. Vid bedömningen av om för-

värvaren har fått tillgångar av verkligt och särskilt värde ska hänsyn inte tas till tillgångar 

som underskottsföretaget kan antas ha förvärvat i samförstånd med den nya ägaren.92 Det 

kommer alltså att behövas tas ställning till vad som är ”verkligt och särskilt värde” och 

huruvida det är ”uppenbart” att förvärvaren fått det, samt att det inte finns något samför-

stånd mellan köparen och underskottsföretaget. Det är ytterst troligt att många av landets 

ledande skattekonsulter, till stora kostnader kommer att arbeta med att försöka att påvisa 

huruvida dessa förutsättningar föreligger eller inte.93  

Lagändringens syfte är att förhindra kringgående av reglerna om beskattning av under-

skottsföretag genom att kapitaltillskott som medfört ägarförändringen i ett underskotts-

företag ska minska förvärvsutgiften vid beräknandet av beloppsspärren.94 Lagändringen 

skall beröra företag som har för avsikt att genom kapitaltillskott förvärva andelar i ett un-

derskottsföretag. Undantagsregeln i 16a § har införts för att det inte skall uppkomma några 

konsekvenser avseende affärsmässigt betingade förvärv. Det är dock det förvärvande före-

taget som bär bevisbördan för att de förvärvat en tillgång av verkligt och särskilt värde.95 

Detta medför att företag som väljer att förvärva underskottsföretag genom kapitaltillskott 

kan behöva vidta värderingsåtgärder eller anlita experthjälp, till dyra kostnader, för att full-

göra sin bevisbörda.96  

Flera av remissinstanserna anser att regeringen utfört en allt för dålig konsekvensanalys av-

seende effekterna av spärreglerna och den senaste lagändringen.97 I en del doktrin har be-

                                                 
91 Prop. 2009/10:47 s. 13. 

92 40 kap. 16a§ IL. 

93 Niclas Virin, Skärpning av reglerna om underskottsavdrag s 749. 

94 Prop. 2009/10:47 s. 10. 

95 Elin Sandberg, 40 kap. 16a § IL- Undantagsregeln utan tillämpningsområde s. 631. 

96 Prop. 2009/10:47 s. 13. 

97 Prop. 2009/10:47 s. 13. 
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loppsspärrens utveckling och innebörd analyserats och det har där påvisats att reglerna är 

ett resultat av en moralisk syn på handel med underskottsbolag. Synen strider mot viktiga 

företagsskatteprinciper och medför en orättvis merbeskattning av företagssektorn.98    

Innovations inriktade företag och utvecklingsprojekt drabbas speciellt av lagstiftningens 

nya lydelse.99 Detta påpekar skatteutskottet i sitt yttrande över propositionen då de menar 

att dessa företag kommer ha svårt att passa in i undantagsregelns tillämpningsområde på 

grund av att det är svårt att värdera tillgångarna i dessa företag till ett verkligt och särskilt 

värde.100   

Redan år 1999 anförde lagrådet att spärreglerna medförde att skatteuttaget blev högre än 

den då gällande bolagsskatten på 28 %. Den nu gällande skattesatsen på nettovinsten är 

26,3%101. Lagrådets uppfattning var att spärreglerna inte uppfyller rimliga krav på målupp-

fyllnad och rättssäkerhet samt försvårar rättstillämpningen. Den uppfattning och oro lagrå-

det då hade visar sig vara berättigad i och med att reglerna sedan dess ändrats och varit 

mycket omtvistade.102     

Ett annat problem med 16 a § är att den saknar proportionering. Det innebär att hela kapi-

taltillskottet måste motsvaras av tillgångar av ett verkligt och särskilt värde i underskottsbo-

laget. Om så inte är fallet skall hela kapitaltillskottet reducera förvärvsutgiften.103 Detta gör 

att paragrafen blir mycket svår att tillämpa och att många affärsmässigt betingade förvärv 

hindras.   

4.7 Diskussion 

Anledningen till att lagstiftningen ändrades var att spärreglerna innan ändringen kunde 

kringgås genom kapitaltillskott och därmed minskade skatteintäkter. Lagändringen medför-

de att en redan oklar och komplicerad lagstiftning blev ännu svårare och oförutsägbar. 

                                                 
98 Niclas Virin, Varför obegränsade förlustavdrag?- Varför inte! s 749. 

99 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 
många lovande företag s. 210. 

100 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 
många lovande företag s. 211. 

101 Gunnar Rabe, Skattelagstiftning 11:1, s 992. 

102 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 
många lovande företag s. 210. 

