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Sammanfattning 
Huvudregeln inom svensk skatterätt är att ränteutgifter ska dras av inom inkomstslaget nä-

ringsverksamhet. För ett antal år sedan uppmärksammade Skatteverket ett förfarande där 

internationella koncernbolag utnyttjade den fria avdragsrätten i ett skatteplanerings hänse-

ende. Höga vinster i svenska bolag flyttades genom höga räntor på interna lån till bolag i 

lågbeskattade länder. Efter ledande praxis visade det sig att möjligheten till att angripa för-

farandet genom lag saknades och Skatteverkets kartläggning visade att ränteavdrag av skat-

teplaneringsskäl utnyttjades i hög utsträckning, uppmärksammades behovet av lagstiftning 

på området. I syfte att förhindra förfarandet, som givits smeknamnet räntesnurror, infördes 

lagstiftning gällande ränteavdragsbegränsningar år 2009. 

Skatteverkets fortsatta kartläggningar tyder på att det trots införandet av lagstiftningen 

finns betydande möjligheter för bolag att undgå bolagsbeskattning i Sverige. Lagens ut-

formning har oönskade effekter, den är oförutsebar och miljardtals kronor försvinner från 

den svenska skattebasen årligen. I mars 2012 lade finansdepartementet fram ett förslag till 

effektivare ränteavdragsbegränsningar. Syftet med denna uppsats är att analysera lagförsla-

get i finansdepartementets nya promemoria gällande effektivare ränteavdragsbegränsningar 

utifrån ändamålet om att förhindra skatteplanering jämfört med dagens lagstiftning. Efter 

en granskning av förslaget och den kritik det bemött jämfört med dagens lagstiftning fram-

kommer att förslaget bättre uppfyller statens mål om att förhindra skatteplanering. Ur ett 

bolagsperspektiv förefaller förslaget dock utöka oförutsebarheten och vara något väl om-

fattande.  

Slutsatsen är att förslaget bättre uppfyller målet om att förhindra skatteplanering genom 

ränteavdrag men att det bör bearbetas för att inte missgynna näringslivet.  
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Abstract 
The general principal within Swedish tax law is that interest expenses are deductible on in-

come derived from business. A procedure, where international corporate groups abused 

the right of interest deduction in order to accomplish tax avoidance, was discovered a few 

years ago. High profits in Swedish companies were moved to companies in tax havens 

through high interest rates. After established practice showed that there lacked a possibility 

of preventing these procedures and the Swedish Tax authority discovered the extent of 

which they were used the need of extended regulations for interest deductions became 

clear. In order to prevent these procedures, new rules regarding interest deduction were 

laid down in law during year 2009.  

The tax authority’s researches showed that even though new regulations had been laid 

down there still existed a substantial possibility for companies to avoid tax in Sweden. The 

regulations today have an undesirable effect, are unpredictable and allow billions of kroner 

to disappear from the Swedish tax base each year. In March 2012 the ministry of finance 

presented a proposal for more effective regulations on interest deduction. The objective 

this thesis is to analyse the proposed regulations in comparison to current legislation in the 

light of preventing tax avoidance. After a review of the proposal and the criticism it has re-

ceived, compared to the current legislation, it appears that the proposed regulations better 

can accomplish the states goal of preventing tax avoidance. However when the new regula-

tions are seen through a company perspective they seem to be too extensive and increase 

unpredictability.  

The conclusion is nonetheless that the proposal better fulfils the goal of preventing tax 

avoidance through interest deduction, however it is in need of some changes in order to 

not disbenefit the industrial economy.  
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt svensk skatterätt är huvudregeln att ränteutgifter ska dras av inom inkomstslaget nä-

ringsverksamhet.1 För ett antal år sedan uppmärksammades, av Skatteverket, ett förfarande 

som innebär att internationella koncernbolag skatteplanerar genom att utnyttja dessa av-

dragsmöjligheterna inom svensk rätt.2 Förfarandet har fått smeknamnet ”räntesnurror”.  

Benämningen brukas för att beskriva företagens försök till att sänka sin skatt och uppnå 

smidigare finanser genom att lägga upp interna räntebärande lån som snurrar inom koncer-

nen.3 Ett exempel är att ett svenskt dotterbolag inom en koncern tar upp lån hos moderbo-

laget i Andorra. Dotterbolaget i Sverige betalar ränta på lånet och får enligt svensk lag göra 

avdrag för räntekostnader från sitt resultat och där genom minskas den skatt som ska beta-

las i Sverige. I Andorra beskattas ränteintäkten inte alls då Andorra inte har någon bolags-

skatt.4 Desto högre räntor moderbolaget kräver, desto mer pengar kan flyttas från Sverige 

till Andorra i syfte att undvika den höga beskattningen i Sverige.  

Under år 2009 kom det lagstiftning på området som skulle begränsa möjligheterna till rän-

teavdrag.5 Bakgrunden till lagens tillkomst var att Skatteverket skickade in en promemoria 

till finansdepartementet med önskan om regler som kunde begränsa den fria avdragsrätten 

för ränta i syfte att förhindra skatteplaneringsföranden inom intressegemenskaper.6 Be-

stämmelserna om ränteavdragsbegränsning återfinns i 24 kapitlet 10 a-10 e §§ inkomstskat-

telag (1999:1229) (IL) och den samlade rättsföljden av dessa regler är att avdrag för ränte-

betalningar inte medges i vissa särskilda omständigheter mellan företag i samma intresse-

gemenskap.7 Under de senaste åren har dock problematiken kring räntesnurror fortsatt att 

öka. Räntesnurrorna har blivit mer lönsamma med hänsyn till att andra länder sänker sin 

bolagsskatt och samtidigt ökar den finansiella integreringen som gör att de blir lättare att 

                                                
1 16:1 inkomstskattelag (1992:1229). 

2 Skatteverkets rättsinformation dnr. 131 815022-06/5481. 

3 Sveriges Radio, Räntesnurra ger fnurra på tråden, 5 april 2012.  

4 Skattesatsen i Andorra, http://www.travelforum.se/europa/andorra. 

5 24:10 a-e inkomstskattelag (1992:1229). 

