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Sammanfattning 

Den 1 januari 2009 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande ränteavdragsbegränsningar i 

syfte att förhindra skatteupplägg med ränteavdrag inom en intressegemenskap. Föränd-

ringarna innebar att en huvudregel infördes vilken stipulerar att bolag inom en intresse-

gemenskap inte får dra av ränteutgifter avseende en intern skuld som hänför sig till för-

värv av delägarrätter inom koncernen. Till huvudregeln infördes två undantag som stad-

gar att avdrag ändock får göras om särskilda krav är uppfyllda. Undantagen kom att be-

nämnas tioprocentsregeln och ventilen. 

När det gäller tillämpningen av tioprocentsregeln ligger svårigheten i att utföra det så 

kallade hypotetiska testet där man ska beräkna till vilken skattesats det räntemottagande 

bolaget ska beskattas till om det endast hade haft ränteinkomsten som sin enda inkomst. 

Tillämpningsproblemet gällande ventilen är att det är en lagregel vilken vilar på domsto-

lens subjektiva värderingar av affärsmässigheten i de uppkomna skuldförhållandena. 

Trots införandet av de nya reglerna uppmärksammade Skatteverket att skatteplanerings-

förfaranden fortfarande föreligger varför ett nytt lagförslag nu har publicerats av Fi-

nansdepartementet. Förslaget innebär i kort tre stora förändringar av de nuvarande reg-

lerna. Samtliga interna lån ska numera omfattas, en omvänd ventil införs vilken ger Skat-

teverket rätt att neka avdrag oavsett till vilken skattesats ränteinkomsten beskattas till 

samt att avdrag enligt ventilen endast ska kunna medges gällande ränteutgifter som beta-

las till bolag belägna i ett land inom EES eller till ett land vilket Sverige har ett skatteav-

tal med. Huruvida lagförslaget kommer att antas eller inte är i nuläget oklart. Flera re-
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missinstanser har varit kritiska till förslaget, framförallt gällande den omvända ventilen 

då man anser att den leder till stor rättsosäkerhet. 
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Abstract 

On January 1st 2009, a new legislation was set in force with regards to deduction limita-

tions on interests in order to prevent tax schemes with the use of interest deductions 

within a corporate group. The changes that were made imposed a general rule which 

stipulates that companies within a corporate group are not allowed to deduct interests 

regarding internal debts if that debt relates to an acquisition of shares in a company 

within the corporate group. To the general rule two exceptions were introduced which 

stipulates that deductions can be made if certain requirements are fulfilled. The excep-

tions were called the ten percent-rule and “ventilen”. 

Regarding the application of the ten percent-rule the difficulty lies in the performing of 

the so called hypothetical test in which you have to calculate to what tax rate the inter-

est-receiving company will be taxed at if it only had the interest as it´s only income. The 

application problem regarding “ventilen” is based on the fact that it is a rule which rests 

on the Court’s subjective evaluation of the commercial reasonableness of the transac-

tion. 

Despite the introduction of the new rules the Swedish Tax Authorities noticed that tax 

schemes still exists why a new proposal now has been published by the Ministry of Fi-

nance. The proposal contains in short of three major changes to the current rules. 
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All internal loans are now covered, a reverse ”ventil” is introduced which gives the Tax 

Authorities a right to deny deductions regardless of what tax rate the income is taxed to 

and finally that deductions according to “ventilen” only will be allowed regarding inter-

est payments to a country within the EEA or to a country which Sweden has a tax 

agreement with. Whether the proposal will be adopted or not is currently unclear and 

several respondents have been critical to the proposal. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2009 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande ränteavdragsbegränsningar i 

syfte att förhindra skatteupplägg med ränteavdrag inom en intressegemenskap.1 Anledning-

en till den nya lagstiftningen var att Skatteverket hade uppmärksammat brister i den dåva-

rande lagen då man såg en tydlig tendens på att bolag utnyttjade systemet genom att ge-

nomföra skatteplaneringsförfaranden inom intressegemenskapen.2 Därför inkom man med 

en hemställan till Finansdepartementet med begäran om ändringar av reglerna om ränteav-

drag. 

De förändringar som gjordes var att man införde en huvudregel som innebar att företag 

inom en intressegemenskap inte får dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i 

intressegemenskapen om skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag inom 

intressegemenskapen.3 Huvudregeln kompletterades med två stycken undantag, tiopro-

centsregeln och ventilen. Tioprocentsregeln innebar att företagen har rätt till avdrag om in-

komsten som motsvarar ränteutgiften beskattas till minst tio procent medans ventilen in-

nebar att avdrag tillåts om såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteut-

gifterna är huvudsakligen affärsmässigt motiverade, oavsett till vilken skattesats räntein-

komsten beskattas till.4  

Trots införandet av de nya reglerna har missbruket fortsatt inom förtagssektorn. Skattever-

ket har nämligen under åren 2009-2011 haft i uppdrag att följa utvecklingen vad det gäller 

skatteplanering med hjälp av ränteavdrag och har därmed uppmärksammat att skatteplane-

ringsförfaranden med hjälp av ränteavdrag fortfarande förekommer.5 

                                                 
1 24 kap. 10 a-e §§ Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). 

2 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 11. 

3 24 kap. 10 b § 1 st. IL. 

4 24 kap. 10 d § 1 st. 1 p. IL samt 24 kap. 10 d § 1 st. 2 p. IL. 

5 Se bland annat SKV:s promemoria, Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-
836251-11/113, s. 24-25. 
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Till följd av detta lade Finansdepartementet, i slutet av mars 2012, fram ett förslag till för-

ändringar av de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna. Förändringarna kom främst 

att innebära en utvidgning av de nuvarande reglerna.6     

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att grundligt utreda de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna i 

svensk rätt. En utredning med fokus på tolkningen och tillämpningen av de nuvarande reg-

lerna är därför nödvändig. Syftet består även av att analysera det senaste lagförslaget på 

området och att utreda om ytterligare förändringar bör tillkomma i framtiden. Syftet går att 

dela upp i två delfrågor: 

Hur tolkas och tillämpas de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna? 

Är det senaste lagförslaget tillfredställande eller bör en revidering göras? 

1.3 Metod och material 

Den här utredningen är till stora delar baserad på en traditionell rättsdogmatisk metod. För 

att klargöra gällande rätt med hjälp av rättskälleläran används därför lagtext, förarbeten, 

rättsfall och i viss mån doktrin. När det gäller de lege ferenda-avsnittet har Finansdeparte-

mentets förslag legat till grund för utredningen men även Skatteverkets utredningar berörs 

då de till stor del ligger till grund för förslaget. Uppsatsen genomsyras även av en tidskro-

nologisk metod, framförallt i kapitel 2 och 4. 

I avsnittet som behandlar bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen på ränteavdragsbe-

gränsningsområdet, har författaren valt att använda sig av lagtext, förarbeten, praxis och ut-

redningar från Finansdepartementet och Skatteverket. Skatteverkets funktion i det här av-

snittet får anses vara viktig då deras uppmärksammande till viss del låg till grund för det 

lagförslag som senare presenterades. 

Den del av uppsatsen som berör gällande rätt är huvudsakligen baserat på lagtext och till-

hörande förarbeten. När det gäller tillämpligheten av de nuvarande reglerna har författaren 

använt sig av förarbetena, praxis och i viss mån doktrin. Även Skattverkets åsikt på det här 

området presenteras för att ytterligare ge läsaren en förståelse av den problematik som fö-

religger på området. Skatteverket har i sig inget rättskällevärde avseende gällande rätt men 

                                                 
6 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012. 
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deras åsikt och argumentation är ändock intressant för utredningen då rättspraxis på områ-

det, både vad det gäller tioprocentsregeln och ventilens tillämplighet, inte är speciellt ut-

tömmande.      

Vid utredningen gällande framtiden inom ränteavdragsbegränsningsområdet, den så kallade 

de lege ferenda-diskussionen, ligger stort fokus på det senaste lagförslaget som presenterades av 

Finansdepartementet i slutet av mars. För att ytterligare öka förståelsen till det här förslaget 

presenteras även Skatteverkets treåriga utredningar som till stor del ligger till grund för de-

partementets förslag. I det här avsnittet har författaren använt sig av dels en deskriptiv me-

tod men även av en tidskronologisk metod av pedagogiska skäl då författaren anser det 

vara viktigt att presentera de bakomliggande skälen och argumenten till varför ett nytt lag-

förslag har arbetats fram. Finansdepartementet hänvisar även i det senaste lagförslaget ofta 

till Skatteverkets utredningar. 

I analysen används främst en problemorienterad metod där författarens tankar och slutsat-

ser presenteras. Även doktrin på området lyfts fram för att ytterligare ge understöd till för-

fattarens argumentation.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att beröra de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna och 

framtiden på området. När det gäller skatteplaneringsförfaranden finns det fler faktorer än 

de som berörs i uppsatsen att beakta. Exempelvis använder sig många företag av höga in-

ternräntor när de lånar ut pengar inom koncernen för att på så vis skapa en så stor ränteut-

gift som möjligt som de sedan kan dra av. Det här är ett problem i sig som Skatteverket 

och domstolarna har angripit men som inte berörs i uppsatsen då det ligger utanför uppsat-

sens område. Problemet gällande för höga internräntor faller dessutom inom internpris-

sättningsområdet vilket uppsatsen inte ämnar behandla. 

Då lagstiftningen gällande ränteavdragsbegränsningar påverkar gränsöverskridande trans-

aktioner riskerar den att strida mot EU-rätten då den utgör en del av den nationella rätten. 

Det finns nämligen en risk att lagstiftningen utgör en inskränkning mot den fria etable-

ringsfriheten genom indirekt diskriminering då den i praktiken främst slår mot gränsöver-

skridande förhållanden. Den här diskussionen är intressant i sig men faller inte inom grän-

sen för den här uppsatsens område då uppsatsen främst ämnar behandla de svenska regler-

nas tillämplighet och framtid.   



 

 
4 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 innehåller en redogörelse gällande tillkomsten och syftet med de nuvarande rän-

teavdragsbegränsningarna. Kapitlet följer en kronologisk ordning där Skatteverkets identifi-

ering av skatteuppläggen först behandlas och sen vidare till rättspraxis på området. Därefter 

behandlas det lagförslag som verket lämnade, sedan Finansdepartementets förlag och slut-

ligen redogörs det för regeringens proposition som ligger till grund för gällande lagstiftning. 

I kapitel 3 behandlas sedan de nuvarande reglerna gällande ränteavdragsbegränsningar som 

går att finna i kapitel 24 inkomstskattelagen. Först förklaras reglerna tillkomst och syfte, se-

dan redogörs det för hur de ska tillämpas och i vilka situationer de blir aktuella. Kapitel 4 

går sedan in i en diskussion gällande de lege ferenda där fokus ligger på ränteavdragsbegräns-

ningsreglernas framtid. Först diskuteras Skatteverkets utredningar där de har identifierat de 

aktuella skatteplaneringsförfaranden som för tillfället skadar den svenska skattebasen. Detta 

följs sedan upp med en utredning av det senaste lagförslaget från Finansdepartementet. En 

presentation av de förslagna förändringarna och eventuella konsekvenser av dessa diskute-

ras. Det femte och sista kapitlet innehåller en analys där författaren presenterar de slutsat-

ser som följer av utredningen och svar på uppsatsens frågeställningar läggs fram.   
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2 Varför infördes ränteavdragsbegränsningar? 

2.1 Inledning 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden och anledningarna till varför Sverige valde att in-

föra regler gällande ränteavdragsbegränsningar. Fram till den 1 januari 2009, då reglerna in-

fördes, var huvudregeln gällande ränteavdrag att ”Utgifter för att förvärva och bibehålla in-

komster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de 

inte är sådana utgifter.”7 Av citatet framgår det att huvudregeln i svensk rätt vad det gäller 

ränteavdrag är att samtliga ränteutgifter ska dras av och då inga begränsningar i avdragsrät-

ten vid den här tidpunkten gick att finna innebar detta att vi i Sverige hade en obegränsad 

avdragsrätt vad det gäller räntor.8 Det här systemet var inte hållbart då den svenska skatte-

basen urholkades genom att företag utnyttjade det generösa regelverket.9 Skatteverket 

uppmärksammade det här och inkom därför med ett förslag som skulle begränsa avdrags-

rätten för räntor inom företagssektorn.10 

Det Skatteverket uppmärksammade, vilket hade som följd att det svenska skatteunderlaget 

reducerades med betydande belopp, var att en mängd företag genomförde så kallade kon-

cerninterna skatteplaneringsförfaranden.11 Enkelt uttryckt gick det ut på att ränteavdrag 

gjordes i Sverige medan ränteintäkterna beskattades lågt eller till ingen beskattning alls.12 

Skatteverket försökte till en början angripa de här förfarandena genom att åberopa lagen 

om skatteflykt då de ansåg att förfarandena nästan uteslutande vidtogs av skatteskäl och att 

det inte låg någon företagsekonomisk tanke bakom tillvägagångssätten och om det gjorde 

det så var den högst marginell.13 Rättspraxis kom dock att visa att de inte föll under definit-

                                                 
7 16 kap. 1 § IL. 

8 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 15. 

9 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 11. 

10 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 7-9. 

11 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 11. 

12 Ibid. 

13 Ibid. 
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ionen skatteflykt varför Skatteverket valde att lägga fram ett förslag som begränsade möj-

ligheterna till ränteavdrag (se vidare under avsnitt 2.5 och 2.6).14  

2.2 Koncerninterna skatteplaneringsförfaranden 

Vad samtliga förfaranden hade gemensamt var, såsom nämnts ovan15, att ränteavdrag gjor-

des i Sverige medan den motsvarande ränteintäkten inte beskattades eller beskattades lågt, 

främst då i utlandet. De koncerninterna transaktionerna kunde skilja sig en del men i samt-

liga fall blev följden att upparbetad vinst i Sverige inte bolagsbeskattades i landet.16 Något 

som bör nämnas i det här sammanhanget, och som var en viktig förutsättning, är att det 

inte förligger någon beskattningsskyldighet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

och att företag kan överföra tillgångar inom en koncern till underpris utan att träffas av nå-

gon uttagsbeskattning.17 Den räntebärande fordringen/skulden uppkom nämligen allt som 

oftast genom ett koncerninternt aktieförvärv där säljaren erhöll en räntebärande revers som 

ersättning.18  

Det företagen alltså uppnådde genom dessa koncerninterna transaktionerna var att de lyck-

ade erhålla en skattemässig effekt likvärdig den om koncernbidrag hade lämnats, med av-

dragsrätt, från ett svenskt aktiebolag till ett utländskt bolag där de överförda medlen från 

det svenska bolaget inte beskattades i utlandet.19 Det förfarandet i sig är nämligen inte tillå-

tet enligt svensk rätt då koncernbidrag ej får lämnas med avdragsrätt till utländska bolag.20 

För att ytterligare belysa problematiken följer nedan en förklaring på hur ett typfall av de 

här identifierade koncerninterna transaktionerna kunde se ut.  

                                                 
14 RÅ 2001 ref. 79 och RÅ 2007 ref. 85. Se även SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. 
på vissa skulder, dnr 131-348803-08/113, s. 11. 
15 Se avsnitt 2.1. 

16 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 11 och 15. 

17 25a kap. 5 § IL och 23 kap. 3 och 9 §§ IL. 

18 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 15-16. 

19http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.
html. Tillgänglig 2012-05-07. 

20 35 kap 2a § och 3 § 4 punkten IL. 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html
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Låt säga att en koncern består av ett utländskt moderbolag, U, som direkt eller indirekt äger 

att svenskt rörelsedrivande dotterbolag, S. Det svenska bolaget har gått med vinst och där-

för önskar koncernen minska det beskattningsbara resultatet i detta bolag.  

Koncernen har då som tanke att överföra en del av resultatet från S till något annat bolag i 

koncernen. I detta fall är tanken att en del av vinsten i S ska överföras till bolag A som är 

etablerat i ett land med lägre bolagsskatt än Sverige.21 

Såsom nämnts tidigare är det inte möjligt för S att lämna koncernbidrag till A då någon av-

dragsrätt inte finns enligt svensk rätt. För att avdrag ska vara tillåten krävs det att koncern-

bidraget lämnas till ett annat bolag etablerat i Sverige.22 Andra alternativ, såsom underprisö-

verlåtelser, är inte heller ett alternativ då resultatet inte kan reduceras på det viset då kor-

rigeringsregeln i 14 kap, 19 § IL sätter stopp för detta förfarande.23    

Då inte någon av de ovan beskrivna lösningarna är möjliga för att reducera resultatet i det 

rörelsedrivande bolaget S så genomförs istället följande koncerninterna transaktioner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 24 

                                                 
21 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 16. 

22 35 kap 2a § och 3 § 4 punkten IL. 

23 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 16. 

24 Bildschemat tillhör Skatteverket och går att finna i deras promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten 
m.m. på vissa skulder, dnr 131-348803-08/113, s. 17. 
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1. I första steget bildar moderbolaget, U, ett nytt svenskt aktiebolag NYAB. 

2a. Nästa steg innebär att S överlåts till NYAB till marknadsvärde. 

2b. För överlåtelsen erhåller U en revers från NYAB. Reversen löper till marknads-

mässig ränta och övriga villkor är även de marknadsmässiga. 

3. U lämnar nu reversen till A som kapitaltillskott. 

4a. För att reducera resultatet i S lämnas avdragsgilla koncernbidrag till NYAB. 

4b. Koncernbidraget från S används sedan för att täcka räntekostnaderna till A.  