103 Prop. 2009/10:47 s.15. 
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Förutom att lagen komplicerades ytterligare bryter den numera även mot en av grundprin-

ciperna inom skatterätten nämligen att denna skall vara neutral.104 Med detta menas att olika 

handlingar skall vara neutrala ur ett skattehänseende och generera lika beskattning. Tidigare 

beskattades en ägarförändring på samma sätt oavsett om den skett genom kapitaltillskott el-

ler direktförvärv men skatten skilde sig åt beroende på tillvägagångssätt.105 De nya reglerna 

är positiva på det sättet att det inte längre är möjligt att genom kapitaltillskott innan förvär-

vet flytta kapitalet som köparen sedan får tillbaka efter förvärvet. 

Domstolarna har med största sannolikhet ett svårt jobb med att avgöra vilka förvärv som 

kan anses som affärsmässiga i förhållande till undantagsregeln. Att bedöma ifall det är up-

penbart att förvärvaren genom kapitaltillskottet fått en tillgång av verkligt och särskilt värde 

kan i många fall leda till komplicerade räkneövningar och värderingsfrågor106. Speciellt un-

derskottsbolag som innehåller immateriella tillgångar är svåra att värdera. Att bestämma 

priset på kunskap och varumärken utifrån objektiva grunder är svårt.107  

Att komma tillrätta med problematiken kring den ytterst komplicerade lagstiftningen är 

svårt då området är väldigt komplext. FAR SRS kommer med en vad som till en början 

verkar vara en mycket bra idé om att beskattningen skall grunda sig på ifall underskottsbo-

laget drivs vidare.108 Denna form av reglering skulle innebära att några affärsmässigt moti-

verade förvärv inte riskerar att hindras av lagstiftningen men antagligen skulle även denna 

metod leda till en komplicerad och svårtolkad lagstiftning. Det svåra skulle vara att avgöra 

när ett bolag anses ha drivits vidare och kraven för detta? Tanken med denna typ av lag-

stiftning är mycket god men i praktiken skulle även denna typ av reglering troligtvis leda till 

tolkningsproblem.  

Den mest omfattande kritiken är riktad gentemot begreppet verkligt och särskilt värde och 

hur detta skall tolkas. Reglerna leder till rättsosäkerhet då det är svårt att förutse konse-

kvenserna av företagsförvärvet och från flera håll kommer frågan om spärreglerna och 

hindrandet av handel med underskottsbolag verkligen är nödvändigt? 

                                                 
104 Håkan Nylén & Tomas Sträng, En kritisk analys av ändringarna i reglerna om underskottsföretag s. 74-75. 

105 Håkan Nylén & Tomas Sträng, En kritisk analys av ändringarna i reglerna om underskottsföretag s. 74-75. 

106 Niklas Virin, Skärpning av reglerna om underskottsavdrag s. 749. 

107 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 
många lovande företag s. 211. 

108 Prop. 2009/10:47 s. 9. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

I uppsatsen har reglerna om underskottsavdrag i 40 kap. IL behandlats för att försöka få 

klarhet kring lagstiftningens och spärreglernas syfte. Syftet med lagen är att hindra handel 

med underskottsbolag samtidigt som affärsmässigt betingade förvärv inte skall hindras.109 

För att kunna svara på ifall lagstiftningen uppnår sitt syfte måste även ett resonemang kring 

tillämpningen av lagen föras samt de problem som finns kring detta. Lagstiftarna har onek-

ligen tagit på sig ett svårt problem att lösa och frågan är om det ens är möjligt att helt 

hindra en handel med underskottsbolag och samtidigt tillåta affärsmässigt motiverade för-

värv?  

5.2 Varför finns spärregler som begränsar rätten till under-

skottsavdrag? 

Syftet med spärreglerna är att hindra handel med underskottsföretag eftersom det medför 

negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Detta synsätt kan utläsas i alla förarbeten och 

doktrin ända sedan spärreglerna infördes.   

Något som är mycket anmärkningsvärt och som även påpekas i propositionen är att det 

inte gjorts någon utförlig konsekvensutredning kring spärreglerna och dess effekter för fö-

retag.110 Det finns ingen dokumentation kring hur handel med underskottsbolag påverkar 

näringslivet och vilka skattekonsekvenser det får. Inte heller vad spärreglerna leder till för 

konsekvenser för näringslivet och hur pass mycket skatteintäkterna ökar genom att hindra 

handel med underskottsföretag. Lagstiftningen har utsatts för omfattande kritik men rege-

ringen slår ifrån sig all kritik de får och lyssnar inte på näringslivet. Lagstiftaren fokuserar 

endast på att reglerna skall vara effektiva och inte kunna kringgås istället för att utreda dess 

konsekvenser och ta till sig den kritik de får.  