6 Skatteverkets skrivelse dnr. 131 348803-08/113. 
 
7 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 367. 
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skapa konstruktioner där Sveriges förmånliga ränteavdrag utnyttjas.8 Det handlar om mil-

jardtals kronor som försvinner från Sverige genom ränteavdragsförfarandet.9 I slutet av 

mars 2012 lade finansdepartementet fram en promemoria med förslag till effektivare ränte-

avdragsbegränsningar.10 Spekulationer kring huruvida den föreslagna lagstiftningen kan 

täppa till de hål i nuvarande lagstiftning som medför att skatteplanering genom ränteavdrag 

möjliggörs är igång, vilket speglas väl i dagstidningarna.11 Intresse av svaret har inte minst 

bolagen som flitigt utnyttjar förfarandet men även Skatteverket som vill hindra denna typ 

av skatteplanering.  

1.2 Syfte och avgränsning  
Syftet med denna uppsats är att analysera lagförslaget i finansdepartementets nya prome-

moria gällande effektivare ränteavdragsbegränsningar utifrån ändamålet om att förhindra 

skatteplanering jämfört med dagens lagstiftning.  

I denna uppsats berörs främst svensk rätt gällande ränteavdragsbestämmelser. Likväl är det 

nödvändigt att diskutera problem som föreligger inom den svenska ränteavdragslagstift-

ningen gentemot Europeiska Unions-rätten (EU-rätten). Uppsatsen avser inte att på djupet 

behandla tillkomsten eller den praktiska tillämpningen av de EU-rättsliga reglerna, det är 

dock väsentligt att ha en viss förståelse av de grundläggande friheterna på vilka EU-rätten 

är uppbyggd. Problem som föreligger gentemot EU-rätten i nuvarande lagstiftning kan 

komma att ha lösningar i det nya lagförslaget och då kräver analysen en viss bakgrund i 

stadgarnas utformning. Inom EU-rätten finns, förutom de grundläggande friheterna även 

ränte- och royaltydirektivet som är aktuellt i frågan om ränteavdragsbestämmelser.12 Direk-

tivet nämns i uppsatsen men berörs inte i särskild omfattning för att bibehålla fokus på fi-

nansdepartementets promemoria om effektivare avdragsbegränsningar från mars 2012. 

Sverige har ingått skatteavtal med många stater vilket kan leda till problem och kollisioner 

mellan lagstiftning om ränteavdrag och skatteavtalen. Skatteavtalen behandlas inte i denna 

uppsatts då fokus ligger på att redogöra skillnader mellan nuvarande lagstiftning och det 
                                                
8 Andersson, Martin Andersson, 23/3 -12.  

9 Gustafsson och Billner, Dagens Nyheter 22/3 2012.   

10 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet. 
 
11 Persson, Svenska Dagbladet 23/3 2012 och Sundkvist, Dagens industri 22/3 2012. 

12 Direktiv 90/435/EEG. 
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nya förslaget. På grund av utrymmesskäl föreligger inte någon grundlig redogörelse av de 

bestämmelserna i 24 kap. IL som reglerar ränteavdrag för bolag som inte ingår i samma in-

tressegemenskap. Av samma anledning kommer heller inte remissinstansernas utlåtanden, 

vilka har lagts fram i under slutskedet av uppsatsskrivandet, redogöras för.  

Då syftet med uppsatsen är att analysera lagförslaget i finansdepartementets nya promemo-

ria gällande ränteavdragsbegränsningar utifrån ändamålet om att förhindra skatteplanering 

jämfört med dagens lagstiftning är ett neutralt perspektiv på utredningen av nödvändigt för 

att uppnå en slutsats om det nya lagförslaget. Det neutrala perspektivet innebär att en jäm-

förelse mellan nuvarande och föreslagna lagstiftning framförs både ur ett statligt perspektiv 

och ett bolagsperspektiv.  

1.3 Metod och material  
För att besvara syftet med uppsatsen följs rättskällehierarkin vilket innebär att lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin används i nämnd ordning. För att redogöra för bakgrund 

och gällande rätt kring nuvarande lagstiftning på området används en deskriptiv metod vil-

ket innebär att dessa beskrivs.13 Enligt rättskällehierarkin är lagtexten primärkällan, vilket 

inom ämnet ränteavdrag i företagssektorn främst är 24 kap. 10 a- e §§ IL. För att uppnå 

klarhet i dess tillkomst och praktiska tillämpning kommer även förarbeten och praxis att 

användas. Gällande praxis har främst ett antal nya mål från Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) använts. Dessa mål används på grund av att de är de nyaste målen som tillkommit 

på området ränteavdragsbegränsningar och utgör således god vägledning i reglernas prak-

tiska tillämpning och problematik.  

En hel del av Skatteverkets verk används i arbetet. Dessa källor används även om Skatte-

verkets verk inte har något formellt rättskällevärde då de ändock har stort argumentations-

värde och utgör empiriskt material. Empiriskt material är material som samlats genom erfa-

renhet, undersökningar eller enkäter och inom denna uppsats utgör Skatteverkets under-

sökningar och praxis empiriskt material.14 Skatteverkets empiri tas in i uppsatsen i syfte att 

bedöma om de juridiska regler på området ränteavdragsbegränsningar är ändamålsenliga. 

                                                
13 Sandgren, C, (2007), Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Författaren och Nordstedts Juridik AB, uppl. 

2:4, s. 66. 

14 Sandgren, C, (2007), Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Författaren och Nordstedts Juridik AB, uppl. 
2:4, s. 40-43. 
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Vidare har en del av regerings promemorior inom ämnet ränteavdrag härstammat från in-

formation i kartläggningar som Skatteverket utfört.15  

Litteratur används i den mån rättskällor med starkare rättskällevärde brister i information 

och även i syfte att uppnå uppfattning av olika åsikter kring lagtextens utformning. Den 

främsta litterära källan som används i uppsatsen är en bok av Mattias Dahlberg.16 Dahl-

bergs bok är från 2011 och ger därmed inte endast information om problem och funktion-

en kring ränteavdragsbestämmelserna som uppkommit under tidiga stadier utan reflekterar 

även över nyare problem och framtida lösningar. 

Vid redogörelse för det nya lagförslaget som regering presenterat används, förutom pro-

memorian i sig, även nyhetsartiklar med bland annat åsikter från akademin och svenskt nä-

ringsliv i syfte om att redogöra för hur förslaget bemötts. Svenskt näringslivs åsikter an-

vänds för att skapa en uppfattning om hur förslaget till effektivare ränteavdragsbegräns-

ningar bemöts ur ett bolagsperspektiv. Som nämns i avgränsningen följer uppsatsen ett ne-

utralt perspektiv varför ett bolagsperspektiv är viktigt att ha med för att inte uppsatsen 

endast ska fokusera på åsikter som staten har gällande sitt eget förslag. Dessa nyhetsartiklar 

utgör heller inte i sig några formella rättskällor men i och med att finansdepartementets 

promemoria om effektivare ränteavdragsbegränsningar är så dagsaktuellt utgör dessa utlå-

tanden de enda som kan ge vägledning till en analys av syftet med uppsatsen.  