Genom det ovan redogjorda förfarandet minskar alltså koncernen det skattemässiga resul-

tatet i bolag S samtidigt som NYAB har rätt att dra av de räntekostnader som de har till bo-

lag A. Bolag A beskattas i sin tur inte alls eller väldigt lågt. På detta vis förflyttas alltså den 

upparbetade vinsten i S till bolag A och därmed urholkas den svenska skattebasen.25  

Det krävs inte att S ger koncernbidrag till NYAB utan en fusion mellan de båda bolagen är 

också möjlig vilket ger samma skattemässiga effekt. Skillnaden blir endast att både skulden 

och rörelsen ligger i samma bolag.26 För att upplägget ska vara lönsamt krävs det dock att 

det inte finns några tillämpliga CFC-regler i landet där U är verksamt eller att landet där bo-

laget A är beläget beskattar inkomsten för högt.27 

2.3 Förutsättningar för förfarandenas lönsamhet 

2.3.1 Den dåvarande avdragsrätten i svensk rätt 

Det fanns ett antal faktorer i svensk rätt som gjorde de här förfarandena möjliga. Nummer 

ett var den i princip obegränsade ränteavdragsrätten.28 Det fanns i och för sig två stycken 

begränsningar, som även gäller idag.  

Dels finns det en begränsning vad det gällde vinstandelsränta på vinstandelslån och dels 

gällde det om räntan var kopplad till en utgift för att förvärva inkomster som undantas från 

                                                 
25 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 16-17. 

26 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 17. 

27 Prop. 2008/09:65, s. 35. 

28 16 kap. 1 § IL. 
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beskattning i Sverige på grund av gällande skatteavtal.29 När det gällde de identifierade för-

farandena så satte dock inte någon av begränsningarna upp några hinder utan samtliga rän-

teutgifter var avdragsgilla och kunde därför kvittas mot koncernbidraget som S skickar till 

NYAB.  

2.3.2 Räntemottagarens beskattningsbelastning 

En viktig förutsättning i det här sammanhanget var att den ränteintäkt som motsvarade 

ränteutgiften inte beskattades eller beskattades lågt. Det gällde således att se till att räntebe-

lastningen hos mottagaren var så liten som möjligt. Detta kunde göras genom att etablera 

bolaget i ett land utan bolagsbeskattning alternativt i ett land med mycket låg beskattning i 

jämförelse med Sverige. Andra alternativ kunde vara att se till att räntemottagaren var ett 

skattebefriat subjekt, inom Sverige är t.ex. landsting och kommuner sådana subjekt.30 Andra 

metoder fanns även att tillgå men den viktiga faktorn i sammanhanget var att mottagaren i 

slutändan beskattades så lågt som möjligt. 

2.3.3 Koncernbidragsrätten   

Koncernbidragsrätten är en annan av faktorerna som gjorde förfarandet möjligt. Koncern-

bidragsreglerna är stadgade i 35 kapitlet IL och innebär i korthet att det finns en möjlighet 

för företag inom en koncern att ge bidrag mellan moder- och dotterbolag. Mottagaren tar 

då skattemässigt upp bidraget samtidigt som givaren har en möjlighet till avdrag.31 Inom en 

koncern uppstår således ett skattemässigt nollresultat. Det finns vissa förutsättningar som 

måste vara uppfyllda för att avdrag ska medges såsom t.ex. att moderbolaget måste äga 

minst 90 procent av andelarna i dotterbolaget.32  Även andra restriktioner går att finna men 

kommer inte att förklaras närmare i det här sammanhanget.  

2.3.4 Ingen beskattning på kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

Den tredje faktorn som gjorde förfarandena möjliga var att det inte föreligger någon be-

skattningsskyldighet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar enligt svensk rätt.33 

                                                 
29 24 kap. 5-10 §§ IL och 9 kap. 5 § IL. 

30 7 kap. 2 § IL. 

31 35 kap. 1 § IL. 

32 35 kap. 2 § IL. 

33 25a kap. 5 § IL. 
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Normalt sett uppstår det en kapitalvinst när ett bolag avyttras till marknadspris och den ka-

pitalvinsten ska i sådant fall beskattas. När det gäller avyttring av näringsbetingade andelar 

finns det dock ett undantag. Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller 

en ekonomisk förening om den uppfyller något av kraven som ställs upp i 24 kapitlet 14 § 

IL. Viktigt att nämna i sammanhanget är att andelen inte kan ägas av en fysisk person utan 

måste ägas av ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening som inte är ett investmentfö-

retag eller av någon av de andra företagsformerna som räknas upp i 24 kapitlet 13 § IL. Då 

andelarna i bolag S, i ovanstående exempel, anses vara näringsbetingade sker ingen kapital-

vinstbeskattning vid överlåtelsen till NYAB vilket är en förutsättning för att förfarandet 

skall vara lönsamt för koncernen. 

2.3.5 Sammanfattande kommentarer 

För att sammanfatta vad som sagts ovan fanns det alltså ett antal faktorer i svensk rätt som 

gjorde det möjligt för bolag att genomföra skatteplaneringsförfaranden med hjälp av ränte-

avdrag. Skatteverket uppmärksammade de här förfarandena och ansåg, då det svenska skat-

teunderlaget reducerades med betydande belopp, att något behövdes göras. Skatteverket 

försökte således angripa förfarandena i Skatterättsnämnden.     

2.4 Rättspraxis 

2.4.1 Inledning 

I följande avsnitt presenteras tre stycken rättsfall som berör koncerninterna skatteplane-

ringsförfarandena. I fallen prövades dels om förfarandena kunde anses strida mot den så 

kallade korrigeringsregeln och dels prövades om skatteflyktslagen kunde anses vara tillämp-

lig. Nedan presenteras kort dessa tre avgöranden och vad slutsatsen blev. 

2.4.2 RÅ 1990 ref. 34 

I det här målet prövades det om ett lån mellan ett svenskt dotterbolag och dess utländska 

moderbolag kunde omklassificeras till ett aktieägartillskott istället med stöd av korrigerings-

regeln.34 Följden skulle i sådant fall bli att ränteavdrag inte skulle medges. I målet stod det 

klart att det svenska bolaget hade en väldigt hög skuldsättningsgrad i jämförelse med dess 

egna kapital, ergo bolaget var underkapitaliserat.  

                                                 
34 Vid tiden för målets prövande återfanns den här regeln i 43 § Kommunalskattelag (1928:370). 
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Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten) ansåg inte att detta var möjligt 

och anförde som grund för sin talan att Sverige för det första inte har några så kallade un-

derkapitaliseringsregler. I enkla ordalag tar underkapitaliseringsregler nämligen särkskilt 

sikte på räntebetalningar från bolag med hög skuldsättningsgrad i jämförelse med dess egna 

kapital.35 Vidare anförde Högsta förvaltningsdomstolen att ”Finansiering mellan näringsid-

kare som är oberoende av varandra sker inte genom riskkapital utan genom lån på mark-

nadsmässiga villkor. En jämförelse med vad som skulle ha gällt om bolagets verksamhet i 

stället finansierats av ett utomstående företag kan därför inte leda till att man med stöd av 

korrigeringsregeln skatterättsligt behandlar det avtalade lånet som någon form av aktieägar-

tillskott. Därvid saknar den omständigheten att bolagets eget kapital var ovanligt litet i för-

hållande till dess skulder självständig betydelse.”36 Högsta förvaltningsdomstolen ansåg 

därmed att sådana koncerninterna upplägg som var vid handen inte kunde angripas med 

hjälp av korrigeringsregeln. 

2.4.3 RÅ 2001 ref. 79 

I det här målet prövades, bland annat, om skatteflyktslagen37 ansågs vara tillämlig i ett fall 

rörande en kommuns omstrukturering. Kommunen avsåg att bilda ett holdingbolag. Detta 

holdingbolag skulle sedan köpa upp ett antal dotterbolag som tidigare var direkt ägda av 

kommunen. Köpet finansierades genom lån från kommun till holdingbolag och för detta 

utställdes en revers med marknadsmässiga villkor. Holdingbolaget avsåg att finansiera rän-

tekostnaderna genom koncernbidrag från de uppköpta dotterbolagen. Kommuner är un-

dantagna från beskattning och således skulle holdingbolaget kunna göra avdrag för ränte-

kostnaderna samtidigt som kommunen skulle undgå beskattning för motsvarande räntein-

komst. Kommunen avsåg även att lämna aktieägartillskott till holdingbolaget som i sin tur 

skulle lämna det vidare till dotterbolagen.  

En av frågorna i målet rörde alltså skatteflyktslagen och om dess tillämlighet på det ovan 

beskrivna förfarandet. Ett av rekvisiten i lagen är att förfarandet måste strida mot lagens 

syfte för att lagen ska bli tillämplig.38 Skatterättsnämnden ansåg inte att förfarandet stred 

mot lagens syfte och anförde bland annat att ”I detta hänseende finner nämnden att skatte-

                                                 
35 Prop. 2008/09:65, s. 38. 

36 RÅ 1990 ref. 34.  

37 Lag (1995:575) mot skatteflykt. 

38 2 § 4 punkten, Lag (1995:575) mot skatteflykt. 
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effekten väsentligen har ett sådant samband med Kommunens skattefrihet att villkoret i 

punkt 4 inte kan anses vara uppfyllt. Skatteflyktslagen är därför inte tillämplig på förfaran-

det.”39 Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens beslut som ansåg att 

lagen ej var tillämplig i detta fall.   

2.4.4 RÅ 2007 ref. 85 

Även detta fall rörde skatteflyktslagens tillämplighet. Ett investmentbolag valde att överlåta 

samtliga andelar i tre av deras rörelsedrivande dotterbolag till ett av deras andra dotterbo-

lag. Överlåtelsen finansierades genom att investmentbolaget gav ett aktieägartillskott till det 

köpande bolaget som sedermera omvandlades till ett lån. De räntekostander som sedan 

uppstod på grund av lånet finansierades i sin tur genom koncernbidrag från de uppköpta 

dotterbolagen. På grund av de särskilda regler som gäller för investmentbolag kunde in-

vestmentbolaget sedan kvitta ränteintäkten mot avdragsgilla utdelningar. Effekten som blev 

följden av detta förfarande var att den upparbetade vinsten i de rörelsedrivande dotterbola-

gen undkom beskattning. Även i detta fall ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att förfa-

randet inte föll under skatteflyktslagens tillämpningsområde med hänvisning till RÅ 2001 

ref. 79. Ränteavdrag kunde alltså inte vägras då förfarandet inte ansågs strida mot lagens 

syfte.  

2.4.5 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av de ovan nämnda fallen är att Skatteverkets försök att neka rän-

teavdrag genom att tillämpa korrigeringsregeln och skatteflyktslagen inte lyckades.  

När det gällde korrigeringsregeln ansåg nämligen Högsta förvaltningsdomstolen inte att av-

drag kunde nekas då Sverige inte har några underkapitaliseringsregler. Det faktum att ett 

bolags eget kapital är ovanligt litet i förhållande till dess skulder saknar därmed självständig 

betydelse enligt Högsta förvaltningsdomstolen. Vad det gäller skatteflyktslagen så kunde 

avdrag ej nekas då förfarandena i båda fallen ej ansåg strida mot lagens syfte, vilket är en 

grundförutsättning för att kunna tillämpa skatteflyktslagen. Då avdragen inte kunde nekas 

på grund av varken korrigeringsregeln eller skatteflyktslagen ansågs det att ett förslag till ny 

lagstiftning var behövlig.40        

                                                 
39 RÅ 2001 ref. 79. 

40 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 27. 
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2.5 Förslag till ny lagstiftning 

2.5.1 Skatteverket 

Skatteverkets förslag till ny lagstiftning innebar, kortfattat, att avdragsförbud skulle gälla på 

ränteutgifter och andra utgifter som var hänförliga till skulder till företag inom samma kon-

cern om skulden hade ett samband med ett koncerninternt förvärv av delägarrätter eller 

fordringsrätter.41 Dessutom lades det som förslag att avdrag inte skulle medges i det fall 

skulden hade medfört att företaget hade kunnat lämna utdelning till ett annat företag inom 

intressegemenskapen eller om skulden hade medfört att kapitaltillskott hade kunnat lämnas 

till ett företag i intressegemenskapen, till den del tillskottet, direkt eller indirekt, hade an-

vänts för koncerninterna förvärv av delägarrätter eller fordringsrätter.42 

För att motverka kringgående av reglerna ansåg Skatteverket att vissa regler gällande be-

gränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter vid externa lån även var nödvändigt. Två 

stycken begränsningar lades fram till förslag. Det första gällde situationer då ett externt lån 

föregicks av en fordran på den externa långivaren eller på någon i intressegemenskap med 

denne.43 Den andra begränsningen rörde situationer då ett internt lån ersatte ett externt 

lån.44  

När förslaget togs fram valde Skatteverket att titta på antal europeiska länders regler gäl-

lande begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter för att på så vis ta fram ett förslag som 

lämpade sig bäst för att motverka de förfarandena som hade identifierats.45 Efter att ha stu-

derat Nederländernas lagstiftning ansåg man att regler som specifikt begränsade rätten till 

avdrag för ränta under vissa förutsättningar var den bäst lämpade metoden.46  

                                                 
41 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 8. 

42 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 7-8. 

43 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 8. 

44 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 8-9. 

45 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 

131-348803-08/113, s. 47. 

46 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 
131-348803-08/113, s. 35 ff. och 47. 
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En diskussion som lyftes fram under arbetets gång var om det skulle införas några undan-

tagsregler. Dessa regler skulle i sådant fall innebära att avdrag helt eller delvis skulle medges 

vid specifika situationer. Dock ansåg man detta inte vara nödvändigt då reglerna i sig redan 

var så smalt avgränsade. Reglerna omfattade ju i princip bara rent intressegemenskapsinter-

na transaktioner vilka man ansåg kunna genomföras utan lånefinansiering.47  

Lagförslaget som Skatteverket tog fram fick utstå en viss kritik från remissinstanserna. Det 

som främst kritiserades var att avdragsbegränsningarna träffade transaktioner som kan mo-

tiveras av rent affärsmässiga skäl. Det ansågs alltså inte att förslaget tog i beaktande om 

transaktionerna leder till en minskad beskattning av intressegemenskapen. Därför sade man 

att förslaget inte uppnådde sitt syfte, nämligen att motverka rena skatteupplägg. Dessutom 

skulle avdragsbegränsningarna gälla oavsett om ränteintäkterna beskattades hos mottagaren 

eller ej vilket inte var önskvärt.48 

2.5.2 Finansdepartementet 

Efter Skatteverkets utredning var det Finansdepartementets tur att ge sin syn på saken. 

Även de ansåg nämligen att de identifierade förfarandena som Skatteverket hade uppmärk-

sammat var så pass allvarliga att en ny lagstiftning var nödvändig.49  

Naturligtvis beaktade Finansdepartementet den kritik som hade riktats mot Skatteverkets 

förslag och ansåg att en lagstiftning som påverkade affärsmässigt bedrivna transaktioner 

inte var önskvärd utan att reglerna endast skulle rikta sig mot rent konstlade upplägg vid 

förvärv av delägarrätter.50  

I övrigt baserades Finansdepartementets förslag i mångt och mycket på Skatteverkets och 

inspiration hämtades även här från de Nederländska reglerna. Finansdepartementet höll så-

ledes med om att det bästa sättet att reglera problemen som hade identifierats var att införa 

särskilda regler som begränsade avdragsrätten för ränteutgifter inom koncerner i särskilt 

                                                 
47 SKV:s promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten m.m. på vissa skulder, dnr 
131-348803-08/113, s. 52 f.  

48 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 
skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 7 f. 

49 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 22 f. 

50 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 1. 
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angivna situationer. Skillnaden var dock att Finansdepartementet var noga med att reglerna 

endast skulle syfta till att påverka rent konstlade upplägg så att affärmässiga transaktioner 

inte blev lidande.51  

Finansdepartementets förslag skiljde sig främst på två punkter i jämförelse med Skattever-

kets. Först och främst valde man att avdragsförbudet endast skulle gälla vid förvärv av de-

lägarrätter från ett företag i intressegemenskapen. Avdragsförbudet skulle således inte gälla 

vid förvärv av fordringsrätter. Anledningen till detta var främst att Skatteverket inte hade 

kunnat visa på något praktiskt fall där detta utgjorde ett led i ett skatteupplägg samt att man 

ansåg att risken för att lagstiftningen i sådant fall skulle påverka affärmässigt bedrivna 

transaktioner i allt för hög grad. Dessutom ansåg man att ett förfarande genom förvärv av 

fordringsrätter skulle kunna underkännas genom en tillämpning av skatteflyktslagen alter-

nativ genom tillämpningen av allmänna regler om rättshandlingars verkliga innebörd.52  

Den andra punkten där förslaget skiljde sig var att man valde att införa undantagsregler där 

ränteavdrag skulle medges helt eller delvis om vissa förutsättningar var uppfyllda. Det 

första undantaget innebar att avdrag skulle medges om räntemottagaren beskattades med 

en räntesats om minst tio procent om detta företag endast skulle haft den här inkomsten. 

Om det här företaget skulle haft möjligheten för avdrag för lämnad utdelning så skulle trots 

allt avdrag inte medges.53  

Det andra undantaget som Finansdepartementen lade fram som förslag hade ett vidare till-

lämpningsområde då avdrag får göras om transaktionen var baserad på affärsmässiga skäl. 

Mer konkret innebar undantaget att avdrag får göras om såväl förvärvet som den interna 

skuld som ligger till grund för ränteutgifterna var motiverade av affärsmässiga skäl. Detta 

undantag skulle gälla oavsett hur den motsvarande ränteinkomsten beskattades.54 

Anledningen till att Finansdepartementet valde att inför dessa undantagsregler var främst 

som en följd av den kritik som riktades mot Skatteverkets förslag där man ansåg att regler-

                                                 
51 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 23 ff. 

52 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 29 f. 

53 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 33-34. 