Införandet av spärreglerna skedde i och med 1993 års proposition där det konstaterades att 

handel med underskottsföretag har negativa samhällsekonomiska konsekvenser. I proposit-

ionen specificerades inte vad det var för typ av negativa samhällsekonomiska konsekvenser 

utan endast att handel med underskottsbolag ledde till omfattande skattebortfall. Enligt 

doktrinen framgår det att bolagsskatten endast står för en mindre del av de totala skattein-

                                                 
109 Prop. 2009/10:47 s. 1. 

110 Prop. 2009/10:47 s. 13. 
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täkterna.111 Jag har inte i någon annan rättskälla förutom i propositionerna funnit att handel 

med underskottsbolag leder till negativa samhällsekonomiska konsekvenser och inte heller i 

propositionerna går det att finna vad detta påstående stödjer sig på. Det har även ansetts på 

flera håll att spärreglerna finns på grund av att det en gång antagits att handel med under-

skottsföretag är negativt och att det bör förhindras. Det är en moralisk syn som strider mot 

viktiga företagsskatteprinciper och medför en orättvis merbeskattning av företagssektorn 112  

Reglerna har ända sedan de infördes utsatts för omfattande kritik och ändrats ett flertal 

gånger.113 I propositionerna framför remissinstanserna i sina utlåtanden att spärreglerna är 

svåra att förstå och tillämpa.114 Även om regeringen påpekar att begreppet verkligt och sär-

skilt värde inte är något nytt begrepp utan har sitt ursprung i FAL ges det inte mycket väg-

ledning kring hur en värdering av verkligt och särskilt värde skall göras, bortsett från att det 

skall ske på objektiva grunder. 

5.3 Vad innebär den nya lagändringen? 

Den nya lydelsen av lagstiftningen gör det inte längre möjligt att kringgå beloppsspärren 

genom omfattande kapitaltillskott innan förvärvet av underskottsbolaget. Det torde därmed 

antas att den strängare regleringen uppnår sitt syfte att hindra handeln med underskottsbo-

lag.  I och med den osäkerheten som råder kring konsekvenserna av att förvärva ett under-

skottsbolag genom kapitaltillskott kommer ett företag inte att genomföra förvärvet genom 

kapitaltillskott såvida de inte är helt säkra på att kapitaltillskottet motsvarar värdet av till-

gångarna som förvärvas. Svårigheten med att tolka undantagsregeln och värdera de till-

gångar som det förvärvande bolaget får gör att många skattekonsulter kommer ha väldigt 

svårt att ge råd till någon som vill förvärva ett underskottsbolag. Detta leder till en rättsosä-

kerhet där det blir svårt att förutse konsekvenserna av sitt handlande.   

 I propositionen anger regeringen att det inte torde uppkomma några konsekvenser vid 

förvärv av underskottsbolag som är affärsmässigt motiverade.115 Det är svårt att förstå vad 

                                                 
111 Patrik Hedelin, Har spärreglerna i 40 kap. IL någon samhällsekonomisk betydelse? s. 421. 

112 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 
många lovande företag s 206. 

113 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 
många lovande företag s. 210. 

114 Prop. 2009/10:47 s.8. 

115 Prop. 2009/10:47 s. 11.  
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regeringe grundar detta påstående på då de inte gjort någon konsekvensutredning av hur 

lagändringen kommer att påverka näringslivet. Att döma ut av de utlåtanden som finns i en 

del doktrin samt i ett flertal remissyttranden är regeringens antagande felaktigt. Nackdelen 

med spärreglerna och hindrandet av handeln med underskottsbolag är att många lovande 

verksamheter kanske kommer vara tvungna att läggas ner. För ett nystartat företag kan 

verksamheten ofta gå trögt i början och ibland till och med förlust de första åren.116 Genom 

kapitaltillskott i form av riktade nyemissioner kan ett företags ägare genom att sälja aktier få 

in nytt kapital i rörelsen och därmed kunna driva vidare sitt företag. I lågkonjunkturer kan 

det vara svårt för redan kraftigt belånade företag att få tillgång till finansiella medel och den 

nya spärrlagstiftningen gör det ännu svårare för många företag.  

Rättspraxis kommer att behöva ta ställning till vad som är verkligt och särskilt värde och 

huruvida det är uppenbart att förvärvaren fått det. Det förvärvande företaget bär bevisbör-

dan för att dessa förutsättningar föreligger. Sannolikt kommer stora resurser att läggas ned 

för att visa att dessa förutsättningar föreligger. 

SAAB är ett exempel på de negativa konsekvenserna som spärreglerna har för näringslivet. 