1.4 Disposition  
I andra kapitlet i uppsatsen presenteras bakgrunden till dagens lagstiftning. Detta görs i 

syfte om att få läsaren medveten på de problem som har legat till grund för behovet av lag-

stiftning på området kring ränteavdrag. Det är nödvändigt att ha en förståelse i bakgrunden 

för att kunna jämföra dessa problem med eventuell problematik som kan existera i det nya 

lagförslaget. Därefter, i tredje kapitlet redogörs för hur lagen är uppbyggd idag och vilket 

ändamål den har samt följer en närmare beskrivning av kompletteringsreglerna i 24:10 d § 

IL. I fjärde kapitlet berörs de frågor som uppstått kring huruvida lagen uppnår sitt ändamål, 

detta med hjälp av praxis samt Skatteverkets kartläggningar och annan doktrin. En presen-

tation över finansdepartementets nya förslag till effektivare ränteavdragsbegränsningar från 

mars 2012 följer i det femte kapitlet tillsammans med kritik som förslaget bemött i skri-

                                                
15 Till exempel användas information ur Skatteverkets promemoria, 131-348803-08/113 vid Prop. 

2008/09:65. 

16 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala. 
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vande stund. I sjätte kapitlet analyseras den nya lagstiftningen utifrån ändamålet om att för-

hindra skatteplanering jämfört med dagens lagstiftning. Avslutningsvis presenteras slutsat-

sen där syftet med uppsatsen uppfylls.  
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2 Bakgrund till lagstiftningen om ränteavdragsbegräns-
ningar  

2.1 Inledning 
I syfte om att uppnå förståelse till behovet av nuvarande lagstiftning på området ränteav-

dragsbegränsningar följer en redogörelse av bakgrunden till lagens tillkomst. Det var två 

stycken mål som utgjorde en viktig del i ledet gällande tillkomsten av lagstiftning på områ-

det.17 En annan viktig del i ledet är resultatet av Skatteverkets kartläggning om i vilken ut-

sträckning koncernintern skatteplanering grundades i ränteavdrag.18 Tillsammans framför 

målen och kartläggningen grunderna i de skatterättsliga problem gällande ränteavdrag som 

förelåg innan införandet av lagstiftning på området.  

2.2 Praxis 
Innan tillkomsten av lagstiftning på området ränteavdragsbegränsningar var utgångspunk-

ten att alla ränteutgifter inom inkomstslaget näringsverksamhet var avdragsgilla.19 Ett mål 

från Regeringsrätten (RR)20 från 2007 anses vara den framkallande faktorn till att lagstift-

ning på området tillkom.21 Målet, RÅ 2007 ref. 85, även kallad Industrivärden-domen,22 

rörde rätten till ränteavdrag som ett dotterbolag, Nordinvest, erlade till det utlånade in-

vestmentbolaget tillika moderbolaget IV. IV utförde 1995 ett aktieägartillskott till dotterbo-

laget Nordinvest som använde tillskottet för att finansiera köpet av tre stycken utav IV:s 

rörelsedrivande dotterbolag. Direkt efter köpet utförde Nordinvest en nyemission av aktier 

som tecknades av IV. Aktieägartillskotten som Nordinvest mottagit från IV återbetalades 

1996 till stor del och resterande omvandlades till ett lån från Nordinvest till IV. Nordin-

vests räntebetalningar till IV finansierades i sin tur av koncernbidrag från andra rörelsedri-

vande dotterbolag till IV. 1998 fusionerades Nordinvest med IV.  

                                                
17 RÅ 2007 ref. 85 samt RÅ 2001 ref. 79. 

18 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113. 

19 16:1 inkomstskattelag (1992:1229). 

20 Regeringsrätten bytte namn till Högsta förvaltningsdomstolen 1 jan. 2011.  
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2010/Regeringsratten-byter-
namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/. 

21 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 359. 

22 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 360. 
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Skattemyndigheten menade att upplägget kring transaktionerna var skapade i syfte att 

åstadkomma ränteutgifter som motvägde de koncernbidrag som hade mottagits för att 

undgå beskattning. Vidare framhöll den att de företagna transaktionerna visserligen var att 

anses som civilrättsligt oangripbara, dock renderade de i skatteförmåner som var klart obe-

rättigade och skulle angripas med hjälp av lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktsla-

gen). RR fann likheter mellan målet i fråga och det så kallade kommunmålet, RÅ 2001 ref. 

79. Kommunmålet rörde en mycket lika situation där RR prövade huruvida skatteflyktsla-

gen kunde tillämpas på förfarandet. RR fann att så inte var fallet med stöd av att 2 § 4 p. 

skatteflyktslagen, om att förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte, inte var upp-

fylld. RR dömde målet om Nordinvest på samma vis och således stod det klart förfarandet 

inte kunde angripas med skatteflyktslagen och skattemyndigheten förlorande målet.   

2.3 Skatteverkets kartläggning från år 2008 

Domen från RR kom att få en stor inverkan för framtida lagstiftning.23 En arbetsgrupp 

inom Skatteverket sattes ihop för att kartlägga i vilken utsträckning koncerninterna skatte-

planerande transaktioner som grundades i ränteavdrag existerade. Skatteverkets arbete re-

sulterade i en promemoria som lades fram till regeringen med förslag till begränsningar i 

avdragsrätten för ränta på vissa skulder.24 I promemorian förklarade Skatteverket att det 

identifierat ett antal koncerninterna skatteplaneringstranskationer som grundade sig i ett 

förfarande där ränteavdrag utförs i Sverige medans den motsvarande ränteintäkten inte be-

skattas alls, eller mycket lågt, i det mottagande bolagets land. Vidare bedömde Skatteverket 

att dessa förfaranden inom koncerner medfört att cirka 7 miljarder kronor i skatt försvun-

nit från Sverige årligen och att de vidtagits av bolagen nästintill endast av skatteplanerings-

skäl.25 Som framkom i föregående avsnitt om industrivärden domen26 kunde dessa förfa-

randen inte angripas genom tillämpning av skatteflyktslagen. 