54 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 44-45. 
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na kunde träffa rent affärmässiga transaktioner. Man ansåg att en undantagsregel med ett 

krav på minst tio procents beskattning hos mottagaren kunde anses presumera att själva 

transaktionen var affärsmässigt motiverad i sig. Detta tankesätt synes vara hämtad från den 

Nederlänska lagstiftningen. Det ansågs således att ett krav på tio procents beskattning kraf-

tigt skulle försämra lönsamheten med de identifierade skatteplaneringsförfarandena.55  

Anledningen till att det andra undantaget gjordes fristående från undantaget vid tillräcklig 

beskattningsnivå var att man ansåg att det kunde uppstå situationer då transaktionerna i sig 

inte hade något som helst inslag av skatteundandragande men där effekten ändå kunde bli 

att beskattningen hos mottagaren understeg tio procent. Så för att motverka att de här för-

farandena skulle bli lidande valde man att införa en form av ”slasktrattsregel” om transakt-

ionerna var huvudsakligen affärsmässigt motiverade.56  

2.5.3 Propositionen till den nuvarande lagstiftningen 

Som en direkt följd av Skatteverkets uppmärksammande av skatteplaneringsförfarandena, 

dess lagförslag och sedan Finansdepartementets promemoria ansåg även regeringen att det 

var nödvändigt med en revision av lagreglerna gällande ränteavdrag.  

I förarbetena ansågs det att risken för att den svenska skattebasen skulle urholkas var så 

pass stor att lagstiftningsåtgärder var ett måste för att motverka de identifierade skatteupp-

läggen. Likt som Finansdepartementet ansåg man att reglerna borde utformas på ett sådant 

sätt att de inte riskerar att påverka affärmässigt motiverade verksamheter och transaktioner 

på ett negativt sätt.57 

Trots skillnaden i Finansdepartementets lagförslag i jämförelse med Skatteverkets så utsat-

tes även det förslaget för kritik från remissinstanserna, om än inte i lika stor omfattning. 

Återigen riktades det kritik mot att det fanns en risk för att lagstiftningen skulle kunna på-

verka affärsmässiga transaktioner negativt. Man ansåg att det fanns allt för stora svårigheter 

vad det gällde bevisningen av att en transaktion var huvudsakligen affärsmässigt motiverad 

                                                 
55 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 34 f. 

56 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. Fi2008/4093, s. 36 f. 

57 Prop 2008/09:65 s. 43 ff. 
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och att hanteringen av dessa ärenden skulle vara oproportionerligt betungande. Det ansågs 

även att förslaget skulle slå allt för hårt mot investmentföretag.58 

Trots kritiken från remissinstanserna ansågs det att det lagförslag som Finansdepartementet 

hade arbetat fram var det bäst lämpade och propositionen byggde således i mångt och 

mycket på departementets promemoria. De flesta ändringar som gjordes var främst av red-

aktionell karaktär.59 Den enda stora skillnaden i propositionen i jämförelse med departe-

mentets förslag var den att även företag som har möjlighet att göra avdrag för utdelningar 

skulle tillåtas avdrag för ränteutgifter med stöd av tioprocentsregeln. Det ansågs nämligen 

att reglerna, i annat fall, skulle påverka dessa bolag negativt i allt för hög grad. Dock sades 

det att om Skatteverket skulle kunna visa att både skulden och förvärvet som ligger till 

grund för ränteutgiften inte till övervägande del var affärmässigt motiverad så skulle avdrag 

nekas.60     

Precis som Finansdepartementet ansåg man att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att 

förvärv av fordringsrätter skulle omfattas av förslaget, man ansåg nämligen att om det 

fanns fall där förvärv av fordringsrätter gjordes i syfte att kringgå reglerna så skulle skatte-

flyktslagen kunna tillämpas.61 

Vad det gällde frågan om externa lån och förvärv skulle omfattas av de nya lagreglerna eller 

inte valde regeringen det sistnämnda. Man medgav dock att de i vissa fall kunde utnyttjas 

för skatteplanering med hjälp av ränteavdrag och öppnade därför upp för framtida regel-

ändringar. Vid tiden för propositionens författande ansågs det dock inte att externa lån och 

förvärv utgjorde ett så pass allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen att även de 

skulle omfattas av de nya reglerna.62 

Regeringens proposition antogs av riksdagen och de nya reglerna trädde i kraft den 1 janu-

ari 2009.63 Idag finns de belägna i 24 kapitlet 10 a-e §§ inkomstskattelagen. 

                                                 
58 Prop 2008/09:65 s. 33 f. 

59 Prop 2008/09:65 s. 51. 

60 Prop 2008/09:65 s. 65. 

61 Prop 2008/09:65 s. 51.  

62 Prop 2008/09:65 s. 45. 

63 SFS 2008:1343 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 
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3 De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna i 

svensk rätt 

3.1 Företag i intressegemenskap 

Reglerna gällande ränteavdragsbegränsningar inleds med en definition av vad som anses 

vara en intressegemenskap. Då reglerna i princip är begränsade till att endast träffa trans-

aktioner mellan företag som är i en intressegemenskap är detta en nödvändighet och får 

därmed en avgörande betydelse. Undantaget gäller situationer med så kallade back-to-back-

lån då företagen inte behöver vara i intressegemskap med varandra.64 I 24 kap. 10 a § 1 st. 

IL ges en definition av begreppet intressegemenskap: 

”Företag ska vid tillämpning av 10 b – 10 e §§ anses vara i intressegemenskap med varandra om 

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

flytande i det andra företaget, eller 

2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning.”65 

Första punkten är tämligen klar i sin lydelse. Det som inte definieras är vad som anses vara 

bestämmande inflytande men vid en analogi med aktiebolagslagen torde det vara att bolaget in-

nehar en ägarandel om minst 50 procent i det andra företaget.66  

Andra punkten är mer oklar i sin lydelse och Sveriges advokatsamfund, som remissinstans, 

uttalade även sig och ansåg att det var ett olyckligt och oprecist ordval i sammanhanget.67 

Regeringen ansåg dock att det var nödvändigt med en sådan definition för att undvika 

kringgående av reglerna.68  

Även om lydelsen är relativt allmänt hållen så pekades det i förarbetena på att uttrycket har 

använts tidigare i andra delar av skattelagstiftningen och att det därmed inte skulle uppstå 

några tolkningsproblem. I propositionen hänvisades det även till förarbetena till inkomst-

                                                 
64 Förklaras närmare under avsnitt 3.2. 

65 24 kap. 10 a § 1 st. IL. 

66 1 kap. 11 § Aktiebolagslag (2005:551). 

67 Prop 2008/09:65 s. 48. 

68 Prop 2008/09:65 s. 48. 



 

 
19 

skattelagen där det betonades att det är det faktiska inflytandet och inte de formella förhål-

landena som är avgörande. 69  

Lagstiftaren ansåg att uttrycket var väl inarbetat och i förarbetena betonades det att en 

tolkning av om företagen står under i huvudsak gemensam ledning bör avgöras i varje en-

skilt fall vilket även har visat sig i praxis.70 I RÅ 2003 not. 138 ansågs ett optionsavtal ingått 

mellan två stycken bolag vara ett sådant villkor som, ensamt eller tillsammans med andra 

omständigheter, kan leda till att bolagen anses stå under i huvudsak gemensam ledning.71 

Enligt paragrafens andra stycke riktar sig reglerna till samtliga juridiska personer och även 

handelsbolag. Andra stycket definieras enligt följande: 

”Med företag avses i första stycket och i 10 b – 10 e §§ juridiska personer och svenska handelsbolag.”72 

Handelsbolag undantas annars från den skatterättsliga definitionen av en juridisk person.73 

Konsekvensen att reglerna gäller alla juridiska personer är den att det inte enbart är aktiebo-

lag och föreningar som blir påverkade av reglerna utan även juridiska personer såsom stat, 

kommun och landsting kan anses ingå i en intressegemenskap.74 Enligt 2 kap. 2 § IL och 5 

kap. 2 § IL ska reglerna även tillämpas på motsvarande utländska företag (t.ex. bolag med 

fasta driftställen i Sverige) och europeiska ekonomiska intressegrupperingar.75 

Såsom nämnts tidigare trädde reglerna om ränteavdragsbegränsningar i kraft den 1 januari 

2009, då utan paragrafens tredje stycke. Det tredje stycket införlivades och trädde i kraft 

den 1 januari 2010, alltså ett år senare, och definieras enligt följande: 

”En andel i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma 

i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska behandlas som en delägarrätt vid tillämp-

ningen av 10 b – 10 e §§.”76 

                                                 
69 Prop 2008/09:65 s. 48. 

70 Prop 2008/09:65 s. 46-48. 

71 Se även RÅ 1983 not. 225. 

72 24 kap. 10 a § 2 st. IL. 

73 2 kap. 3 § IL. 

74 Prop 2008/09:65 s. 46. 

75 Ibid. 

76 24 kap. 10 a § 3 st. IL. 
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Anledningen till tredje styckets tillkomst var att andelar i handelsbolag och andelar i utlan-

det delägarbeskattade bolag inom EES infogades i systemet med skattefria utdelningar och 

kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Därför föll det sig naturligt att även sådana an-

delar skulle behandlas som en delägarrätt vid tillämpningen av reglerna gällande ränteav-

dragsbegränsningar.77 

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansågs inte en kommun och dess dotterföre-

tag ingå i samma intressegemenskap som ett bolag ägt av en ekonomisk förening i vilken 

kommunen själv var medlem i. Anledningen var det stora antal medlemmar i föreningen. 

Kommunen ansågs dock vara i intressegemenskap med sina dotterbolag.78 Förhandsbeske-

det överklagades av Skatteverket men Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma be-

dömning som Skatterättsnämnden.79 

Då ränteavdragsbegränsningsreglerna i princip är begränsade till att endast träffa transakt-

ioner mellan företag som är i en intressegemenskap är definitionen av vad som anses vara 

en intressegemenskap en nödvändighet och får därmed en avgörande betydelse när det gäl-

ler tillämpningen av reglerna. 

3.2 Huvudreglerna 

Enligt lagstiftningens lydelse benämns 24 kap. 10 b och 10 c §§ IL som huvudregler. Första 

stycket reglerar de fall då interna lån upptas i samband med förvärv av andelar i ett företag 

inom intressegemenskapen och har följande lydelse:    

”Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte – om inte annat följer av 10 d § - dra av ränteutgif-

ter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen, till den del skulden avser ett förvärv av en delä-

garrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen.”80 

De fall som i förarbetena till lagen hade identifierats hade alla gemensamt att lån togs upp 

inom koncernen för att finansiera köp av delägarrätter i ett, i de flesta fall, helägt dotterbo-

                                                 
77 Se prop. 2009/10:36 och SFS 2009:1413 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 

78 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 15-09/D. 

79 Högsta förvaltningsdomstolens dom mål nr. 5070-09. 

80 24 kap. 10 b § 1 st. IL. 
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lag.81 För att motverka sådana förfaranden infördes därför ett avdragsförbud gällande rän-

teutgifter som uppstår vid förvärv av interna delägarrätter.82  

Enligt förarbetena framgår det att allt som ska anses vara delägarrätt i det här samman-

hanget är det samma som definieras i 48 kap. 2 § IL, detta för att förhindra kringgående av 

reglerna. Delägarrätt avses således inte bara vara aktie utan exempelvis även teckningsrätter, 

andelar i ekonomiska föreningar, optioner och konvertibler omfattas.83 

10 b paragrafens andra stycke tillkom, enligt propositionen, i syfte att förhindra kringgå-

ende av reglerna genom att ta upp ett tillfälligt externt lån och sedan ersätta detta med ett 

internt.84 Andra stycket har följande lydelse:   

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

tag 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.”85 

Lagstiftaren ansåg att det fanns en risk att sådana förfaranden inte kunde förhindras genom 

allmänna regler eller skatteflyktslagen. Så i de fall företag ersätter ett tillfälligt externt lån, 

från exempelvis en bank, med ett internt lån medges inte ränteavdrag för det interna lånet.86 

Det har genom åren uppstått ett antal situationer då Skatterättsnämnden har varit tvungna 

att tillämpa ovanstående regler. Nedan följer en beskrivning av två förhandsbesked där 

nämnden har tillämpat reglerna i 24 kap. 10 b § IL.  

I det första förhandsbeskedet, som lämnades i slutet av 2009, tog Skatterättsnämnden ställ-

ning till om fusioner medförde begränsning i avdragsrätten.87 Enligt förutsättningarna hade 

Y AB förvärvat X AB och finansierat detta genom ett koncerninternt lån. Kort därefter ge-

nomfördes en fusion där Y AB gick upp i X AB. Y AB upplöstes därmed och dess moder-

bolag fick aktierna i X AB (så kallad omvänd fusion). Det här förfarandet ansågs vara en så 

                                                 
81 Prop 2008/09:65 s. 49. 

82 Prop 2008/09:65 s. 49-50. 

83 Prop 2008/09:65 s. 49. 

84 Prop 2008/09:65 s. 54. 

85 24 kap. 10 b § 2 st. IL. 

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

87 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 62-09/D. 
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kallad kvalificerad fusion där det övertagande bolaget inträder i det överlåtande bolagets 

skattemässiga situation.88  

Enligt Skatterättsnämnden var inte avdragsförbudet i 24 kap. 10 b § IL tillämpligt i det här 

fallet då skulden inte avsåg ett förvärv av den delägarrätt från ett företag i intressegemen-

skapen.89 Förhandsbeskedet överklagades inte till Högsta förvaltningsdomstolen. 

I det andra förhandsbeskedet hade Skatterättsnämnden att ta ställning till om förvärv ge-

nom nyemission skulle omfattas av 24 kap. 10 b § IL.90 I detta fall avsåg X AB att delta i en 

kontant nyemission av andelar i deras dotterbolag Y AB. Emissionen var tänkt att finansie-

ras genom ett internt lån från bolaget Z AB som även ingick i samma koncern. Fallet över-

klagades till Högsta förvaltningsdomstolen som höll med Skatterättsnämnden och ansåg att 

ett internt förvärv av andelar genom en nyemission skulle falla inom tillämpningsområdet 

av nämnda paragraf och att det därmed skulle ses som att förvärv av en delägarrätt hade 

gjorts.91  

Slutsatsen som går att dra av ovan beskrivna förhandsbesked är enligt författarens uppfatt-

ning följande. I det första fallet ansågs inte regeln i 24 kap. 10 b § IL vara tillämplig då det 

från början inte rörde sig om ett internt förvärv av delägarrätter vilket är ett av kraven som 

ställs upp i paragrafen. Det interna lånet finansierade nämligen ett uppköp av ett externt 

bolag. Att det sedan genomfördes en kvalificerad fusion där det övertagande bolaget ingick 

i det överlåtande bolagets skattemässiga situation spelade ingen roll. Den relevanta faktorn i 

fallet var alltså att lånet inte finansierade ett intern förvärv av delägarrätt. I det andra fallet 

nekades avdrag. X AB försökte genom att delta i en nyemission undkomma reglerna om 

ränteavdragsbegränsningar. Då den kontanta emissionen finansierades genom ett lån från 

ett bolag inom samma koncern ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att ett sådant förfa-

rande skulle falla inom lagens tillämpningsområde. Den kontanta nyemissionen sågs således 

som ett förvärv av delägarrätt.  

Bestämmelsen i 10 c § paragrafen är ytterligare en kompletteringsregel som har som sitt 

syfte att förhindra kringgående av så kallade back-to-back lån. Ett sätt att kringgå reglerna i 

                                                 
88 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 62-09/D. 

89 Ibid.  

90 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 13-09/D. 

91 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 13-09/D samt Högsta förvaltningsdomstolens dom mål nr. 
7648-09. 
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10 b § hade kunnat vara att låta en extern part ingå i låneledet. Genom att placera en extern 

part som mellanhand och låta denne agera både långivare och låntagare hade man på ett 

enkelt sätt kunnat undgå reglerna i 10 b §.92 Upplägget skulle i sådant fall nämligen gå ut på 

att ränta betalades från det ena företaget i intressegemenskapen till den externa parten som 

i sin tur betalade motsvarande belopp i ränta till det andra företaget i intressegemenskapen. 

För att undvika sådana situationer infördes 10 c paragrafen.93 Paragrafen har följande ly-

delse: 

”Bestämmelsen i 10 b § första stycket tillämpas också – om inte annat följer av 10 e § - på en skuld till 

ett företag som inte ingår i intressegemenskapen, till den del ett företag i intressegemenskapen har en fordran 

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

såvida skulden kan anses ha samband med denna fordran och avser förvärv av en delägarrätt från ett före-

tag som ingår i intressegemenskapen.”94 

Bestämmelsen innebär således att ränteavdrag inte medges då ett annat bolag inom koncer-

nen har en fordran på den externa långivaren eller på ett intresseföretag till detta bolag. Vad 

som krävs är dock att det ska kunna påvisas att skulden till den externa långivaren har ett 

direkt samband med den fordran som samtidigt föreligger på den samma. Vad som skiljer 

den här paragrafen från de andra reglerna i 10 a – e §§ IL är att det här är den enda be-

stämmelse som även riktar sig till transaktioner utanför intressegemenskapen.95  

3.3 Undantagen 

3.3.1 Tioprocentsregeln och dess tillämplighet 

3.3.1.1 Inledning 

Den första undantagsregeln kallas för tioprocentsregeln då företagen har rätt till avdrag om 

inkomsten som motsvarar ränteutgiften beskattas till en nivå av tio procent. Det är således 

av stor betydelse att beskattningsnivån fastställs korrekt på den plats där räntemottagaren är 

belägen.96 Regeln har följande lydelse: 

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

93 Ibid. 

94 24 kap. 10 c § IL. 

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

96 Prop 2008/09:65 s. 59-60. 



 

 
24 

”Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om någon av följande förutsätt-

ningar är uppfyllda. 

1. Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstift-

ningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten 

hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten.”97 

3.3.1.2 Tillämplighet enligt förarbetena 

Enligt propositionen ska beskattningsnivån i mottagarlandet fastställas genom ett hypote-

tiskt test.98 Det här framgår även, till viss del, av lagtextens lydelse som säger att ränteutgiften 

skulle ha beskattats. Enligt förarbetena skall detta hypotetiska test utföras genom att man 

endast ser till själva ränteinkomsten och inget annat.99  

Det mottagande bolaget skall med andra ord behandlas som om det bara hade haft den här 

inkomsten och således ska eventuella över- eller underskott som härrör från verksamheten 

helt åsidosättas vid beräkningen av den aktuella skattesatsen.100 En konsekvens av detta är 

att testet ej anses vara uppfyllt, och därmed ska avdrag nekas, om ränteinkomsten neutrali-

seras genom grundavdrag, fribelopp eller liknande avdrag/belopp.101 

Det framgår enligt förarbetena att bedömningen av beskattningsnivån även kan avse skatte-

subjekt som hör hemma i utlandet. Vid en sådan prövning ska klassificeringen i den ut-

ländska staten läggas till grund för bedömningen. Det innebär att om ränteinkomsten ex-

empelvis bedöms som en skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar ska undantaget 

inte anses vara tillämpligt då inkomsten i sådant fall inte når upp till den lägsta nivån om tio 

procents skatt.102 Vad det gäller fasta driftställen ansågs det att undantaget inte ska vara till-

lämpligt om beskattningen i det fasta driftstället understiger tio procent och det land där 

bolaget hör hemma undantar inkomsten från beskattning genom att t.ex. tillämpa exempt-

metoden.103 Således menar man att det är den faktiska allokeringen av inkomsten som ska 

                                                 
97 24 kap. 10 d § 1 st. 1 p. IL. 

98 Prop 2008/09:65 s. 59-60. 

99 Ibid. 

100 Ibid. 

101 Prop 2008/09:65 s. 57-60 och s. 85. 

102 Prop 2008/09:65 s. 60. 

103 Ibid. 
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vara avgörande när man tillämpar det hypotetiska testet och därmed spelar det ingen roll 

vad beskattningsnivån är i bolagets hemviststat.104 

Något som är i högsta grad relevant i det här sammanhanget är att avdrag endast ska med-

ges om det vid det hypotetiska testet kan påvisas att företaget som faktiskt har rätt till in-

komsten beskattas till en nivå om minst tio procent.105 Det här innebär således att endast en 

formell rätt till inkomsten inte är tillräcklig utan bolaget som mottager ränteinkomsten ska 

vara den verkliga ägaren till inkomsten samt att det bolaget ska åtnjuta de ekonomiska för-

delar som följer därav.106 Anledningen till det här resonemanget är att man vill undvika att 

ränteinkomsten slussas, först till ett eller flera bolag inom koncernen där skattenivån är 

uppfylld, för att slutligen landa i ett bolag beläget i ett lågskatteland.107 

Det mest relevanta och viktigaste i det här sammanhanget, enligt författaren, är att räntein-

komsten skulle ha beskattats till minst tio procent om det hade varit bolagets enda inkomst 

för att undantaget ska vara tillämpligt.108 

3.3.1.3 Enligt praxis 

Skatterättsnämnden hade att pröva tillämpningen av tioprocentsregeln i två fall gällande s.k. 

NID-avdrag. NID står för notional interest deduction vilket innebär att företag, i det här 

fallet Belgien, har en möjlighet att få avdrag för ränta på riskkapital. I de aktuella fallen tog 

Skatterättsnämnden ställning till om avdraget skulle beaktas vid beräkningen av skattesatsen 

på den aktuella ränteinkomsten. Eftersom att avdraget kunde ha som effekt att beskatt-

ningsnivån understeg tio procent trots att bolagsskattesatsen i Belgien är betydligt högre än 

så diskuterades det om avdraget var ett sådant ”liknande avdrag” som avses i förarbetena. 

Skatterättsnämnden ansåg i båda fallen att NID-avdraget utgjorde ett sådant avdrag då det, 

precis som grundavdrag och fribelopp, inte motsvaras av någon avdragsgill utgift enligt IL. 

På dessa grunder skulle avdraget därmed beaktas vid det hypotetiska testet och därmed ne-

                                                 
104 Prop 2008/09:65 s. 60. 

105 Prop 2008/09:65 s. 61. 

106 Ibid. 

107 Prop 2008/09:65 s. 86. 

108 Prop 2008/09:65 s. 60. 
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kades avdrag. Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som de-

lade Skatterättsnämndens uppfattning.109   

3.3.1.4 Enligt Skatteverket 

Skatteverket har i en skrivelse diskuterat tillämpningen av tioprocentsregeln i relation till 

vissa särskilda förutsättningar. Dels diskuteras det om regeln ska vara tillämplig vid beak-

tande av olika länders system för skattemässig resultatutjämning och dels dess tillämpning 

vid borgenärsbyten.110  

När det gäller tioprocentsregelns tillämplighet vid beaktande av olika länders system för 

skattemässig resultatutjämning valde Skatteverket att dels fokusera på de regler som Neder-

länderna tillämpar, då särskilt deras regler gällande ”fiscal unity”, och dels Finlands regler 

gällande koncernbidrag.111 Fiscal unity innebär att man har ett system där flera bolag tillåts 

ingå i samma skatteenhet.112 Det här innebär alltså att det skattemässiga resultatet inom en 

koncern konsolideras i ett av bolagen.  

Koncernbidragsreglerna i Finland är i princip uppbyggda på samma sätt som i Sverige. Det 

de båda systemen har gemensamt är att det avdrag för ränteutgiften på den ifrågavarande 

skulden som medges vid beräkningen av resultatet i det andra landet kan kvittas mot den 

ränteinkomst som motsvarar ränteutgiften.113  

I första fallet, där Nederländernas system beaktas, frågar man om en struktur där en filial 

etableras i Sverige dit både den interna skulden och förvärvet allokeras. Följden av den här 

strukturen blir att avdrag görs i Sverige, hos filialen, samtidigt som avdrag medges för den 

utländska skatteenheten, i vilken filialen ingår. I skattenheten kan sedan ränteinkomsten 

dessutom kvittas mot ränteavdraget.114 

Skatteverket anser att genom en sådan struktur beskattas inte ränteinkomsten eftersom ett 

lika stort avdrag för ränteutgiften kommer att beaktas vid beräkningen. Då skatteeffekten 

                                                 
109 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 96-09/D och 13-09/D samt Högsta förvaltningsdomstolens 

domar mål nr. 4800-10 och 7648-09. 

110 Skatteverkets skrivelse, dnr/målnr/löpnr 131 564990-10/111. 

111 Ibid. 

112 Ibid. 

113 Ibid. 

114 Ibid. 
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blir att inkomsten inte beskattas ska avdrag enligt tioprocentsregeln inte medges i sådana 

fall.115 

I det andra fallet, där Finlands koncernbidragssystem beaktas, är strukturen uppbyggd på 

liknande sätt där bolaget XAB, beläget i Finland, etablerar en filial i Sverige dit både skuld 

och internt förvärv allokeras. Skillnaden i det här fallet är att en aktiv åtgärd krävs från det 

långivande bolaget YAB, även det beläget i Finland, nämligen att koncernbidrag lämnas. 

Genom att avdrag görs i filialen i Sverige och avdrag dessutom medges i XAB samtidigt 

som koncernbidrag lämnas från det långivande bolaget (YAB) till dess moderbolag (XAB), 

dit filialen är kopplad, undgår koncernen beskattning på ränteinkomsten.116 

Skatteverket anser att det i det här fallet är lite mer osäkert om tioprocentsregeln ska till-

lämpas eller ej. Skatteverket anser dock att det hypotetiska testet ska göras med utgångs-

punkt från det faktum att ifrågavarande struktur finns och att ränteinkomsten endast exi-

sterar om motsvarande ränteutgift existerar.  

Med hänvisning till det här resonemanget samt med hänvisning till de uttalanden som gjor-

des i förarbetena anser man att tioprocentsregeln ej bör vara tillämplig och att avdrag där-

med inte ska medges. Skulle regeln ändock anses vara tillämplig anser Skatteverket istället 

att skatteflyktslagen i sådant fall bör kunna tillämpas och att avdrag på de grunderna bör 

nekas.117    

I andra delen av skrivelsen diskuterar Skatteverket tioprocentsregelns tillämplighet vid 

eventuella borgenärsbyten. Det som diskuteras är om ett internt lån upptas och att beskatt-

ningen för ränteinkomsten överstiger tio procent men att ett borgenärsbyte sker som får till 

följd att den nya borgenären inte kommer upp till den beskattningsnivå som lagtexten krä-

ver (även det omvända fallet diskuteras). I det här fallet anser Skatteverket, med hänsyn till 

lagtextens utformning och syfte, att tioprocentsregelns tillämplighet bör avgöras med beak-

tande av varje borgenär för sig och vid varje tidpunkt.  

                                                 
115 Skatteverkets skrivelse, dnr/målnr/löpnr 131 564990-10/111. 

116 Ibid. 

117 Ibid. 
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Det kan alltså innebära att avdrag medges för den första borgenären men inte till den se-

nare, och tvärtom.118 

3.3.2 Ventilen och dess tillämplighet 

3.3.2.1 Inledning 

Det andra undantaget kallas för ventilen och innebär att företag har en rätt till avdrag, oav-

sett beskattningsnivå, om transaktionen är huvudsakligen affärsmässigt motiverad. När det 

gäller tillämpligheten av den här regeln ser man till de bakomliggande motiven till varför 

transaktionerna har genomförts. Regeln har följande lydelse: 

”Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om någon av följande förutsätt-

ningar är uppfyllda. 

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakligen affärs-

mässigt motiverade.”119 

3.3.2.2 Tillämplighet enligt förarbetena 

I det här sammanhanget är det uttrycket ”huvudsakligen affärmässigt motiverade” som är 

det mest intressanta. Så som lagtexten uttryckligen anger ska nämligen både förvärvet och 

den interna skulden vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade.  

Vad innebär då det? Enligt förarbetena innebär huvudsakligt ca 75 procent eller mer.120 An-

ledningen till att man har valt att uttrycka begreppet ”huvudsakligt” i procent är att det 

klart ska framgå att undantaget bara ska tillämpas om de affärsmässiga motiven, vid sidan 

om eventuella skatteffekter, är klart överordnade övriga skäl för transaktionerna.121 Vad det 

gäller innebörden av ”affärsmässigt motiverade” förklarar förarbetena detta genom att det 

ska ligga ”sunda företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden – utöver eventuella 

skatteeffekter – bakom de transaktioner som ska bedömas”.122 Det här innebär således att 

                                                 
118 Skatteverkets skrivelse, dnr/målnr/löpnr 131 564990-10/111. 

119 24 kap. 10 d § 1 st. 2p. IL. 

120 Prop 2008/09:65 s. 68. 

121 Prop 2008/09:65 s. 68-69. 

122 Prop 2008/09:65 s. 68. 
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en samlad bedömning ska göras i varje fall där samtliga relevanta faktorer ska tas i beak-

tande.123 

Själva finansieringen i sig bör normalt inte vara aktuell att självständigt ifrågasätta då det allt 

som oftast föreligger ett finansieringsbehov i samband med ett internt förvärv av delägar-

rätter.124 Det intressanta, och även det som ska bedömas i varje fall, är alltså det interna 

förvärvet och det tillhörande interna lånet.125  

I propositionen tas ett exempel upp på en transaktion där ventilen kan bli tillämplig. För att 

ytterligare få en förståelse för när nämnda regel kan bli aktuell rekommenderas det att man 

läser detta exempel. Det går att finna på sidorna 68-69 i propositionen.126  

Skatteverket återkom dessutom till nämnda exempel när de diskuterade frågan om även 

långivarens situation skulle beaktas vid en eventuell tillämpning av ventilen vilket diskuteras 

i avsnitt 3.3.2.4.127 

3.3.2.3 Enligt praxis 

Skatterättsnämnden har i fem stycken förhandsbesked diskuterat tillämpningen av venti-

len.128 Samtliga dessa förhandsbesked överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som 

utkom med sina domar i slutet av 2011.129 Högsta förvaltningsdomstolen valde att inte 

ändra Skatterättsnämndens beslut i något av fallen utan fastställde nämndens beslut i samt-

liga domar. Det samtliga fall hade gemensamt var att avdrag inte medgavs enligt huvudre-

geln i 24 kap. 10 b § IL och att samtliga ränteinkomster riskerade att beskattas till en skatte-

sats understigande tio procent. Frågan gällde således om avdrag ändå kunde medges med 

stöd av ventilen, dvs. om transaktionerna var huvudsakligen affärsmässigt motiverade.  

Det första fallet rörde ett internt förvärv av ett bolag som tidigare hade förvärvats externt 

av ett annat bolag inom koncernen.130 Anledningen till att det interna förvärvet av bolaget 

                                                 
123 Prop 2008/09:65 s. 68-69. 

124 Prop 2008/09:65 s. 68. 

125 Ibid. 

126 Författaren väljer att inte infoga hela exemplet av utrymmesskäl och estetiska skäl.  

127 Skatteverkets ställningstagande dnr/målnr/löpnr 131 157328-09/111. 

128 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 85-09/D, 13-09/D, 89-09/D, 96-09/D och 160-09/D. 

129 Högsta förvaltningsdomstolens domar mål nr. 4348-10, 7648-09, 4797-10, 4800-10 och 4798-10. 

130 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 85-09/D.   
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skedde var att koncernen ville låta ett holdingbolag med lokal förankring stå som långsiktig 

ägare till det tidigare externt förvärvade bolaget.131  

Det interna förvärvet finansierades till största del genom eget kapital men 25 procent av 

finansieringen skedde genom ett koncerninternt lån. Som anledning till varför holdingbola-

get inte förvärvade bolaget externt från första början angavs att holdingbolaget inte hade 

någon möjlighet att genomföra ett sådant köp på de villkor som krävdes. Strukturen, att 

låta holdingbolaget stå som ägare, skulle innebära stora fördelar i fråga om bland annat in-

flytandet och styrningen av det uppköpta bolaget. Dock fanns det naturligtvis även skatte-

mässiga fördelar med en sådan struktur.132  

Skatteverket motsatte sig sökandebolagets anledningar till ett sådant förfarande. Bolaget 

hävdade nämligen att det var företagsekonomiska, förhandlingstekniska och tillståndsmäss-

iga skäl som i huvudsak låg bakom och som gjorde det nödvändigt att genomföra förvärvet 

i flera steg. Skatterättsnämnden å andra sidan ansåg att det interna förvärvet och det interna 

lånet skulle bedömas i ljuset av det föregående externa förvärvet. Skatterättsnämnden ansåg 

att de affärsmässigt anförda motiven till förvärvet var överordnade de skattemässiga, då det 

externa förvärvet hade genomförts dels genom nyemittering av aktier i det uppköpta bola-

get och dels genom ett externt lån, och medgav därför, efter en samlad bedömning, avdrag 

för ränteutgifterna.133  

Högsta förvaltningsdomstolen, som höll med Skatterättsnämnden i sin bedömning, anförde 

dessutom att det efterföljande interna förvärvet framstod tidsmässigt och i övrigt endast 

som ett led i att foga in holdingbolaget i intressegemenskapen och att ventilen därmed 

skulle tillämpas i det här fallet.134  

I ett annat fall behandlas två stycken koncerninterna förvärv av delägarrätter vilka båda 

hade finansierats genom koncerninterna transaktioner.135 Det ena förvärvet finansierades 

genom ett koncerninternt lån där bolaget uppgav att de övervägande skälen till detta var 

motiverade av skattehänsyn. Därmed ansåg inte Skatterättsnämnden att ventilen var till-

                                                 
131 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 85-09/D.   

132 Ibid.   

133 Ibid.   

134 Högsta förvaltningsdomstolens dom mål nr. 4348-10. 

135 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 13-09/D. 
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lämplig då det inte ansågs att förfarandet var huvudsakligen affärsmässigt motiverat och 

avdrag för ränteutgifter nekades därmed.136 Högsta förvaltningsdomstolen höll med Skatte-

rättsnämnden i den här argumentationen och fastställde samma resultat.137 

Det andra förvärvet finansierades genom en nyemission. Bolaget hävdade att det berörda 

företaget var i stort behov av kapital och att tillskott på annat sätt var missgynnat rent 

skattemässigt på grund av reglerna i det land där bolaget var beläget. I det här fallet ansåg 

Skatterättsnämnden att både finansiering och förvärv var huvudsakligen affärsmässigt mo-

tiverat varför avdrag godkändes.138 Vad det gäller Högsta förvaltningsdomstolens dom så 

höll de med Skatterättsnämnden och tillade att nyemissionen hade föranletts av att bolaget 

var i kraftigt behov av kapital och att finansiering krävdes för att i slutändan undvika kon-

kurs. Då intern finansiering var den mest kostnadseffektiva metoden godkändes avdrag 

med tillämpning av ventilen.139  

De tre sista fallen, som för övrigt meddelades under samma dag, rörde samtliga situationer 

då omstruktureringar hade gjorts där förvärven hade finansierats med koncerninterna lån.140 

I samtliga fall nekade Skatterättsnämnden bolagen avdrag då de inte ansåg att lånen var af-

färsmässigt motiverade. De ifrågasatte dock inte affärsmässigheten i förvärven som ett led i 

en omstrukturering men ansåg att finansieringen saknade affärsmässiga motiv. Nämnden 

ansåg nämligen att finansieringen pekade på en tydlig strävan att uppnå skattemässiga för-

delar genom att strukturera upp ränteutgifterna och ränteinkomsterna i skilda länder på ett 

sätt som lagstiftningen avsåg att förhindra.141 Högsta förvaltningsdomstolen var i stort sett 

av samma åsikt och ändrade bara hur mycket av skulden som hänfördes till förvärvet av 

andelar i det ena målet (mål nr 4797-10).142 

3.3.2.4 Slutsatser från praxis 

Slutsatsen som går att dra av Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolens do-

mar är att ventilen är en lagregel där domstolen måste se till omständigheterna i varje fall 

                                                 
136 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 13-09/D. 