I slutet av år 2008 hade SAAB sammanlagde förluster på drygt 25 miljarder kronor. Detta 

var i samband med att GM försökte hitta en köpare till SAAB. Det kan antas att förlusterna 

motsvarade det skattemässiga underskottsavdraget vilket innebär att om SAAB hade börjat 

gå med vinst hade de kunnat tjäna in framtida vinster skattefritt motsvarande 25 miljarder 

kronor. Värdet på underskottsavdraget är med en bolagsskattesatts på 26,3 % omkring 6 

miljarder kronor. På grund av spärreglerna förlorar SAAB rätten till underskottsavdragen 

och tillgångar värda 6 miljarder kronor försvinner.117  

Det kanske är möjligt att reglerna kring underskottsavdrag är nödvändiga för samhället 

men då det inte gjorts någon konsekvensanalys är det svårt att uttala sig i frågan. Att döma 

ut av den omfattande kritik som lagstiftningen fått torde det antas att lagstiftningen leder 

till mer bekymmer och problem än det fördelar som finns med att lagstiftningen uppnår sitt 

syfte. 

Kraven som ställs på att uppfylla de undantag som uppställs i undantagsregeln är oerhört 

högt ställda och frågan är vilka företagsförvärv som faller in under undantagsregelns krite-

                                                 
116 Sven-Olof Lodin & Stig von Bahr, Förlustavdragsbegränsningen vid ägarbyten hindrar överlevnaden för 

många lovande företag s. 210-211. 

117 Niclas Virin, Skärpning av reglerna om underskottsavdrag s. 751. 
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rier. Då det råder stor osäkerhet kring hur kriteriet att det skall vara uppenbart att förvärva-

ren har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde skall tolkas. Att verkligt och särskilt 

värde skall bestämmas på objektiva grunder ger inte särskilt mycket vägledning. Det torde 

därmed antas att handeln med underskottsföretag kraftigt kommer att minska då många 

inte kommer att våga förvärva ett underskottsbolag pågrund av den osäkerhet som råder 

och då det är svårt att i förväg förutse konsekvenserna av förvärvet. Men jag tror också att 

många affärsmässigt betingade förvärv kommer att hindras av lagstiftningen av samma skäl. 

Detta är ett mycket olyckligt problem som kommer att påverka svenskt näringsliv negativt.  

Jag anser att lagstiftningen i 40 kap. IL och spärreglerna uppnår sitt syfte att hindra handeln 

med underskottsbolag men att även affärsmässigt betingade förvärv hindras av spärreglerna 

vilket medför att lagstiftningens syfte får mer långtgående effekter än vad som var tänkt 

från början. 

På grund av ovanstående kan en ägarförändring, enligt min mening, endast motivera ett 

bortfall av rätten till underskottsavdrag då det överlåtande företaget inte innehåller några 

tillgångar av verkligt och särskilt värde för den nye ägaren. Spärreglerna bör med andra ord 

endast tillämpas i de fall då överlåtelsen avser ett skalbolag vars enda värde och tillgångar är 

tidigare års förluster. I annat fall ser jag ingen anledning till att avdragsrätten för underskot-

tet ska gå förlorat endast på grund av att det skett en ägarförändring.   

Lagändringen är en positiv förändring på så vid att regelverket inte längre kan kringgås men 

det har även lett till en ytters komplicerad och svårtolkad reglering. En utredning gällanda 

reglerna kring underskottsavdrag behöver genomföras för att ta reda på om lagstiftningen 

verkligen är nödvändig. Nu rådande rättssituation är ytterst osäker och gör det svårt att be-

döma konsekvenserna av ett företagsförvärv genom kapitaltillskott. 
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6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på ifall spärreglerna i 40 kap IL uppnår sitt syfte. 

Syftet med reglerna är att hindra handeln med underskottsbolag. Lagstiftningen i sin nuva-

rande ordalydelse uppnår detta syfte men dock uppnås inte det tänkta målet med att inte 

hindra affärsmässigt motiverade förvärv då lagstiftningen har mer långtgående effekter än 

vad som var tänkt. Spärreglerna uppnår inte heller det tänkta målet om att lagstiftning skall 

vara förutsebar då skattskyldiga skall kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande. Reg-

lerna är svåra att tolka och tillämpa och det råder oklarhet kring hur begreppet verkligt och 

särskilt värde skall beräknas. Kritik mot spärreglerna för rätten till underskottsavdrag är 

omfattande och menar att reglerna är onödiga och leder till en överbeskattning av företags-

sektorn. Att det inte skett någon konsekvensanalys av spärreglernas nytta och inverkan på 

näringslivet gör att det blir svårt att mot argumentera mot detta påstående.  
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