Uppmärksamheten som det heta ämnet om ränteavdrag fick och det faktum att det blev 

klarlagt att skatteflyktslagen inte kunde angripa förfarandet kring räntesnurrorna kom att bli 

motiveringen för Skatteverkets analys gällande huruvida förfarandet kunde motverkas ge-

                                                
23 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 360. 

24 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113. 

25 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113 s. 11.  

26 Se avsnitt 2.2. 
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nom en ändring i lagstiftningen.27 Gruppens uppgift var således att, efter en analys av pro-

blemen som existerade kring att förhindra skatteplanering genom ränteavdrag, presentera 

ett förslag på förändringar i regelsystemet så att det på lämpligt vis kunde motverkas. I sin 

problemanalys uppmärksammade Skatteverket att alla kartlagda förfaranden hade fyra ge-

mensamma nämnare. För det första uppstod det en skatteförmån genom att ränteavdrag 

utfördes i Sverige samtidigt som ingen beskattning av ränteintäkten förekom i Sverige. För 

det andra var det olika förfaranden och regler som användes för att mottagaren inte skulle 

behöva beskatta intäkten eller beskatta den så lågt som möjligt. Som tredje nämnare följde 

att det var genom interna transaktioner som den räntebärande fodringen eller skulden upp-

kom och för det fjärde beskattades inte säljare för någon beskattningsvinst.28 

Vilka delar av den svenska skatterätten var det då som tillät att dessa förfaranden kunde 

genomföras? I promemorian hänvisar Skatteverket till att det handlade om en kombination 

av skattefria kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade andelar och en obegränsad av-

dragsrätt för räntebetalningar.29 Konsekvensen av uppbyggnaden i de svenska skatteregler-

na blev enligt Skatteverket för det första att den svenska skattebasen minskades och för det 

andra att det skapas en nackdel för svenskt ägande när utländska aktörer kan planera uti-

från fördelen med reglerna.30 Efter analysen av de skatterättsliga reglerna i Sverige och kart-

läggningen av existensen av skatteplaneringsförfarandet presenterade Skatteverket i sin 

promemoria förslag till möjliga ändringar i lagstiftningen på området.31  

2.4 Avslutning 
Sammanfattningsvis tyder Industrivärden domen och Skatteverkets kartläggning på att det 

fanns ett reellt behov av lagstiftning på området ränteavdrag inom intressegemenskaper. 

Miljardtals kronor i skatt försvann årligen genom avsaknaden av lagstiftning som kunde 

begränsa den fria avdragsrätten för ränteavdrag. Upplägg som utnyttjade de svenska regler-

na om ränteavdrag hade identifierats vilket ledde till ett klarlagt behov av att införa lagstift-

ning i ändamål om att skydda den svenska skattebasen.   

                                                
27 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113 s. 11. 

28 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113 s. 15. 

29 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113 s. 15. 

30 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113 s. 23. 

31 Skatteverkets promemoria 131-348803-08/113 s. 45-53. 
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3 Lagstiftningen om ränteavdragsbegränsningar 

3.1 Inledning 
Mot bakgrund av Skatteverkets promemoria kom regeringen år 2008 med en proposition 

till begränsningar i lagstiftningen på området ränteavdrag.32 Förslaget i propositionen var 

byggd på Skatteverkets förslag men anpassades något då Skatteverkets lagförslag hade mött 

stor kritik i remissinstanserna.33 Ändamålet med regeringens förslag var att förebygga skat-

teupplägg som utförs med hjälp av ränteavdrag inom intressegemenskaper.34 De nya be-

stämmelserna trädde ikraft den första januari 2009. 

Bestämmelserna om ränteavdragsbegränsning återfinns i 24 kapitlet 10 a-10 e §§ IL och 

den samlade rättsföljden av dessa regler är att avdrag för räntebetalningar inte medges un-

der vissa särskilda omständigheter mellan företag inom samma intressegemenskap.35 För att 

kunna jämföra lagtextens nuvarande lydelse med finansdepartementets senaste förslag till 

effektivare ränteavdragsbegränsningar36 från mars 2012, är det nödvändigt att först utföra 

en presentation av den nuvarande lagstiftningens struktur.  

3.2 Översikt av lagen 
Reglerna om ränteavdragsbegräsningar inleds med en definition av vad som utgör en in-

tressegemenskap. I 24:10 a § IL ges två alternativa definitioner på vad som utgör en intres-

segemenskap. Den första definitionen lyder när ”...företagen, direkt eller indirekt, genom 

ägarandel eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande i det andra företaget…”. Den 

andra definitionen lyder när ”…företagen står under i huvudsak gemensam ledning”. Efter 

definitioner på vad som utgör en intressegemenskap följer en huvudregel gällande ränteav-

drag mellan företag inom samma intressegemenskap vilken stadgas i 24:10 b § IL. Huvud-

regeln lyder att ”Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte – om inte annat föl-

jer av 10 d § - dra av ränteutgifter till den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt 

från ett företag som ingår i intressegemenskapen”. Undantagsregeln i 24:10 d § IL, även 

kallad kompletteringsregeln, som nämns i huvudregeln, stadgar i sin tur att sådana ränteut-

gifter ändock ska dras av vid två olika förutsättningar. Den första förutsättningen är enligt 
                                                
32 Prop. 2008/09:65. 

33 Prop. 2008/09:65 s. 32. 

34 Prop. 2008/09:65 s. 32. 

35 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 367. 

36 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet. 



 

 
10 

24:10 d 1 st. 2 p. § IL då ”Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med 

minst tio procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen 

hör hemma, om företaget bara skulle haft den inkomsten”. Den andra förutsättning är om 

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

affärsmässigt motiverade”. I 24:10 d 2 st. § IL finns en särbestämmelse som stadgar att tio-

procentsregeln inte kan tillämpas om det företaget som har rätt till inkomsten har möjlighet 

till avdrag för utdelning om Skatteverket kan visa att såväl förvärvet som den skuld som 

ligger till grund för ränteutgifterna till övervägande del inte är affärsmässighet motiverade. I 

24:10 c och e §§ IL finns bestämmelser som gäller skulder till företag som inte ingår en in-

tressegemenskap, men uppsatsens tidigare är avgränsad ifrån dessa bestämmelser kommer 

de inte närmare att beröras. 

3.3 Tioprocentsregeln 
Kompletterings regeln i 24:10 d 1 st. 1 p. § IL benämns ofta som tioprocentsregeln och 

stadgar ett undantag från avdragsförbudet. Ränteavdrag medges om den motsvarande rän-

teintäkten beskattas med minst tio procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag 

inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget 

bara skulle ha haft den inkomsten.  