137 Högsta förvaltningsdomstolen dom mål nr. 7648-09. 

138 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 13-09/D. 

139 Högsta förvaltningsdomstolen dom mål nr. 7648-09. 

140 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 89-09/D, 96-09/D och 160-09/D. 

141 Ibid. 

142 Högsta förvaltningsdomstolen domar mål nr. 4797-10, 4800-10 och 4798-10. 



 

 
32 

för att komma till ett resultat. Regeln är således beroende på subjektiva bedömningar av af-

färsmässigheten. Två fall kan se lika ut om man ser till omständigheterna i stort men för att 

avgöra om transaktionerna i just det berörda fallet är huvudsakligen affärsmässigt motive-

rade måste domstolen göra en samlad bedömning av alla berörda delar av förfarandet. Det 

kan hävdas att regeln är svårtolkad och inte så förutsebar vilket kan vara en nackdel med en 

”slasktratts-regel” i författarens ögon. Däremot anser författaren att ventilen är en regel 

som måste finnas för att bolag som genomför affärsmässigt motiverade transaktioner inte 

ska få en otillbörlig nackdel.   

3.3.2.5 Enligt Skatteverket 

I en skrivelse från 2009 diskuterade Skatteverket i ett ställningstagande ventilens tillämplig-

het i två situationer.143 Dels gällde det långivarens funktion och om dennes roll skulle beak-

tas vid en eventuell bedömning om transaktionen anses vara affärsmässigt motiverad eller 

om man endast skulle se till gäldenärens bakomliggande motiv till transaktionen. Den andra 

aspekten som diskuterades var om man vid tillämningen av ventilen skulle beakta det för-

hållandet att det interna förvärvet hade föregåtts av ett externt förvärv av samma bolag.144 

Skatteverket är av åsikten att ventilen är restriktiv utformad alternativ undantagsregel och 

lutar sig mot de uttalanden som gjordes i förarbetena. Vidare anförs det att ventilen utgör 

en kompletterande regel som endast bör tillämpas i undantagsfall.145 Ventilen kan sägas vara 

en slags ”slasktratt” dit sådana situationer kan hänföras då beskattningen inte når upp till 

tioprocentsgränsen. Skatteverket resonerar vidare att lagtexten ska läsas utifrån sitt sam-

manhang och för att ventilen inte ska riskeras att ges en allt för vid tillämpning bör man 

även se till långivarens situation och affärmässigheten hos denne.146 Då förarbetena anser 

att en samlad bedömning ska göras i varje fall pekar även detta på att långivarens situation 

bör beaktas. Ser man inte till borgenärens roll i transaktionen finns nämligen risken att 

denne endast är placerad i transaktionskedjan av skatteskäl. Skatteverket anser att en sådan 

här tolkning inte motsägs av lagtexten och att uttalandena i förarbetena även ger stöd för 

detta.147 

                                                 
143 Skatteverkets ställningstagande dnr/målnr/löpnr 131 157328-09/111, kap. 2. 

144 Ibid. 

145 Skatteverkets ställningstagande dnr/målnr/löpnr 131 157328-09/111, kap. 4. 

146 Skatteverkets ställningstagande dnr/målnr/löpnr 131 157328-09/111, kap. 4. 

147 Ibid. 
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Den andra aspekten som diskuterades var, såsom nämnts ovan, om man vid tillämningen 

av ventilen skulle beakta det förhållandet att det interna förvärvet hade föregåtts av ett ex-

ternt förvärv av samma bolag.148 Skatteverket anser inte, om man ser till lagtextens utform-

ning, att det externa förvärvet kan tillmätas någon självständig betydelse vid bedömningen 

om ventilen är tillämplig. Affärsmässigheten måste oavsett beaktas i det interna förvärvet 

och skuldförhållandet och bedömas utifrån samtliga föreliggande omständigheter.149    

3.3.2.6 Kritik mot Skatteverkets resonemang  

I skattenytt framfördes kritik mot Skatteverkets resonemang där Zester menade att Skatte-

verket gjorde en allt för restriktiv tolkning av ventilen.150 Hon anser inte att Skatteverket 

gjorde en rimlig tolkning av lagtexten utan anser att borgenärens verksamhet och syfte med 

utlåningen inte borde påverka avdragsrätten. Vidare anser hon inte att låntagaren ska be-

höva visa affärsmässigheten i långivarens beslut att finansiera det interna förvärvet. Zester 

menar att det som huvudsakligen bör beaktas är om det var affärsmässigt motiverat, ur lån-

tagarens synvinkel, att ordna finansieringen internt eller externt, sett utifrån det perspektiv 

om vilken långivare som kan erbjuda de fördelaktigaste lånevillkoren.  

Zester anser sig inte finna något stöd i förarbetena som stödjer Skatteverkets resone-

mang.151 Författaren håller inte med Zester i den här argumentationen utan anser att Skat-

teverket faktiskt har stöd i sin argumentation. Både om man ser till det exempel som de sat-

tes upp i förarbetena och det faktum att man skulle göra en samlad bedömning av hela 

transaktionen tycker författaren pekar på detta.  

3.4 Sammanfattande kommentarer    

Vad det gäller de nuvarande reglerna på ränteavdragsbegränsningsområdet kan det sägas att 

huvudreglerna är tämligen klara i sin lydelse. Frågan om tillämpligheten av reglerna har 

dock varit uppe till förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, dels i fall gällande fusion av 

bolag och dels i fall vid förvärv genom kontant nyemission. I första fallet godkändes avdrag 

och beslutet överklagades inte vidare. I det andra fallet nekades avdrag då Högsta förvalt-

                                                 
148 Skatteverkets ställningstagande dnr/målnr/löpnr 131 157328-09/111, kap. 2. 

149 Skatteverkets ställningstagande dnr/målnr/löpnr 131 157328-09/111, kap. 4. 

150 Zester, Anitza, Affärsmässiga skäl- vad är innebörden? Skattenytt nr 5, 2009, s. 264-268. 

151 Ibid. 
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ningsdomstolen ansåg att en nyemission skulle falla inom tillämpningsområdet av huvudre-

geln i 24 kap. 10 b § IL.152  

Vad det gäller tillämpligheten av tioprocentsregeln har det framkommit att regeln ska till-

lämpas genom att man genomför ett så kallat hypotetiskt test där man ser till det räntemot-

tagande bolaget och till vilken skattesats detta bolag beskattas till om det bara hade haft 

ränteinkomsten som enda inkomst. Beskattas bolaget till en skattesats överstigande tio pro-

cent så godkänns avdrag. Bolaget kan inte neutralisera inkomsten genom grundavdrag, fri-

belopp eller liknande avdrag. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att NID-avdrag är 

ett sådant avdrag som kan likställas med sådant liknande avdrag.153 

Vad det gäller tillämpligheten av ventilen framgår det att regeln har införts med syftet att 

företag som beskattar ränteinkomsten till en skattesats lägre än tio procent ändock ska ha 

möjlighet till avdrag om transaktionerna är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Vid 

tillämpligheten ska man se till samtliga faktorer i transaktionen och sedan avgöra om förfa-

randet är gjort av sunda affärsmässiga skäl eller inte. När det gäller situationer då ett internt 

förvärv har föregåtts av ett externt förvärv har det enligt praxis framkommit att det interna 

förvärvet ska bedömas i ljuset av det externa förvärvet.154       

                                                 
152 Se avsnitt 3.2. 

153 Se avsnitt 3.3.1. 

154 Se avsnitt 3.3.2. 
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4 De lege ferenda – från utredning till lagförslag 

4.1 Ränteavdrag i företagssektorn – Skatteverkets utred-

ningar 

Vid tiden för ränteavdragsbegränsningsreglernas tillkomst 2009 gav regeringen Skatteverket 

i uppdrag att fortsätta kartläggningen av förekomsten av ränteavdrag i företagssektorn. Syf-

tet var att grundligt utreda behovet av ytterligare avdragsbegränsningar. Sedan detta upp-

drag lämnades till Skatteverket har tre stycken promemorior presenterats där verket har 

försökt kartlägga förekomsten av ränteavdrag. Inriktningen har varit dels på företeelser som 

kan anses innebära missbruk av de gällande reglerna och dels på en bredare kartläggning 

generellt av ränteavdragen.155 

Trots införandet av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna 2009 framgick det av Skatte-

verkets utredningar att det fortfarande förelåg ett stort incitament för bolag att av skatteskäl 

etablera förfaranden som syftar till att undvika bolagsbeskattning i Sverige.156 Trots be-

gränsningarna fanns det fortfarande anledningar för företag att av skatteskäl etablera kon-

cerninterna skuldförhållanden med ränteavdrag i Sverige som i sin tur riskerar att skada den 

svenska skattebasen.157 På grund av svårigheterna i att insamla relevant fakta gällande de 

olika företagens transaktioner så lyckades Skatteverket inte påvisa den exakta omfattningen 

av dessa missbruksfall utan påvisade endast att missbruk förelåg. Skatteverket menade dock 

att statistikuppgifterna visar att den koncerninterna gränsöverskridande skuldsättningsgra-

den ökar hos svenska bolag medan någon motsvarande ökning inte har kunnat påvisas vad 

det gäller gränsöverskridande koncerninterna fordringar.158  

                                                 
155 SKV:s promemorior Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 
09/113, Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-03-14, dnr 131- 
755479-10/113 samt Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113. 

156 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113, s. 
24-25. 

157 SKV:s promemorior Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752-09/113, s. 24 och Ränteavdrag 
i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113, s. 24-25. 

158 SKV:s promemorior Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 
09/113, s. 24-25, Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-03-14, dnr 131- 
755479-10/113, s. 7-8 samt Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251 

11/113, s. 24-25. 
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Vad Skatteverket däremot inte lyckades visa var om ovanstående fakta berodde på en ökad 

skatteplanering i företagssektorn eller om transaktionerna hade vidtagits av affärsmässiga 

skäl.159 

Vilken effekt de nya reglerna hade fått och om de hade fungerat effektivt fick Skatteverket 

inte fått någon klar uppfattning om. Det som klargjordes var att det totala negativa ränte-

nettot har återgått till de nivåer som det låg på under åren 2003-2006. Dock är detta total-

siffor som i sig inte säger något ”… om det gäller externa eller interna räntor, räntenivåer, gränsöver-

skridande eller rent inhemska förhållanden, vad lånen använts till etc. eller i den del det gäller interna rän-

tor hur mottagaren beskattas etc.”.160 Kartläggningen tyder dock på att reglerna har givit en viss 

effekt. I det avseende där Skatteverket ansåg att reglerna var klart otillfredsställande är situ-

ationer gällande tioprocentsregeln. Det uppmärksammades nämligen att många bolag hade 

anpassat sina ränteupplägg efter den här regeln och på så vis valde att få till stånd en be-

skattning av räntemottagaren på exakt tio procent eller strax däröver. Det förfarandet i sig 

gick nämligen inte emot lagen oavsett om transaktionerna var affärsmässigt motiverade el-

ler ej.161  

För att undvika att företagen anpassade sig på detta vis föreslog Skatteverket, i sin andra 

promemoria, två alternativa förändringar av lagtexten. Det ena förslaget, som kort förklarat 

innebar en reglering där avdragsrätten för ränteutgiften skulle motsvara beskattningen av 

densamma hos mottagaren, togs inte upp i den sista utredningen varför den inte kommer 

förklaras vidare i det här sammanhanget.162 Det andra alternativet däremot, och som även 

diskuteras vidare i det senaste lagförslaget163, innebar en revidering av den nuvarande tio-

procentsregeln.  

                                                 
159 SKV:s promemorior Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 
09/113, s. 24-25, Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-03-14, dnr 131- 
755479-10/113, s. 7-8 samt Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-

11/113, s. 24-25. 

160 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113, s. 
24. 

161 SKV:s promemorior Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-03-14, dnr 131-755479-10/113, 
s. 17 och Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113, s. 26-27. 
 
162 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-03-14, dnr 131-755479-10/113, s. 

17. 

163 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012. 
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Förändringen innebar att Skatteverket skulle ges en möjlighet att neka avdrag trots att rän-

tan beskattades med tio procent eller mer om transaktionerna inte kunde motiveras av af-

färsmässiga skäl utan endast genomfördes på grund av skatteskäl.164 

Något som lyftes fram i samtliga promemorior var situationer då företag etablerade struk-

turer där de gjorde avdrag för räntan i samband med externa förvärv av delägarrätter. Skat-

teverket ansåg att en lagändring som innebär att även externa förvärv omfattades ytterligare 

skulle effektivisera de nuvarande reglerna. Den skatteplanering som sker vid interna förvärv 

kunde nämligen även göras på samma sätt vid externa förvärv och det framgick att koncer-

nerna även skatteplanerade på detta vis, man kunde dock inte visa på exakt i vilka volymer 

det skedde.165  

Det som dock klargjordes var att ränteavdrag avseende interna skulder i samband med ex-

terna förvärv av dotterbolag avser betydligt större belopp än i samband med interna för-

värv.166 I samband med upprättandet av promemoriorna lades det inget konkret förslag på 

hur en sådan förändring skulle se ut rent lagtekniskt utan det visades istället senare i Fi-

nansdepartementets lagförslag.167  

Förutom en revidering av de nuvarande reglerna berörde Skatteverket även möjligheten till 

att införa helt nya ränteavdragsbegränsningsregler. Ett av alternativen som diskuterades var 

att införa så kallade underkapitaliseringsregler. Sådana regler är vanliga i andra europeiska 

länders lagstiftningar, bland annat i Tyskland, och innebär att avdragsrätten för räntor be-

gränsas om företagets egna kapital understiger en viss nivå i förhållande till dess skulder. 168 

Vad den här nivån sätts till skiljer sig i olika lagstiftningar men huvudprincipen att det egna 

kapitalet inte får vara för liten är densamma.169  

                                                 
164 SKV:s promemorior Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-03-14, dnr 131-755479-10/113, 

s. 17 och Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113, s. 26-27. 

165 SKV:s promemorior Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2009-12-14, dnr 131-890752-09/113, 
s. 27-28 och Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113, s. 25-26. 

166 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-11/113, s. 
25. 

167 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012. Se även vidare under av-
snitt 4.2.2.1. 

168 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 09/113, s. 30-31. 

169 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752-09/113, s. 30-31. 
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Ett annat alternativ som diskuterades var att begränsa avdragsrätten för räntor med hänsyn 

till relationen räntornas storlek i förhållande till bolagets respektive koncernens resultat be-

räknat på ett visst sätt, t.ex. så kallade EBIT-regler.170  

Skatteverket ansåg hursomhelst att om Sverige bör införa underkapitaliseringsregler, EBIT-

regler eller likande så krävs det en djupare analys vilken verket ansåg ligga utanför prome-

moriornas omfattning.171 

Det föreligger för tillfället en stor skillnad i den skattemässiga behandlingen av lånat kapital 

respektive eget kapital. Eftersom att ränta på lån är avdragsgill medan utdelning inte är det 

så lockar det här till strukturer med interna lån då detta är mer skattemässigt gynnat än 

finansiering med eget kapital. Det finns en risk, enligt Skatteverket, att de nuvarande reg-

lerna skapar incitament för bolagen att finansiera förvärv genom lån och därför förespråkar 

man att en utredning bör vidtas i syfte att utreda huruvida en lagstiftning bör införas för att 

minska skillnaden i behandlingen mellan lånat och eget kapital.172  

Då man önskar skydda den svenska skattebasen skulle en sådan reglering vara nyttig då 

uppköpen, framförallt inom private equity sektorn, idag är högt lånefinansierade och på så 

sätt reduceras det svenska skatteunderlaget då motsvarande ränteintäkt i många fall inte be-

skattas i Sverige.173  

För att minska skillnaderna i behandlingen av lånat och eget kapital föreslog Skatteverket 

två alternativ som kunde övervägas. Det ena alternativet innebär ett införande av regler 

som medger avdrag (så kallat NID-avdrag) för en fiktivt beräknad ränta på eget kapital, nå-

got som för närvarande återfinns i Belgisk lagstiftning. Det andra alternativet är så kallade 

ränteboxar som innebär att mottagna räntor från ett bolag inom koncernen beskattas lågt 

samtidigt som avdrag för ränteutgifter till ett annat koncernbolag endast får dras av till en 

liten del, förslagsvis till samma procentsats som beskattningen.174   

                                                 
170 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 
09/113, s. 31. 

171 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 
09/113, s. 30-31. 

172 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 
09/113, s. 31. 