En fråga som uppkommer gällande tioprocentsregeln är varför lagstiftningen hamnade på 

en spärr på just tio procent. Skatteverket menade att tio procent utgjorde en tillräcklig nivå 

eftersom hybridföretag, hybrid-instrument och skatteparadisbolag alla skulle omfattas av 

regleringen.37 Vidare jämfördes denna procentsats med procentsatserna både inom CFC 

lagstiftningen, samt med den holländska procentsatsen vilken de svenska reglerna till viss 

del är baserade på.38 Hur denna beskattningsnivå på tio procent ska bedömas framgår inte 

av lagtexten. Istället framgår det av regeringens proposition till lagen, där det står att be-

skattningsnivån ska bestämmas genom ett hypotetiskt test. Vid det hypotetiska testet ska, 

enligt författningskommentaren, hänsyn endast tas till inkomsten som motsvarar den aktu-

ella ränteutgiften och inte till varken överskott eller underskott som kommer från normal 

drift och heller inte till normalt avdragsgilla utgifter hos det mottagande företaget. Vidare 

                                                
37 Prop. 2008/09:65 s. 57. 

38 Prop. 2008/09:65 s. 59. 
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bör inte tioprocentsregeln anses tillämpbar såtillvida ränteinkomsten kan neutraliseras ge-

nom grundavdrag, ett fribelopp eller ett liknande avdrag.39  

Konsekvensen av regeln är att om beskattning uppgår till minst tio procent, när man be-

handlar företaget som om det endast haft just ränteinkomsten, är kravet på lägsta beskatt-

ning uppfyllt och avdrag för ränta medges.40 

3.4 Ventilen 
Undantaget som följer i 24:10 d 1st 2 p. § IL benämns ventilen. Denna undantagsregel an-

vänds i situationer då ett avdragsförbud egentligen föreligger enligt tioprocentsregeln men 

räntebetalningarna inom intressegemenskapen inte används i ett sådant förfarande som reg-

lerna om förbud för ränteavdrag avser att fälla.41 Det är inte många fall som omfattas av 

ventilen. Det är fall där det föreligger; ett lån inom en intressegemenskap, lånet ska använ-

das för förvärv av koncern interna delägarrätt och inkomsten uppfyller inte kravet på att 

blir beskattad med minst tio procent. Är då lånet ifråga huvudsakligen affärsmässigt moti-

verat innebär ventilen att ränteutgiften ändock ska dras av.42  

När det gäller uttrycket affärsmässigt motiverat finns ingen förklarning till begreppet i lag-

texteten. I propositionen finns det en mycket begränsad förklarning av innebörden av ut-

trycket, nämligen: ”...att det ska ligga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga övervä-

ganden – utöver eventuella skatteeffekter – bakom de transaktioner som ska bedömas. Ut-

över det ska en samlad bedömning göras och i detta ligger att alla relevanta faktorer ska be-

aktas”.43 

Kriteriet ”huvudsakligen” har analyserats i doktrinen vilket kan bidra till en djupare förstå-

else i paragrafens betydelse. Dahlberg utreder begreppet och dels efter en analys av förarbe-

ten till IL kommer han fram till att ”huvudsakligen” är omkring 75 procent.44 Att det inte 

förekommer en exakt procentsats i lagtexten menar Dahlberg beror på att en exakt siffra 

                                                
39 Prop. 2008/09:65 s. 85. 

40 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 380. 

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

42 24:10 d 1st. inkomstskattelag (1992:1229). 

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

44 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 382. samt Prop. 1999/2000:2 s. 
502-505. 
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skulle ge upphov till kringgåendetransaktioner. Vid en exakt siffra kan företag anpassa sig 

efter den och planera att hamna exakt inom ramen för undantaget. När uttrycket huvudsak-

ligen istället används ger det lagtillämparen en större möjlighet att ta hänsyn till de kringlig-

gande omständigheterna i varje enstaka fall.45 

3.5 Praxis  

3.5.1 Tioprocentsregeln 

Ett mål från HFD, även kallat NID-målet, ledde till ett antal svar kring tillämpningen av 

ränteavdragsbestämmelserna.46 Den första frågan som berördes var huruvida ett förvärv av 

nyemitterade andelar utgör ett förvärv av delägarrätter som avses i 24 kap. 10 b § IL. Skat-

terättsnämnden (SRN) kom med ett förhandsbesked i ärendet och nedan framförs deras 

bedömning.47 

Bolaget X förvärvade andelar i Y genom finansiering av Z. Avdragsförbud för ränteutgift 

enligt huvudregeln i 24 kap. 10 b § IL föreligger då skulden avser förvärv av en delägarrätt 

från ett företag inom intressegenskapen. X, Y och Z ingår i samma intressegemenskap och 

således är, i SRN:s mening, lagtextens krav uppfyllda och därmed saknas det stöd i huvud-

regeln för att avdrag för ränteutgifterna ska tillåtas.48 Frågan ledde vidare till om förutsätt-

ningarna för att tillämpa undantagsregeln i 24 kap. 10 d 1 st. 1 p. § IL var uppfyllda, om av-

drag kunde medges med stöd av tioprocentsregeln. Mottagaren av ränteintäkterna var ett 

belgiskt bolag, där skattesatsen på inkomsten var 33.99 procent, vilket väl överstiger kravet 

på en minsta beskattning om tio procent i undantagsregeln. Enligt belgisk skattelagstiftning 

tillämpas dock rätt till avdrag för ränta på riskkapital, Notional Interest Deduction (NID). 

NID avdraget beräknas schablonmässigt genom det egna kapitalet, i det belgiska bolagets 

fall uppgick avdraget till ett belopp som medförde att beskattningsnivån för bolaget under-

steg tio procent. SRN hänvisade till förarbetena till tioprocentsregeln där det framgår att 

den inte kan anses uppfylld om ränteinkomsten kan neutraliseras genom grundavdrag, fri-

belopp eller liknade avdrag. SRN ansåg att NID avdraget placeras i den sistnämnda katego-

rin, det vill säga liknade avdrag, vilket således medförde att undantaget i tioprocentsregeln 

                                                
45 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 382. 

46 Mål nr. 7648-09. 

47 SRN (dnr 13-09/D).   

48 SRN (dnr 13-09/D) Fråga 1. 
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inte kunde tillämpas.49 Frågor om ventilens tillämpning samt förhållande till EU-rätten be-

rördes även i målet vilket behandlas nedan i avsnitt 3.5.2 och 4.4. 

3.5.2 Ventilen 

HFD har nyligen avgjort ett antal mål som rör förutsättningarna tillämpning av undantags-

regeln ventilen i 24 kap. 10 d § 1st 2 p. IL.50 Två av fallen rörde huruvida rätt till ränteav-

drag förelåg när det interna förvärvet av andelar hade föregåtts av ett externt förvärv. HFD 

fann att avdragsrätt förelåg då det efterföljande förvärvet tidsmässigt och i övrigt verkade i 

ett led om att foga in det förvärvade bolaget i intressegemenskapen.51 I fyra andra mål kom 

HFD fram till att i fall där ränta som härstammar från förvärv av andelar som skett i ett led 

av en intern omstrukturering, där omstruktureringen varit huvudsakligen affärsmässigt mo-

tiverat med hänsyn till intressegemenskapens verksamhet, kunde ventilen kunde tillämpas.52 

NID-fallet, som nämndes ovan i avsnitt 3.5.1, ledde även till svar på ventilens tillämp-

ningsområde. Bolaget hade förvärvat andelar genom en nyemission, denna nyemissionen 

hade föranletts av bolagets låga resultat och behov av tillskott för att undvika betalnings-

svårigheter och konkurs. Enligt HFD var förfarandet att anses som affärsmässigt motiverat 

genom betalningssvårigheterna och avdrag för räntekostnader medgavs.53 HFD hänvisade 

tillbaka till propositionen, där det framgår att tillämpningen av ventilen ska ske restriktivt 

för att den ska kunna uppnå sitt syfte om att motverka att det svenska skatteunderlaget ur-

holkas.54 Slutsatsen som något försiktigt kan dras är att HFD:s tillämpning av ventilen vari-

erar stort och att det råder osäkerhet i när den kan utnyttjas. Huruvida osäkerheten som rå-

der i ventilen ändras genom det nya lagförslaget kan medföra en intresseväckande analys.  

3.6 Avslutning 
Den nuvarande lydelsen av lagstiftningen på området ränteavdragsbegränsningar är uppde-

lad genom en allmän förbudsregel och ett antal undantagsregler. Huvudregeln medför ett 

generellt förbud för ränteavdrag på skulder inom intressegemenskaper såtillvida skulden 

avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen. Är där-

                                                
49 SRN (dnr 13-09/D) fråga 2 a- c. 

50 Mål nr 7648-09, 7649-09, 4348-10, 4797-10, 4800-10, 4687-11, 4798-10.  

51 Mål nr. 4348-10, 4687-11. 

52 Mål nr. 4797-10, 7649-09, 4800-20, 4798-10.  

53 Mål nr. 7648-09.  

54 Prop. 2008/09:65. 
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emot någon utav kompletteringsreglerna, tioprocentsregeln eller ventilen, uppfyllda ska 

ränteavdrag ändock medges. Tioprocentsregeln har en spärr som medför att ränteavdrag 

medges såtillvida mottagaren av ränteinkomsten beskattas med minst tio procent, medans 

det inom ventilens tillämpningsområde råder viss osäkerhet. Den praxis som finns på om-

rådet ger viss vägledning i hur och när de olika kompletteringsreglerna ska tillämpas.  
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4 Problemidentifiering gällande dagens lagstiftning 

4.1 Inledning 
Hur fungerar då dagens lagstiftning i jämförelse med dess ändamål om att förebygga skat-

teplanering som utförs genom ränteavdrag inom intressegemenskaper? Skatteverket ge-

nomförde kartläggningar på förekomsten av ränteavdragen och i vilken utsträckning lagen 

som infördes 2009 kunde förebygga skatteplanering genom dessa.55 Vidare har en del speci-

fika fall där ränteavdrag utnyttjas i ett skatteplaneringshänseende givit upphov till diskuss-

ionen huruvida det föreligger hål i lagstiftningen.56 Reglernas förenlighet med etablerings-

friheten är en ytterligare fråga som uppkommit. En del praxis berörs för uppnå förståelse 

om etableringsfriheten samt en del akademiska åsikter som framförts i doktrin.57 

4.2 Problem som identifierats via Skatteverkets kartläggning-
ar 

Regeringen framhöll redan i propositionen till 2009 års lag vikten av att följa upp lagstift-

ningen.58 Skatteverket fick i uppdrag att utvärdera om den valda lagstiftningen kunde före-

bygga skatteplanering genom ränteavdrag samt huruvida utsikten för tillämpning av skatte-

flyktslagen förbättrades genom den. Uppdraget innehöll även uppgift om att kartlägga fö-

rekomsten av ränteavdrag och utvärdera behovet av ytterligare avdragsbegränsningar.59 

Skatteverket lade fram kartläggningar från 2009, 2010 och 2011 på området och nedan föl-

jer en sammanfattning kring slutsatserna i dessa.  

I 2009 års kartläggning hade Skatteverket ännu inte möjlighet att få fram konkreta svar på 

hur lagstiftningen fungerade eller direkta uppgifter om i vilken utsträckning koncerninterna 

skuldsättningar utnyttjades.60 Skatteverket hade dock i ett hänseende förslag till utvidgning 

av reglerna. Förslaget gällde tioprocentsregeln och utsträckningen som företagen anpassade 

sig till den. Skatteverket föreslog istället att en generell tillämpning av regeln var att föredra, 

där även om mottagaren beskattas med tio procent, kan Skatteverket leda i bevisning att 

                                                
55 Skatteverkets promemorior 131-890752-09/113, 131-755479-10/113, 131-836251-11/113. 

56 Lagerström, SVT rapport 8/11 2011. 

57 Se bland annat Mål 270/83 Avoir Fiscal, samt Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag 
AB, Uppsala, s. 404. 

58 Prop. 2008/09:65 s. 74. 

59 Prop. 2008/09:65 s. 74. 

60 Skatteverkets promemoria 131-890752-09/113, s. 26.  
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transaktionen ändock inte utförts av affärsmässiga skäl och därmed avslå rätt till ränteav-

drag.61 Även i 2010 års uppdrag följde Skatteverket upp problemet med tioprocentsregeln.62 

Skatteverket beskrev att den har oönskade effekter som den är utformad då koncerner har 

rättat sig efter den och söker att få till stånd en beskattning av räntemottagaren med minst 

tio procent.63 Skatteverket menade att innebörden av detta är att det uppstår en dubbel ne-

gativ påverkan dels genom att det svenska beskattningsunderlaget reduceras och dels ge-

nom att koncerner i fråga inte heller får del av pengarna utan de beskattas i en annan stat. 