173 Ibid. 
174 SKV:s promemoria Ränteavdrag i företagssektorn, 2009-12-14, dnr 131-890752- 

09/113, s. 31. 
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4.2 Finansdepartementets förslag till ny lag 

4.2.1 Anledning och bakgrund till förslaget 

Som en direkt följd av Skatteverkets utredningar under åren 2009-2011 lade Finansdepar-

tementet i slutet av mars 2012 fram ett förslag till förändring gällande reglerna om ränteav-

dragsbegränsningar.175 Promemorian innehåller det första konkreta förslaget till förändring 

av de ränteavdragsbegränsningsregler som infördes 2009. Den främsta anledningen till att 

det nya lagförslaget har lagts fram är att de regler som infördes 2009 inte anses vara tillräck-

liga för att skydda den svenska skattebasen då företag fortfarande, genom interna lån, har 

stora möjligheter att undgå bolagsbeskattning i Sverige. Då den här möjligheten har utnytt-

jats i stor utsträckning anser Finansdepartementet att avdragsmöjligheterna för ränteutgifter 

bör begränsas ytterligare.176  

I förarbetena till de nuvarande reglerna diskuterades, såsom även nämnts under avsnitt 

2.5.3, situationer gällande externa förvärv och externa lån och om även de skulle omfattas 

av reglerna. I propositionen uttalades bland annat följande. ”Även om externa lån och ex-

terna förvärv i vissa fall kan utnyttjas för skatteplanering med hjälp av ränteavdrag har de 

fall som identifierats av Skatteverket rört intern skatteplanering. Om det skulle visa sig att 

även skatteplanering vid t.ex. externa förvärv eller externa lån utgör allvarlig hot mot den 

svenska bolagsskattebasen avser regeringen återkomma med regeländringar som motverkar 

detta.”177 

I nuläget finns det alltså inte några regler som begränsar möjligheten till avdrag för räntor i 

fall gällande externa förvärv eller lån. På grund av avsaknaden av generella ränteavdragsbe-

gränsningsregler eller underkapitaliseringsregler i kombination med koncernbidragsreglerna 

så möjliggör detta för koncerner att undgå bolagsbeskattning i Sverige. Även om möjlighet-

erna begränsades till viss del i och med införandet av reglerna 2009 finns det alltså fortfa-

rande stora möjligheter för bolagen att strukturera sina skuldförhållanden inom koncernen 

på ett sätt som leder till att räntan betalas till ett land där mottagaren beskattas mycket lågt 

eller inte alls.178 

                                                 
175 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012. 

176 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 30. 

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

178 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 30. 
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I promemorian ställs ett enkelt exempel upp där det svenska bolaget A tar ett internt lån 

från ett utländskt företag inom koncernen C för att externt förvärva företag B, även det be-

läget i Sverige.179 På så vis upprättas ett skuldförhållande mellan bolag A och C där A beta-

lar ränta på skulden. På grund av de gällande koncernbidragsreglerna i svensk rätt finansie-

ras dessa ränteutgifter genom att bolag B lämnar koncernbidrag till bolag A. Det här ger 

slutligen effekten att vinsterna som upparbetas i bolag B inte beskattas i Sverige då dessa 

används för att kvitta ränteutgifterna i bolag A. Om C dessutom är placerat i ett lågskatte-

land innebär detta att räntan inte beskattas alls eller mycket lågt vilket innebär att de skatte-

pliktiga vinster som uppstått i Sverige omvandlas till räntebetalningar som i slutändan lan-

dar i ett lågskatteland.180  

Då det fortfarande finns stora möjligheter att undgå bolagsbeskattning med hjälp av ränte-

avdrag och att denna möjlighet i stor utsträckning utnyttjas av bolagen anses det mycket 

angeläget att vidta lagstiftningsåtgärder för att motverka den här formen av skatteplane-

ring.181  

4.2.2 Förslag till förändringar 

I förslaget som Finansdepartementet har arbetat fram föreslås främst tre stycken föränd-

ringar. Reglerna från 2009 är föreslagna att utvidgas till att gälla alla ränteutgifter avseende 

alla skulder inom en koncern, alltså inte bara interna skulder vid köp av delägarrätter inom 

en koncern.  

Tioprocentsregeln förseslås ändras på så vis att Skatteverket ska ges en möjlighet att under-

känna ränteavdrag som görs i syfte att främst undvika skatt, en så kallad omvänd ventil.182 

Så även om beskattningen sker till tio procent eller mer kan Skatteverket neka avdrag om 

transaktionerna inte är affärsmässigt motiverade. Slutligen ska avdrag nekas för ränteutgif-

ter som betalas till mottagare belägna i lågskatteländer utanför EES som Sverige inte har 

skatteavtal med. Oavsett om transaktionen är affärsmässigt motiverade eller inte nekas av-

drag vilket innebär, enkelt uttryckt, att räntebetalningar till så kallade skatteparadis inte 

                                                 
179 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 30-31. 

180 Ibid. 

181 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 31-32. 

182 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 36. 
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längre kommer vara avdragsgilla.183 Samtliga förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 

2013.184 

4.2.2.1 Tillämplighet på ränteutgifter avseende alla skulder inom koncer-

nen 

Finansdepartementet föreslår i sin promemoria att den nya lydelsen i 24 kap. 10 b § ska 

vara följande: 

”Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte – om inte annat följer av 10 d eller 10 e § - dra av 

ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen.”185 

Den stora skillnaden mot den tidigare lydelsen är alltså att avdragsförbudet numera ska 

gälla samtliga interna skulder inom koncernen. Det spelar alltså ingen roll vad det interna 

lånet används till utan huvudregeln förseslås numera gälla samtliga skulder inom intresse-

gemenskapen.186  

Det diskuterades om man istället för att revidera de nuvarande reglerna skulle genomföra 

mer grundläggande förändringar av regelsystemet. Det övervägdes t.ex. om man skulle in-

föra en rätt till avdrag med en viss högsta schablonränta på interna lån eller att införa regler 

som medför en kvoterad avdragsrätt för räntor.187 Även möjligheten att införa underkapita-

liseringsregler diskuterades men det ansågs i slutändan att de här alternativen inte var de 

bästa då en sådan stor förändring av regelsystemet kräver noggranna överväganden och 

omfattande analyser.188 Finansdepartementet har på grund av detta givit en Företagskom-

mitté i uppdrag att undersöka om det är lämpligt att införa helt nya regler gällande ränteav-

drag och deras förslag ska lämnas senast den 1 november 2013.189 (Se vidare under avsnitt 

4.4). Finansdepartementet anser därför det vara mest lämpligt att invänta kommitténs för-

slag vad det gäller införande av helt nya regler. Däremot anser man att en utvidgning av de 

                                                 
183 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 7-8 och s. 42. 

184 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 2. 

185 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 6. 

186 Ibid. 

187 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 32-33. 

188 Ibid. 

189 Finansdepartementets direktiv 2011:1, Översyn av företagsbeskattningen, s. 26. 
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nuvarande reglerna måste göras så fort som möjligt på grund av det gällande hotet mot den 

svenska bolagsskattebasen.190  

Vad det gäller frågan om de nya reglerna även skulle omfatta externa lån ansåg Finansde-

partementet att en sådan utvidgning av reglerna i nuläget inte var önskvärda då sådana reg-

ler skulle träffa många fler situationer än nödvändigt. Däremot sägs det att det är åsikten i 

just det här lagstiftningsärendet men att frågan bör prövas av Företagskommittén.191  

Något som däremot diskuterades grundligt i promemorian var om reglerna skulle utvidgas 

till att omfatta samtliga interna lån eller om de endast skulle utvidgas till att även gälla in-

terna lån vid externa förvärv av delägarrätter. För- och nackdelar med de båda alternativen 

gick att finna.192  

Fördelen med att utvidga reglerna till att även omfatta externa förvärv var att åtgärden i så 

fall skulle vara begränsad till den skatteplaneringen med ränteavdrag som sker i samband 

med externa förvärv. I nuläget måste bolagen särskilja de lån som hänför sig till förvärv av 

delägarrätter och det problemet skulle dock kvarstå om utvidgningen av reglerna endast 

skulle gälla externa förvärv. Det sägs även att sådana regler relativt enkelt kan kringgås och 

man vet inte i nuläget om sådana kringgåenden kan stoppas med hjälp av skatteflyktslagen. 

Så för att en sådan utvidgning skulle vara effektiv skulle det krävas kompletterande regler 

som begränsar avdragsrätten vid varje specifik situation.193 

Även om det finns nackdelar med en utvidgning av reglerna till att omfatta samtliga interna 

lån valde Finansdepartementet att gå på det här spåret. Det diskuterades bland annat att det 

finns en risk att reglerna kan komma att träffa fler situationer än som bedöms nödvändiga 

att åtgärda i nuläget men man ansåg att fördelarna vägde upp detta. Dels behöver inte före-

tagen ”öronmärka” sina lån då en särskiljning av vilka lån som hänför sig till förvärv av de-

lägarrätter inte längre skulle vara nödvändig och dels så skulle situationer gällande kringgå-

enden minska väsentligt.194 Man tittade även på övriga Europeiska länder där det vanligaste 

                                                 
190 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 33. 

191 Ibid. 

192 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 33-34. 

193 Ibid. 

194 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 34. 
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alternativet var att reglerna tog sin utgångspunkt i samtliga interna lån även om de reglerna 

innehåller ett antal undantag.195  

Sammanfattningsvis anser man således att även om en utvidgning till att omfatta samtliga 

interna lån kan få den oönskade effekten att de träffar fler situationer än nödvändigt anser 

man att det här är det bästa alternativet i nuläget. De eventuella negativa effekter som en 

sådan utvidgning riskerar att rendera anser man kunna begränsas genom undantagsreglerna 

avseende affärsmässiga transaktioner.196   

4.2.2.2 En generell omvänd ventil 

Det andra förslaget som Finansdepartementet presenterar i sin promemoria är en så kallad 

generell omvänd ventil.197 Förändringen innebär att tioprocentsregeln kompletteras med en 

bestämmelse om att avdrag ändock inte ska tillåtas trots att regeln är uppfylld om Skatte-

verket kan visa att transaktionerna inte är affärsmässigt motiverade.198 Förslaget till föränd-

ring i 24 kap. 10 d § är följande: 

”Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om inkomsten som motsvarar rän-

teutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom in-

tressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den 

inkomsten. 

Första stycket tillämpas inte om Skatteverket kan visa att skuldförhållandet till 

övervägande del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig 

skatteförmån.”199 

10 d § föreslås därmed ändras på så vis att det införs ett helt nytt andra stycke som berör 

Skatteverkets befogenhet att neka avdrag om de anser att skuldförhållandet inte är affärs-

mässigt motiverat. Det andra undantaget, den så kallade ventilen, kommer att flyttas till 10 

e § där även nya regler gällande EES kommer att införas (se nedan under avsnitt 4.2.2.3).200  

                                                 
195 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 34. 

196 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 34-35. 

197 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 36. 

198 Ibid. 

199 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 7. 

200 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 7. 
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I den nuvarande lydelsen finns det en begränsad s.k. omvänd ventil vilken innebär att av-

drag inte får göras med stöd av tioprocentsregeln om det räntemottagande bolaget har möj-

lighet att få avdrag för utdelning och om Skatteverket kan visa att transaktionerna inte är 

affärsmässigt motiverade.201 Finansdepartementet förslag innebär att den här lydelsen för-

ändras så att den omvända ventilen istället ska tillämpas generellt på samtliga företag.202 I 

Skatteverkets rapport från 2011203 visade kartläggningen att företag har anpassat sig efter ti-

oprocentsregeln av rena skatteskäl och att detta har givit oönskade effekter. Det här är nå-

got som Finansdepartementet lyfter fram i sin promemoria som ett av skälen till att införa 

en ny generell omvänd ventil.204  

En av de viktigaste funktionerna som den nuvarande tioprocentsregeln fyller är att den för-

enklar förfarandet för både bolag och Skatteverk betydligt. Trots detta anser Finansdepar-

tementet att de fall av skatteplanering som Skatteverket har uppmärksammat är av sådan 

art att det i stor grad kan ifrågasättas om man ska behålla den nuvarande lydelsen.205 Den 

förslagna omvända ventilen är tänkt att gälla för samtliga interna lån och för samtliga bolag 

som omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Anpassningen efter den nuvarande tio-

procentsregeln kan nämligen förväntas uppkomma även vid interna lån vid externa förvärv, 

inte bara vid interna förvärv av delägarrätter.206  

Tanken är inte att bestämmelsen ska träffa transaktioner som har genomförts av sunda af-

färmässiga skäl varför Skatteverket måste visa att skuldförhållandet i varje enskilt fall är 

motiverat av skatteskäl för att avdrag ska nekas. Problemet som kan uppstå med en sådan 

regel är att avgöra när en väsentlig skatteförmån föreligger. Det är inte möjligt eller lämpligt 

att ange en särskild beloppsgräns, däremot kan man som vägledning ha att skatteförmånen 

ska vara av ett betydande belopp. För att t.ex. normal så kallad cash-pool-verksamhet inte 

                                                 
201 24 kap. 10 d § andra stycket IL. 

202 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 37. 

203 Skatteverkets promemoria Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, 2011-12-19, dnr 131-836251-
11/113. 

204 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 37. 

205 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 38. 

206 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 37-39. 
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ska påverkas avses inte en väsentlig skatteförmån föreligga när det gäller kortfristiga skulder 

som har en löptid på endast ett par månader.207  

Ett antal omständigheter som tas upp i promemorian vilka bör beaktas vid en tillämpning 

av den omvända ventilen är t.ex. situationer då företag bedriver omotiverad slussning av 

räntebetalningar. Tveksamma bolagsstrukturer är en annan faktor som bör ingå i bedöm-

ningen, t.ex. om en koncern i samband med förvärv av delägarrätter regelmässigt bildar nya 

bolag vars huvudsakliga funktion är att inneha en lånefordran.208 

Slutligen anser Finansdepartementet att Skatteverket ska kunna fatta ett beslut om om-

prövning inom den tidsperiod som gäller för efterbeskattning (5 år). Så även om det aktu-

ella bolaget inte har lämnat en oriktig uppgift, vilket normalt är en förutsättning för att be-

slut om efterbeskattning kan meddelas, ska Skatteverket ges möjligheten att inom samma 

tidsperiod meddela ett beslut om det rör sig om en tillämpning av den omvända ventilen.209    

4.2.2.3 Ingen avdragsrätt för räntebetalningar till länder utanför EES 

Den tredje stora förändringen som förslås gäller den så kallade ventilen. Ventilen behålls 

men utvidgas till att gälla för samtliga interna lån. Liksom tidigare ska avdrag få göras trots 

att mottagaren inte beskattas till tio procent. Skuldförhållandet måste vara huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat och om lånet avser ett förvärv måste även det vara affärsmässigt 

motiverat.  

Ett internt lån som ersätter ett tillfälligt externt lån ska omfattas av bestämmelsen om för-

värv. Vad som särskilt ska beaktas när det gäller skuldförhållandet är om finansieringen 

istället hade kunnat ske genom ett tillskott istället för ett internt lån. Den största föränd-

ringen gäller dock mottagaren av ränteintäkten. Om mottagaren är belägen i ett land utan-

för EES gäller inte ventilen vilket innebär att företag kommer att förhindras att slussa rän-

teintäkter till ett skatteparadis.210 Den ”nya” ventilen föreslås vara belägen i 24 kap. 10 e § 

IL.211 

                                                 
207 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 38-39. 

208 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 40. 

209 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 40-41. 

210 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 7-8 och s. 42. 

211 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 7-8. 
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Förändringen innebär att ventilen tydliggörs i jämförelse med den nuvarande lydelsen. Ven-

tilen tillämpas nämligen numera på samtliga interna lån, både skuldförhållandet och förvär-

vet måste vara affärsmässigt motiverat, interna lån som ersätter ett externt lån ska numera 

omfattas och beaktande ska även tas om finansiering hade kunnat ske genom tillskott istäl-

let för ett internt lån. Samtliga dessa faktorer är tillägg i jämförelse med den tidigare lydel-

sen. Då ett av huvudsyftena med att utvidga reglerna gällande ränteavdragsbegränsningar är 

att skydda den svenska bolagsskattebasen har man även valt att inte tillåta avdrag för ränte-

betalningar till lågskatteländer. Det har nämligen uppmärksammats att bolag har satt i sy-

stem att slussa räntebetalningarna så att de i slutändan hamnar i ett land där bolagsskatte-

satsen är mycket låg.  

För att begränsa sådant beteende kommer ventilen endast att gälla vid transaktioner där 

räntebetalningarna görs till ett land inom EES eller till ett land med vilket Sverige har ingått 

ett skatteavtal.212   

4.3 Potentiella konsekvenser av förslagen enligt Finansde-

partementet 

4.3.1 För de statliga finanserna 

Den huvudsakliga konsekvensen av de nya reglerna förväntas vara att en urholkning av den 

svenska bolagsskattebasen kommer att minska och att det därmed leder till en förstärkning 

av de offentliga finanserna.213 En iakttagelse som gjorts är att utländska företags investe-

ringar i Sverige finansieras med hjälp av interna lån i mycket större utsträckning än svenska 

företags investeringar utomlands. Det här säger man indikerar att en kontinuerlig skattepla-

nering med interna lån föreligger och genom en utvidgning av reglerna tror man att detta 

beteende kommer att minska.214  

Enligt Finansdepartementet förväntas skatteintäkterna öka med 6,29 miljarder kronor un-

der 2013 i och med införandet av de nya reglerna. Man tror därmed att man kommer få fi-

                                                 
212 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 45. 

213 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 52-53. 

214 Ibid. 
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nansiellt utrymme att sänka bolagssektorns skattebelastning genom att sänka bolagsskatte-

satsen.215  

4.3.2 För företagen 

Finansdepartementet anser att de nya reglerna kommer att jämna ut spelplanen mellan 

koncerner som har möjligheten att ta interna lån från utlandet och de som saknar denna 

möjlighet. De nya reglerna kommer nämligen att främst beröra räntebetalningar som görs 

till ett land som har en lägre bolagsskattesats än den i Sverige. Enligt departementet är det 

främst företag som har satt i system att göra stora ränteavdrag som kommer att beröras då 

man anser att om avdragen inte är tillräckligt stora så skulle det inte löna sig att sätta upp en 

sådan finansieringsstruktur.216  

Det sägs även att den administrativa bördan för företagen kommer att minskas då bolagen 

numera inte kommer att behöva öronmärka sina lån som uppkommit genom förvärv. 

Dock ges ju Skatteverket en möjlighet att, genom den omvända ventilen, pröva om en in-

tern skuld har uppkommit av rent skattmässiga skäl men Finansdepartementet anser att det 

administrativa merarbete som kan uppkomma för företagen vägs upp av det faktum att den 

svenska bolagsskattebasen kommer skyddas på ett bättre sätt.217  

4.3.3 För Skatteverket och domstolarna 

Regelförändringarna förväntas ge en positiv effekt för Skatteverket då arbetsbördan bör 

minska i och med att bolag kommer avhålla sig från att skatteplanera likt tidigare då den 

omvända ventilen ger Skatteverket större befogenheter än tidigare. Skatteverket kommer i 

framtiden inte heller behöva undersöka räntenivåerna i de fall transaktioner har gjorts av 

skatteskäl.218  

4.4 Finansdepartementets direktiv till Företagskommittén 

I början av 2011 beslöt regeringen att man skulle tillsätta en Företagskommitté. Kommittén 

har som huvudsakligt uppdrag att se till de nuvarande möjligheterna att göra ränteavdrag i 

företagssektorn. Enligt regeringen föreligger det just nu en olikbehandling mellan investe-

                                                 
215 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 53. 

216 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 53-54. 

217 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 54. 

218 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, mars 2012, s. 54-55. 
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ringar som görs med eget kapital respektive lånat kapital. De nuvarande reglerna anser man 

öppna upp för skatteplanering genom ränteupplägg då räntor på lån i mångt och mycket är 

avdragsgilla. Det här leder till att skattebelastningen på egenfinansierade investeringar blir 

högre än på de lånefinansierade.219 

Företagskommittén har som uppdrag att ta fram förslag som kan leda till en förändring av 

det gällande läget. Enligt regeringen finns det två möjliga förslag, det ena är helt enkelt att 

begränsa rätten till ränteavdrag och det andra är att införa skattelättnader för riskkapitalsfi-

nansierade investeringar. Dessutom presenterar regeringen ett antal regelsystem som de 

önskar att kommittén ska se över och ge sin synpunkt på.  

Dessa system är bland annat underkapitaliseringsregler, generella avdragsbegränsningar där 

man ser till lånets storlek i relation till företagets tillgångar och eventuell källskatt på ränte-

betalningar som görs till lågskatteparadis.220 Enligt direktivet ska företagskommittén ge sitt 

slutbetänkande senast den 1 november 2013.221   

Att Finansdepartementet har givit i uppdrag till Företagskommittén att undersöka möjlig-

heterna till ytterligare förändringar inom ränteavdragsbegränsningsområdet öppnar, enligt 

författaren, upp för möjligheten att fler förändringar inom området är att invänta. 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

Efter att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes 2009 gav regeringen 

Skatteverket i uppdrag att fortsätta kartläggningen av förekomsten av ränteavdrag i före-

tagssektorn. Sedan dess har Skattverket inkommit med tre stycken promemorior som pre-

senterats mellan åren 2009-2011. Trots införandet av de nya reglerna framgick det av Skat-

teverkets utredningar att bolag fortsatt med skatteplaneringsförfaranden med hjälp av rän-

teavdrag. Det avseende som ansågs mest otillfredsställande var situationer gällande tiopro-

centsregeln då bolag anpassat sina ränteupplägg genom att få till stånd en beskattning av 

räntemottagaren på exakt tio procent eller strax däröver.222  

                                                 
219 Finansdepartementets direktiv 2011:1, Översyn av företagsbeskattningen, s. 8 f.  

220 Finansdepartementets direktiv 2011:1, Översyn av företagsbeskattningen, s. 17 f.  

221 Finansdepartementets direktiv 2011:1, Översyn av företagsbeskattningen, s. 26. 

222 Se avsnitt 4.1. 
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Skatteverket förslog därför en revidering av regeln som Finansdepartementet senare valde 

att införa i sitt förslag till ny lagstiftning. Förändringen innebär att Skatteverket ska ges en 

möjlighet att neka avdrag om transaktionerna inte är affärsmässigt motiverade, oavsett till 

vilken skattesats det räntemottagande bolaget beskattas till.223 

Andra förslag till förändringar som Finansdepartementet har tagit fram är att samtliga in-

terna lån numera ska omfattas av reglerna, oavsett vad dessa lån används till.224 Dessutom 

föreslås det att ventilen ändras på så vis att avdrag nekas om räntemottagaren inte är belä-

gen i ett land inom EES eller i ett land med vilket Sverige har ett skatteavtal med. Föränd-

ringen syftar till att förhindra skatteupplägg där räntan slussas till ett bolag beläget i ett skat-

teparadis.225  

Förutom detta har Finansdepartementet beslutat att tillsätta en Företagskommitté som har i 

uppdrag att ta fram förslag till generella regler som kan leda till en förändring av det gäl-

lande läget.226    

 

 

 

        

                                                 
223 Se avsnitt 4.2.2.2. 

224 Se avsnitt 4.2.2.1. 

225 Se avsnitt 4.2.2.3. 

226 Se avsnitt 4.4. 
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5 Analys och Slutsatser 

5.1 Hur ska de nuvarande reglerna tillämpas? 

Vad det gäller tolkningen och tillämpningen av de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreg-

lerna, som redogjordes för i kapitel 3, anser författaren inte att det finns några större svå-

righeter gällande detta när man ser till huvudreglerna. Som redogjorts för tidigare är dessa 

regler tämligen klara och det har inte heller i praxis vållat några större problem vad det gäl-

ler tillämpningen av huvudreglerna.227 Det som däremot är intressantare att diskutera är 

tolkningen och tillämpningen av de två undantagen, tioprocentsregeln och ventilen. Nedan 

analyseras vad som sagts angående tillämpningen av dessa regler och författarens kommen-

tarer och slutsatser på detta.  

5.1.1 Tioprocentsregeln 

Vad som hittills är klarlagt är att tioprocentsregeln ska tillämpas genom att man genomför 

ett så kallat hypotetiskt test. Testet går ut på att man ser till det räntemottagande bolaget 

och avgör om detta bolag skulle ha beskattats med minst tio procent om det endast hade 

haft ränteinkomsten som sin enda inkomst. Således ska det vid testet inte tas hänsyn till fö-

retagets övriga inkomster eller utgifter utan endast ränteintäkten ska beaktas. Enligt förar-

betena framgår det att tioprocentsregeln inte är tillämplig om det räntemottagande bolaget 

kan neutralisera inkomsten genom grundavdrag, fribelopp eller liknande avdrag.228  

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde två av Skatterättsnämndens förhandsbesked när 

det gällde tillämpningen av regeln i relation till så kallade NID-avdrag. Högsta förvaltnings-

domstolen ansåg att NID-avdrag var ett sådant avdrag som kunde jämställas med sådant 

liknande avdrag som anges i förarbetena.229 I det här fallet ställer sig författaren på Högsta 

förvaltningsdomstolens sida. Det skulle vara orimligt att medge avdrag i detta fall då NID-

avdraget i allra högsta grad hör samman med ränteinkomsten. Utlåningen av riskkapitalet 

föranledde i båda fallen ränteinkomsterna samtidigt som den låg till grund för avdraget. En-

ligt det hypotetiska testet skulle nämligen ränteinkomsten beskattas till noll om avdrag sam-

tidigt skulle medges för utlåningen av riskkapitalet. 

                                                 
227 Se avsnitt 3.2 och 3.4. 

228 Se avsnitt 3.3.1.2. 

229 Se avsnitt 3.3.1.3. 
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I kapitel 3.3.1.4 redogjordes det för Skatteverkets inställning när det gäller olika länders sy-

stem för skattemässig resultatutjämning som kan utnyttjas för att kvitta ränteintäkter. När 

det gäller det system som innebär att ränteutgifter och ränteintäkter kan kvittas mot 

varandra inom en så kallad ”fiscal unity” håller författaren med Skatteverket. I detta fall 

hör, precis som i det ovan förklarade NID-systemet, ränteinkomsten och avdraget samman 

med varandra varför tioprocentsregeln inte bör vara tillämplig. Inom koncernen utförs inte 

någon skild eller särskild åtgärd utan ränteinkomsten kvittas direkt inom skatteenheten. 

Vad det gäller det andra exemplet, nämligen bolag som utnyttjar koncernbidragsreglerna 

för att kvitta ränteinkomsten, är författaren tudelad. Om man endast ser till lagregeln och 

tillhörande förarbeten anser författaren att tioprocentsregeln i detta fall bör tillämpas. För 

om ränteinkomsten, hypotetiskt sett, är bolagets enda inkomst och denna beskattas till en 

nivå överstigande tio procent ska undantaget vara uppfyllt. Det faktum att koncernbidrag 

sedan lämnas, detta kan nämligen ses som en skild åtgärd, för att kvitta ränteinkomsten bör 

inte beaktas vid det hypotetiska testet. Författaren tror att många bolag delar det här sättet 

att resonera. Å andra sidan anser författaren att man ibland måste se det hela ur ett större 

perspektiv för att undvika kringgående av reglerna. Om man ser till strukturen i sin helhet 

och syftet med den kan man argumentera för att tioprocentsregeln inte ska tillämpas i detta 

fall. Även om koncernbidraget inte kan likställas med ett grundavdrag eller fribelopp så går 

det att resonera sig fram till att det hypotetiska testet ska göras med utgångspunkten att 

ifrågavarande struktur faktiskt föreligger. Den ifrågavarande ränteinkomsten existerar ju 

nämligen bara om motsvarande ränteutgift existerar. Det var på detta vis Skatteverket reso-

nerade i sin skrivelse och författaren är benägen att hålla med i det här fallet.  

När det gäller tillämpningen av regeln vid potentiella borgenärsbyten ansåg Skatteverket att 

tioprocentsregeln ska tillämpas utifrån varje borgenär för sig och vid varje enskilt tillfälle. 

Författaren tycker det här är en väl avvägd ståndpunkt då kringgåendeförfaranden annars 

hade varit möjliga. Genom att överlåta en fordran från ett bolag som beskattas till tio pro-

cent eller mer till ett bolag beläget i ett lågskatteparadis hade man på ett enkelt sätt kunnat 

undgå reglerna. Skulle dock fordringen överlåtas till ett bolag utanför koncernen skulle av-

dragsbegränsningsreglerna inte vara tillämpliga då de endaste berör interna lån och förvärv. 

I det här sammanhanget bör dock reglerna gällande tillfälliga externa lån och back-to-back-

lån beaktas.230    

                                                 
230 24 kap. 10 b § respektive 10 c § IL. 
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5.1.2 Ventilen 

Ventilen infördes i syftet att ge de företag som beskattar ränteinkomsten till en skattesats 

lägre än tio procent en chans till avdrag om de kan visa att såväl förvärvet som skulden är 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Företag som genomför sunda affärsmässiga trans-

aktioner ska alltså inte behöva påverkas av tioprocentsregeln. Av förarbetena framgår det 

dock att det krävs att de affärsmässiga motiven ska vara klart överordnade övriga skäl, 

såsom skatteskäl. Det skattemässiga skälet till förfarandet får således endast till en liten del 

vara ett av motiven.231  

Det svåra med en regel av sådant här slag är hur tillämpningen ska ske när det gäller definit-

ionen av vad som är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Det som kan argumenteras är 

att förutsebarheten med en sådan regel är relativt låg då bolag kan anse att deras transaktion 

är affärsmässigt motiverad samtidigt som Skatteverket är av en helt annan åsikt. Det som 

nämns i förarbetena är att samtliga relevanta faktorer ska beaktas i varje enskilt fall.232 I för-

fattarens ögon säger inte detta speciellt mycket vad det gäller själva tillämpningen av venti-

len.  

Genom praxis har det dock framkommit vissa klargöranden. När det gäller tillämpningen 

av ventilen uppstod frågan om man endast skulle se till gäldenärens förhållande i den ifrå-

gavarande transaktionen eller om även långivarens situation skulle beaktas. I tre av Skatte-

rättsnämndens förhandsbesked, som Högsta förvaltningsdomstolen senare fastställde, ifrå-

gasattes inte affärsmässigheten i själva omstruktureringen. Avdrag nekades dock ändå och 

den tolkning som författaren gör är att detta är ett tecken på att långivarens funktion och 

placering ansågs vara tveksam.233 

Författarens åsikt efter att ha analyserat både lagtext, förarbete och praxis är att övervä-

gande skäl talar för att även långivarens funktion ska beaktas vid en bedömning av venti-

lens tillämplighet. Enligt förarbetena ska skuldförhållandet vara affärsmässigt motiverat och 

det torde vara högst olämpligt att bedöma detta om man väljer att bortse från långivarens 

funktion i transaktionen. Låt oss säga att långivarens enda funktion är att fungera som en 

sorts internbank och dessutom är placerat i ett lågskatteland. Dessa omständigheter borde, 

                                                 
231 Se avsnitt 3.3.2.2. 

232 Ibid. 

233 Se avsnitt 3.3.2.3. 
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enligt författaren, vara något som ska vägas in i en bedömning när det gäller ventilens till-

lämplighet. Naturligtvis ska en samlad bedömning göras i varje fall av samtliga relevanta 

faktorer och huruvida de affärsmässiga skälen överväger de skattemässiga är något för 

domstolarna att bedöma.  

När det gäller de situationer då ett internt förvärv har föregåtts av ett externt förvärv har 

Skatterättsnämnden, och även Skatteverket, varit av den åsikt att den här omständigheten 

inte ska tillmätas någon självständig betydelse. Naturligtvis är det en omständighet som ska 

beaktas vid tillämpningen av ventilen. I ett av Skatterättsnämndens avgöranden sades det 

t.ex. att det interna förärvet och finansieringen skulle bedömas i ljuset av det nära föregå-

ende externa förvärvet.234        

Enligt författarens åsikt synes ventilen vara en lagregel där domstolen måste se till omstän-

digheterna i varje fall för att komma till ett resultat. Med andra ord är regeln i stor utsträck-

ning beroende på domstolens subjektiva värderingar av affärsmässigheten i uppkomna 

skuldförhållanden. Två fall kan, såsom nämnts tidigare i uppsatsen, se lika ut om man ser 

till omständigheterna i stort men för att avgöra om transaktionerna i just det berörda fallet 

är huvudsakligen affärsmässigt motiverade måste domstolen göra en samlad bedömning av 

alla berörda delar av förfarandet. Författaren anser dock att ventilen är en regel som måste 

finnas för att bolag som genomför affärsmässigt motiverade transaktioner inte ska få en 

otillbörlig nackdel även om de beskattas lågt.  

5.2 De lege ferenda 

5.2.1 Inledning 

Såsom presenterats tidigare i uppsatsen öppnade regeringen redan i förarbetena till den nu-

varande lagstiftningen upp för att en närmare kartläggning av ränteavdrag i företagssektorn 

skulle kunna leda till en utvidgning av de dåvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna.235 

Enligt författaren kan det här faktumet tyda på att en tillräckligt omfattande utredning inte 

gjordes vid tillkomsten av de nuvarande reglerna. Vad det här i så fall kunde bero på är 

svårt att säga men efter att ha analyserat bakgrunden till reglernas tillkomst anser författa-

ren att regeringen troligtvis ansåg att en begränsning var behövlig och att den här begräns-

                                                 
234 Se avsnitt 3.3.2.3. 

235 Se avsnitt 2.5.3. 
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ningen skulle införas skyndsamt. Så för att förhindra de identifierade och mest utstuderade 

skatteplaneringsförfaranden som direkt hotade den svenska bolagsskattebasen valde man 

att införa regler som till synes baserades i mångt och mycket på de dåvarande Nederländska 

reglerna. Följden blev att reglerna enbart inriktade sig på att förhindra skatteupplägg som 

baseras på koncerninterna lån och förvärv. De nya reglerna gav dock en positiv effekt vad 

det gäller dess syfte att skydda den svenska bolagsskattebasen men som Skatteverkets ut-

redningar kom att visa så anpassade företagen sig även efter de nya reglerna på ett innova-

tivt sätt vilket ledde till att ett nytt lagförslag nu har presenterats. 

5.2.2 Analys och slutsatser gällande Skatteverkets utredningar 

Det författaren först och främst reagerade på under analysen av Skatteverkets utredningar 

var det faktum att verket hade att svårt att lägga fram klara bevis gällande förekomsten och 

omfattningen av de olika kringgåendeförfarandena. Skatteverket lyckades inte, på grund av 

svårigheten i att insamla relevant fakta, påvisa den exakta omfattningen av de olika miss-

bruksfallen men sade sig i alla fall kunna påvisa att missbruk föreligger.236 Enligt statistik-

uppgifter som Skatteverket presenterade kunde man dock bevisa att skuldsättningsgraden 

hos svenska bolag ökar och att det här kunde tyda på en ökad skatteplanering inom före-

tagssektorn.237  

Det avseende där de nuvarande reglerna ansågs vara klart otillfredsställande var situationer 

gällande tioprocentsregeln. Skatteverket uppmärksammade nämligen att många bolag an-

passade sina ränteupplägg genom att få till stånd en beskattning av räntemottagaren på ex-

akt tio procent eller strax däröver. Förfarandet i sig går inte emot de nuvarande reglerna 

oavsett om transaktionerna endast genomförs av skatteskäl.238 Något som författaren anser 

vara en aning märkligt, vilket kan vara ett tecken på att lagstiftningen möjligtvis genomför-

des väl snabbt, är att det här scenariot inte uppmärksammades i förarbetena till den nuva-

rande lagen. Lagstiftarna borde i författarens ögon kunnat förutse att en regel vilken inne-

bär att avdrag tillåts så länge räntemottagaren beskattas till tio procent skulle leda till en an-

passning och konsekvensen därav. En beskattning så låg som tio procent torde vara inci-

tament nog för företagen att anpassa sig, särskilt då det inte krävs några bakomliggande 

sunda affärsmässig skäl. 

                                                 
236 Se avsnitt 4.1. 

237 Ibid. 

238 Ibid. 
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Det är förståeligt att man vid införandet av de nuvarande reglerna var en aning försiktig. 