Vinsten blir visserligen mellanskillnaden av den svenska och utländska skattesatsen.64 Skat-

teverket önskade, liksom i 2009 års kartläggning att tioprocentsregeln skulle generaliseras. 

Vidare menade Skatteverket även att utformning av lagstiftning är för smal då den inte om-

fattar koncerninterna lån som för förvärv av koncerninterna transaktioner eller finansiering 

av utdelningar. Ränteavdrag för sådana lån hade uppmärksammats av Skatteverket som 

skrev att det har att göra med mångmiljardbelopp som försvinner ur den svenska skatteba-

sen genom dessa avdrag årligen.65 När 2011 års kartläggning lades fram stod det klart att in-

citamentet till att på grund av skatteskäl etablera koncerninterna skuldförhållanden för att 

skapa höga ränteavdrag skedde i hög utsträckning och på många olika sätt.66 Sammanfat-

tande är det två olika delar av lagstiftningen som Skatteverket uppfattar som problematiska. 

Först och främst höll den fast vid sin åsikt om att den nya lagstiftnings utformning är för 

smal. Den omfattar bland annat, förutom de nämnda i 2010 års uppdrag, inte koncernin-

terna lån för finansiering av kapital tillskott till dotterbolag som används för internt förvärv 

av delägarrätter eller för obetald ränta.67 Vidare fortsätter problematiken med tioprocents-

regeln där mätning visar att ränteavdragen med stöd av regeln uppgår till 9.3 miljarder kro-

nor årligen utan att kunna angripas av skatteflyktslagen.68 Slutsatsen är att lagens utform-

ning idag, enligt Skatteverket, har oönskade effekter och bör kompletteras så att beskatt-

                                                
61 Skatteverkets promemoria 131-890752-09/113, s.27. 

62 Skatteverkets promemoria 131-755479-10/113. 

63 Skatteverkets promemoria 131-755479-10/113, S. 15. 

64 Skatteverkets promemoria 131-755479-10/113, s. 17. 

65 Skatteverkets promemoria 131-755479-10/113, s 16. 

66 Skatteverkets promemoria 131-836251-11/113, s. 4. 

67 Skatteverkets promemoria 131-836251-11/113, s. 18. 

68 Skatteverkets promemoria 131-836251-11/113, s. 18. 
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ning kan ske även om mottagaren beskattas med tio procent om transaktionen dikteras av 

skatteskäl.  

4.3 Carema Care 
Den tredje februari 2012 kallades riksdagen till debatt av socialdemokraterna. Debatten 

grundar sig i att flera aktörer inom välfärdssektorn bedrivit flitig skatteplanering genom 

ränteavdrag för att undvika att betala skatt i Sverige. Socialdemokraterna menade att med-

borgarna har rätt till vetskapen om att deras skattepengar går åt till att säkerställa och för-

bättra välfärden och inte försvinner till så kallade skatteparadis.69 Ett av de mest uppmärk-

sammade fallen som debatten grundar sig i är äldrevårdsbolaget Carema Care. Sveriges te-

levisions (SVT:s) granskning av vårdbolaget visar ett upplägg i ägarstrukturen som gör det 

möjligt för bolaget att slippa mer än 100 miljoner i bolagsskatt om året. Inom ägarstruk-

turen, eller intressegemenskapen, finns riskkapitalbolagen KKR, noterad på New York-

börsen och Tritron som har sin bas på Jersey, en lågbeskattad ö i engelska kanalen samt 

ägarbolaget Ambea.70  

Riskkapitalbolagen har skapat ett upplägg där de lånar ut höga belopp till ägarbolaget 

Ambea, som i sin tur lånar ut pengar till Carema Care där det uppstår motsvarande höga 

ränteutgifter. Finansiering av dessa ränteutgifter sker med skattepengarna företaget får in. 

Detta innebär således att skattepengarna som vårdbolaget får in till att tillgodose god vård 

går åt till räntebetalningar vilket genererar vinst till ägarna som inte beskattas i Sverige utan 

på skatteparadiset Jersey.71 Fallet ger upphov till diskussioner gällande huruvida riskkapital-

bolagen ska få äga vårdbolag överhuvudtaget då sagda bolag har i uppgift att genera så 

mycket vinst som möjligt till ägarna vilket kan anses tvivelaktigt i ljuset av vårdbolagens 

syfte.72 Diskussionen berörs inte vidare i denna uppsatts utan av intresse här är att uppläg-

get koncernen som Carema Care ändvänder medför att avsevärda skattepengar försvinner 

ur landet.  

Mot bakgrund av Carema Care-skandalen gav regeringen den 14 november 2011 Skattever-

ket i uppdrag att granska aggressiv skatteplaneringen inom välfärdssektorn, särskilt vad gäl-

                                                
69 Riksdagsdebatt, Riksdagen, Aktuell debatt, fredag 03 februari 2012. 

70 Lagerström, SVT rapport 8/11 2011. 

71 Lagerström, SVT rapport 8/11 2011. 

72 Näslund, SVT rapport 12/11 2011. 
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ler utnyttjandet av ränteavdrag.73 Finansminister Anders Borg förklarade i pressmeddelan-

det att just aktörer inom välfärdssektorn har ett stort ansvar att tillgodose god skattemoral 

och att det är därför de ger Skatteverket uppdraget som skall inlämnas senast november 

2013. Vidare förklarade han att regeringen själva avser att komma med förslag på skärpt 

lagstiftning på området redan 2012 vilket har hållits och därmed utgör upplägg så som Ca-

rema Care fallet intressant material inför analysen av den nya lagstiftningen.   

4.4 Ränteavdragsbegränsningarnas förhållande till EU-rätten 
EU-rätten grundar sig i de fyra rättigheterna om fri rörlighet för varor, tjänster, personer 

och kapital. Dessa fyra rättigheter har direkt effekt, vilket innebär att de är direkt tillämpliga 

och ska följas av alla medlemsstaterna.74 Etableringsfriheten, som huvudsak regleras i artikel 

49 fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF), faller in under dessa rättigheter 

och förbjuder inskränkningar som inte ger alla medborgare inom EU rätt att bilda och 

driva bolag i en medlemsstat på samma villkor som gäller medborgare i den medlemsstaten 

enligt den nationella lagstiftningen. Medlemsländerna var länge av åsikten att dessa fria rät-

tigheter inte inkräktade på deras rätt till att nationellt själva bestämma i skattefrågor och att 

endast genom att medlemsstaten implementerat ett direktiv kunde denna rätt inskränkas. 