Det är naturligtvis inte helt lätt att förutse konsekvenserna av en helt ny reglering gällande 

ränteavdragsmöjligheter. Vid införandet valde man att inte låta externa förvärv av delägar-

rätter påverkas. Det ansågs möjligen att det var ett för stort steg att begränsa möjligheten 

till avdrag även gällande detta. I Skatteverkets utredningar uppmärksammades dock att 

skattplanering vid externa förvärv avsåg betydligt större belopp än vid interna förvärv. 

Många bolag, framförallt inom private equity-sektorn, utnyttjade den här möjligheten vilket 

fick till följd att den svenska bolagsskattebasen skadades ytterligare. Skatteverket ansåg där-

för att en utvidgning av reglerna till att även gälla externa förvärv nu var nödvändigt.239 

Om man studerar möjligheterna i att utnyttja ränteavdrag i syftet att undvika skatt ser man 

att problemet har sin grund i den skattemässiga behandlingen av eget kapital. Det faktum 

att finansiering med eget kapital inte leder till någon avdragsrätt innebär att skattebelast-

ningen på egenfinansierade investeringar är mycket högre än vid finansiering som sker ge-

nom lånat kapital. Skatteverket uppmärksammade detta och sade att det här är något som 

öppnar upp för skatteplanering genom ränteupplägg.240 

Sammanfattningsvis anser författaren att Skatteverkets utredningar, då de genomfördes 

över en längre tidsperiod och avhandlades i tre olika promemorior, är väl genomarbetade 

och till stor del ligger till grund för det nyligen framlagda lagförslaget. Bristen i deras utred-

ningar kan anses vara bristen på fakta ur ett rent praktiskt perspektiv. Dock har författaren 

förståelse för Skatteverkets problem då de inte kunde kräva av företag att de skulle moti-

vera sina ränteupplägg utan anledning. Det positiva med utredningarna är att de är grund-

ligt utförda och baserade på fakta inhämtade under en längre period varför det nya lagför-

slaget får anses vara väl övertänkt i jämförelse med hur det såg ut för tre år sedan då de nu-

varande reglerna infördes. Remissinstanser och författaren anser trots detta att det nya lag-

förslaget är förenat med vissa brister som diskuteras i följande avsnitt.  

5.2.3 Analys och slutsatser på det nya lagförslaget 

5.2.3.1 Inledning 

Det lagförslag som Finansdepartementet nyligen presenterade, närmare bestämt den 22 

mars 2012, innehöll ett antal förändringar gällande reglerna om ränteavdrag. Främst är det 

                                                 
239 Se avsnitt 4.1. 

240 Se avsnitt 4.1. 
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tre stycken förändringar som författaren valde att presentera i uppsatsen. Dels är det före-

slaget att reglerna från 2009 ska utvidgas till att gälla samtliga ränteutgifter avseende alla 

skulder inom en koncern, dels föreslås tioprocentsregeln ändras på så vis att Skatteverket 

ska ges en möjlighet att underkänna ränteavdrag som görs i syfte att främst undvika skatt, 

en så kallad omvänd ventil, detta även om beskattningen sker till tio procent eller mer och 

dels föreslås det att avdrag ska nekas för ränteutgifter som betalas till mottagare belägna i 

lågskatteländer utanför EES som Sverige inte har skatteavtal med.241 

5.2.3.2 Förändringen av huvudregeln 

Finansdepartementets beslut innebär att de nya reglerna inte ska omfatta även externa lån. 

Motiveringen att en sådan utvidgning skulle träffa fler situationer än nödvändigt får antas 

vara rationell och i linje med det syfte reglerna ämnar omfatta. Då Finansdepartemenet i 

nuläget varken hade tid eller möjlighet att fatta ett sådant beslut överlät man det till Före-

tagskommittén att pröva frågan vilket författaren anser vara ett sunt resonemang.   

Diskussionen gällde sedan reglernas omfattning där man valde att samtliga interna lån 

skulle beröras. Hade man valt att endast utvidga reglerna till att gälla även externa förvärv 

tror författaren, liksom Finansdepartementet, att reglerna relativt enkelt skulle kunna gå att 

kringgås samtidigt som problemet gällande ”öronmärkningen av lånen” skulle kvarstå. 

Kompletterande regler skulle i så fall krävas som begränsar avdragsrätten i varje specifik si-

tuation. På grund av detta anser författaren att beslutet att låta regeln omfatta samtliga in-

terna lån är det bästa. Att reglerna riskerar att träffa fler situationer än nödvändigt anser 

författaren vägas upp med de fördelar en sådan regel för med sig. Det vill säga att företagen 

slipper problemet med att ”öronmärka” sina lån samtidigt som kringgåendeförfaranden i 

stor utsträckning kommer att minska. Dessutom tror författaren att de eventuella negativa 

effekter en sådan utvidgning kan få kan begränsas genom undantagsreglerna. I de re-

missyttranden som lämnats på förslaget har inte förändringen av huvudregeln utsatts för 

speciellt hård kritik utan kritiken har istället berört andra delar av förslaget vilket diskuteras 

senare i analysen. Det finns dock de som anser att förslaget innebär en för långtgående ut-

vidgning av reglerna. Sveriges Kommuner och Landsting anser t.ex. att förslaget kommer 

vara ett hårt slag mot de kommunala internbankerna då utvidgningen kommer innebära att 

de måste avvecklas.242      

                                                 
241 Se avsnitt 4.2. 

242 Remissyttrande från Sveriges Kommuner och Landsting, dnr. 12/1937, 2012-04-20. 
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5.2.3.3 Förändringen av tioprocentsregeln 

Vad det gäller förändringen i tioprocentsregeln är författaren däremot något kritisk. Natur-

ligtvis finns det en förståelse gällande förändringen då företag satt det i system att utnyttja 

den nuvarande regeln genom att anpassa sina ränteinkomster till att beskattas till exakt tio 

procent eller strax däröver. Då reglerna dessutom inte reglerar fall gällande externa förvärv 

av delägarrätter har detta lett till att Sveriges bolagsskattebas har drabbats hårt då skattepla-

neringsförfaranden gällande externa förvärv har avsett betydligt större belopp än vid inter-

na förvärv. Därmed är motiven bakom regelförändringen förståligt, vad som däremot kan 

kritiseras är själva utförandet och de konsekvenser en omvänd ventil kan få. När man läser 

lagförslaget ser man bara en sida av myntet. Finansdepartementet har i sitt förslag presente-

rat vilka konsekvenser regelförändringarna kommer att få för företagen men de konsekven-

ser som Finansdepartementet räknar upp anser författaren vara en aning förskönade. 

Det som författaren främst reagerar på är den rättsosäkerhet som en omvänd ventil kom-

mer att skapa. I teorin låter förslaget förnuftigt om man ser till motiven bakom men vad 

som inte lyfts fram är hur företagen kommer att drabbas. Genom att Skattverket numera 

kommer ha rättigheten att neka avdrag som de anser vara affärsmässigt omotiverade, oav-

sett till vilken skattesats ränteinkomsten beskattats, leder detta till en stor osäkerhet om 

man ser det från företagen perspektiv. Ett flertal remissinstanser är inne på samma spår. 

När det gäller frågan om den omvända ventilen anses regeln inte uppfylla de krav på förut-

sebarhet och rättssäkerhet som kan erfordras.243 Finns det överhuvudtaget någon anledning 

till att ha kvar tioprocentsgränsen om Skatteverket ändå kan neka avdrag gällande transakt-

ioner som de anser vara motiverade av skatteskäl? Från företagens perspektiv spelar det ju 

nämligen ingen roll till vilken skattesats deras ränteinkomst har beskattats då de oavsett ris-

kerar att bli nekade avdrag.  

Vad bolagen måste tänka på är att deras transaktioner hela tiden måste vara affärsmässigt 

motiverade och det är precis där problemet ligger.  

Det aktuella företaget kan vara övertygat om att de har vidtagit transaktionerna av affärs-

mässiga skäl samtidigt som Skatteverket är av en helt annan åsikt. Den föreslagna regeln le-

der även till svårigheter för bolagens revisorer då det kommer att krävas att de i balansräk-

ningen måste göra reservationer för ränteavdrag som de möjligtvis inte kommer att beviljas. 

                                                 
243 Se remissyttrande från Svenskt Näringsliv, ref. 62/2012, 2012-04-24, Sveriges Advokatsamfund, R-

2012/0506, 2012-04-24, Finansbolagens Förening, dnr. 29/3, 2012-04-24 och FAR, 2012-04-20. 
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Det här är även något som tagits upp av remissinstanserna som ett problem sett ur företa-

gens perspektiv då detta leder till stor rättsosäkerhet. Dessutom kan rättsosäkerheten leda 

till att investerare kommer ställa högre avkastningskrav på bolagen.244 Lägg där till att den 

här reservationen måste ligga kvar under så lång tid som 5 år. Förslaget innebär nämligen 

att Skatteverket ska kunna fatta ett beslut om omprövning inom den tidsperiod som gäller 

för efterbeskattning (5 år) istället för två år vilket normalt är huvudregeln gällande beslut 

om omprövning till nackdel för den skattskyldige.245 Flera remissinstanser ställer sig kritiska 

mot det här då de anser det vara oacceptabelt att låta bolagen sväva i ovisshet under så lång 

tid. Ur en rättsäkerhetssynpunkt anses det inte vara hållbart med en sådan regel och tilläg-

ger att Finansdepartementet inte har lagt fram något bärande argument till varför just rän-

teavdragsbegränsningsreglerna ska behöva inta en särställning i jämförelse med andra skat-

teregler.246  

Ett alternativ som skulle kunna vara en potentiell lösning på det ovan sagda gällande rättso-

säkerheten är följande. Istället för att införa en omvänd ventil skulle man kunna ha kvar en 

regel liknande den nuvarande tioprocentsregeln men att man istället höjer kravet på lägsta 

beskattningsnivå. I det här fallet hade man kunnat utgå från reglerna gällande CFC där 

lägsta beskattningsnivå är satt till ca 14,5 procent247 vilket även FAR anser vara en rimlig 

utgångspunkt.248 Uppfyller koncernen kravet på lägsta beskattning skulle avdrag medges 

oavsett vad skälen till transaktionerna är. Risken finns att bolag fortsätter att anpassa sina 

ränteupplägg efter den här regeln men bolagsskattebasen i Sverige skulle ändock skyddas på 

ett betydligt bättre sätt än i nuläget och rättsäkerheten skulle samtidigt bevaras.  

5.2.3.4 Förändringen av ventilen 

Den sista förändringen av de nuvarande reglerna anser författaren vara ett steg i rätt rikt-

ning och framförallt nödvändig om man ser till syftet att skydda den svenska bolagsskatte-

basen. Den nuvarande ventilen tydliggörs på ett bra sätt vilket i sin tur leder till en större 

rättssäkerhet. Såsom diskuterats tidigare är ventilen dock fortfarande en lagregel där Skatte-

verket och, framförallt i ett senare skede, domstolarna har i sin hand att besluta om det ak-

                                                 
244 Se bland annat remissyttrande från Svenskt Näringsliv, FAR och Sveriges Advokatsamfund. 

245 Se avsnitt 4.2.2.2. 

246 Se bland annat remissyttrande från Svenska Bankföreningen, ref. 2012/00050, 2012-04-25, Sveriges Advo-
katsamfund, FAR och Svenskt Näringsliv. 

247 39a kap. 5 § IL. 

248 Se remissyttrande från FAR. 
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tuella förfarandet är huvudsakligt affärsmässigt motiverat. Regeln är således beroende av 

subjektiva värderingar av affärsmässigheten i varje enskilt fall. Författaren anser dock att 

regeln måste finnas kvar för att inte företag som genomför sunda affärsmässiga transakt-

ioner ska få en nackdel bara för att ränteinkomsten inte beskattas till en viss procentsats. 

Att man då även har utvidgat regeln till att inte tillåta ränteavdrag för betalningar som görs 

till lågskatteländer gör att bolagsskattebasen skyddas ytterligare. Bolag som satt i system att 

slussa räntebetalningar till lågskatteländer, även om detta görs av affärsmässiga skäl, måste 

nu se över sina upplägg eftersom att avdrag kommer att nekas om betalningen inte görs till 

ett land inom EES eller till ett land med vilket Sverige har ingått ett skatteavtal. Författaren 

anser att den här regeln, i kombination med det ovan anförda förslaget gällande en höjning 

av lägsta beskattningsnivå, skulle vara det bästa alternativet och syftet att skydda den 

svenska bolagsskattebasen skulle fortfarande uppnås.    

5.2.4 Alternativa förslag till lagändringar 

Såsom nämnts tidigare i uppsatsen är skillnaden i behandlingen mellan lånat och eget kapi-

tal en stor bidragande faktor till att bolag utför skatteplanering med hjälp av ränteavdrag.249 

De föreslagna utvidgningarna av de nuvarande reglerna som Finansdepartementet lagt fram 

är tänkta att minska den skillnaden. Vad som dock inte lades fram till förslag är mer gene-

rellt utformade regler såsom underkapitaliseringsregler eller EBIT-regler. Enligt Finansde-

partementet ansågs det i nuläget inte vara lämpligt att införa sådana regler i svensk rätt utan 

mer noggranna överväganden och omfattande analyser krävs. Då Finansdepartementet har 

gett Företagskommittén i uppdrag att undersöka om det är lämpligt att ta fram sådana reg-

ler valde man att avvakta kommitténs förslag gällande mer generellt utformade regler.  

Författaren anser till viss del att Finansdepartementets resonemang är godtagbart men an-

ser samtidigt att det är märkligt att sådana överväganden och analyser som det talas om inte 

har hunnits göras då det har gått mer än tre år sedan de nuvarande ränteavdragsbegräns-

ningarna infördes i svensk rätt. Skatteverkets fokus under de här tre åren har legat på en 

utvidgning av de nuvarande reglerna istället för på införandet av nya regler. 

I nuläget är det därför svårt att svara på om Sverige bör införa mer generellt utformade reg-

ler men om man ser till övriga europeiska länder där sådana regler är vanligt förekom-

mande torde det inte vara helt otänkbart att Sverige inom den närmaste framtiden följer 

                                                 
249 Se bland annat avsnitt 4.1. 
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samma exempel. Författaren anser att en komplettering av de nuvarande reglerna med mer 

generella regler kan vara ett bra alternativ om man ser till syftet att skydda den svenska bo-

lagsskattebasen. Ser man det ur företagens perspektiv måste man dock vara noggrann med 

att reglerna inte blir allt för restriktiva och begränsar avdragsrätten för mycket. Att införa 

regler som träffar fler situationer än önskvärt vore inte bra då detta kan utgöra en allvarlig 

begränsning på företagens tillväxt- och finansieringsmöjligheter. Det är dessutom viktigt, 

enligt författaren, att Sverige fortsätter vara attraktivt för utländska investerare genom att 

skattebasen behålls relativt bred och enkel i sin utformning. 

Något som författaren anser vara ett bra alternativ är att införa regler som ökar incitamen-

tet att finansiera investeringar med eget kapital. För att ytterligare öka Sveriges attraktions-

kraft gällande utländska investerare och bolagsetableringar i landet tror författaren att regler 

liknande de i Belgien vore ett bra alternativ. Belgien har nämligen så kallade NID-regler 

som medger avdrag för en fiktivt beräknad ränta på eget kapital.250 

5.3 Avslutande kommentarer 

Vad det gäller tillämpningen av de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna är det 

främst undantagsreglerna och då framförallt ventilen som har vållat störst tolknings- och 

tillämpningsproblem. När det gäller tioprocentsregeln ligger svårigheten i att utföra det så 

kallade hypotetiska testet där man ska beräkna till vilken skattesats det räntemottagande bo-

laget ska beskattas till om det endast hade haft ränteinkomsten som sin enda inkomst. Det 

som främst diskuteras är vad som anses vara ett sådant liknande avdrag som nämns i förar-

betena. Svårigheten när det gäller tillämpningen av ventilen ligger i att det är en lagregel vil-

ken vilar på domstolens subjektiva värderingar av affärsmässigheten i de uppkomna skuld-

förhållandena. Regeln leder till rättsosäkerhet då det berörda företaget på objektiva grunder 

inte kan avgöra om deras transaktioner kommer bedömas som affärsmässiga eller ej. Dock 

anser författaren att ventilen är behövlig för att främja de bolag som genomför sunda af-

färsmässiga transaktioner då ränteinkomsten inte beskattas till tio procent.   

Hur de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer att se ut i framtiden är väldigt 

svårt att sia om. Vad som i vart fall är klarlagt är att de nuvarande reglerna inte är tillräck-

liga för att skydda den svenska bolagsskattebasen. I nuläget är de svenska reglerna tillräck-

                                                 
250 Se avsnitt 4.1. 
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ligt generösa för att företag ska utnyttja möjligheterna att utföra skatteupplägg med hjälp av 

ränteavdrag.  

Det senaste lagförslaget är ett steg i rätt riktning men författaren anser att förslaget tyvärr är 

behäftat med lite för många brister, särskilt vad det gäller förslaget till en omvänd ventil, 

varför en revidering av det nuvarande förslaget är behövligt. Finansdepartementets förslag 

har utsatts för kraftig kritik från remissinstanserna och därför är det svårt att svara på hur 

de framtida ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer att se ut. Om Sverige i framtiden 

kommer att följa övriga Europa vad det gäller mer generella regler får framtiden utvisa men 

författaren tror dock att möjligheten finns. En indikation på detta kan vara att man tillsatt 

en Företagskommitté som har i sitt uppdrag att undersöka just den frågan. Det skulle även 

vara nyttigt ur en rättssäkerhetssynpunkt att införa mer generella regler, såsom exempelvis 

underkapitaliseringsregler, då ränteavdragets godkännande eller nekande i sådant fall skulle 

vila på mer objektiva grunder än för närvarande.   
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