EU-rätts målet Avoir fiscal slog fast att så inte var fallet, grundläggande fördragsrättigheter 

kan inte åsidosättas på grund av att skatteregler inte harmoniserats utan skattebestämmelser 

som hindrar den fria etableringen kan angripas med stöd av fördraget.75 Fördraget fungerar 

så att den inte reglerar de rent interna förhållanden utan så att skattereglerna i en stat inte 

får negativt särbehandla gränsöverskridande förhållanden. Vad som är ett hinder mot eta-

bleringsfriheten framgår av EU-rätts målet Royal Bank of Scotland, nämligen när olika reg-

ler tillämpas i jämförbara situationer, eller samma regel tillämpas på olika sätt i samma situ-

ation.76 Nationella regler som särbehandlar dessa fria rättigheter kan endast rättfärdigas ge-

nom Gebhard testet som att bland annat innebär att reglerna kan motiveras ur ett allmän-

hetsintresse.77 Praxis på området har visat att upprätthållandet av regler som strider mot 

etableringsfriheten kan i vissa fall rättfärdigas genom skyddsbehov av det nationella skatte-

                                                
73 Pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/15329/a/180278. 

74 Mål 26/63 van Gend en Loos. 

75 Mål 270/83 Avoir Fiscal. 

76 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland. 

77 Mål C-55/94 Gebhard. 
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systemets inre sammanhang, behovet av att undanröja möjligheter till skatteflykt samt att 

förhindra tillgjorda upplägg för av undvika skattelagstiftningen.78 Enligt regeringens upp-

fattning kan de svenska ränteavdragsbestämmelserna rättfärdigas genom Gebhard testet 

och är därmed att anses förenliga med den grundläggande etableringsfriheten inom EU-

rätten.79 

En annan EU-rättslig reglering som bör belysas är ränte- och royaltydirektivet.80 Direktivet 

har som syfte att undanröja dubbelbeskattning och verkar genom att reglera att ränte- och 

royaltybetalningar mellan bolag i samma intressegemenskap genom att källskatt endast sker 

i den mottagande staten. Gränsöverskridande betalningar av räntor som är avdragsgilla i en 

stat får inte beskattas i samma stat utan endast i mottagarens medlemsstat. Frågan är om de 

svenska ränteavdragsbestämmelserna strider mot direktivet. Visserligen beskattas inte rän-

tebetalningarna i sig, men SRN menar att direktivet ska tolkas så att avdragsförbud är att 

likställa med beskattningen som direktivet syftar till. I artikel 5 1-2 p. regleras att direktivets 

bestämmelser inte ska inverka på tillämpningen av nationella regler som förebygger bedrä-

geri eller missbruk och att när ett förfarande som har som huvudsakligt syfte att bland an-

nat undandra skatt kan en stat vägra tillämpning av direktivet. Frågan om förenligheten 

mellan de svenska ränteavdragsbestämmelserna och direktivet har ännu inte prövats. SRN 

menar dock att de svenska ränteavdragsbestämmelserna inte strider mot direktivet i de fall 

där transaktionerna i huvudsak har utförts av skatteskäl.81  

4.5 Kritik som lagstiftningen bemött 
Dahlberg är kritisk till analysen i förarbetet om att ränteavdragsbegränsningarna inte strider 

mot EU-rätten.82 Han anser det vara en framstående brist att regeringen i proposition till 

lagen inte redovisar en självständig och noggrann analys av lagstiftnings förhållande till EU-

rätten. Dahlberg sträcker sig även så långt till att påstå att det inte är omöjligt att regeringen 

var medvetna om de EU-rättsliga konsekvenserna lagstiftningen skulle bemöta och därför 

valde att hålla sig kortfattad på området i propositionen.83 Även Hellenius anser att det rå-

                                                
78 Se bl. annat Mål C-524/04 Thin Cap, Mål C-446/03 Marks & Spenser. 

79 Prop. 2008/09:65 s.71. 

80 Direktiv 2003/49/EG. 
 
81 Skatteverkets förhandsbesked dnr 13-09/D. 

82 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 404. 

83 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 403, fotnot 478. 
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der osäkerhet i lagstiftningens förenlighet med etableringsfriheten.84 Han påpekar att rege-

ringens redogörelse för gällande rätt saknar en analys av EU-rätts målet Lankhorst-

Hohhorst85 där tyska regler mot underkapitaliseringsregler ansågs utgör ett hinder mot eta-

bleringsfriheten även om reglerna inte direkt riktades mot utländska bolag.86 

Dahlberg är av åsikten att det är den generösa avdragsrätten som regleras i 16 kap. 1 § IL 

som utgör den svaga länken i upplägget kring utnyttjandet av ränteavdragsbestämmelserna i 

samband med att skatteflyktslagen inte anses som tillämplig. Detta jämför han med andra 

regler kopplade till avdragsbestämmelser såsom skattefriheten på näringsbetingade andelar 

som har skydd mot skatteflykt genom CFC-lagstiftningen87. Hur skatteflyktslagen förhåller 

sig till ränteavdragsbegränsningar berörs av Carneborn och Andersson.88 De menar att frå-

gan om skatteflyktslagens förhållning till ränteavdragsbestämmelserna står öppen då inget 

framgår i förarbetena. De drar ändock slutsatsen att om en undantagsregel är uppfylld kan 

förfarandet inte anses som skatteflykt. Slutsatsen grundas i att en beskattning på tio procent 

förmodligen inte kan anses utgör en skatteförmån och att undantagen faktisk är lagstiftade 

vilket åsyftar till att ränteavdraget inte kan angripas som skatteflykt. 

Både Hellenius och Dahlberg är av åsikten att lagstiftningen är oklar.89 Hellenius menar att 

det i reglernas innebörd föreligger betydande oklarheter vilket kan leda till många ansök-

ningar om förhandsbesked. Det är särskilt tioprocentsregelns innebörd som han menar är 

otydlig genom att frågan, om möjligheten att ge koncernbidrag kan medföra att den inte 

blir tillämplig, inte har besvarats. Vidare är han av åsikten att tillämparens uppgift om att 

fastställa, till exempel om skulden avser förvärv av delägarrätter eller om det vid en extern 

skuld är så att skulden varit tillfällig, är en nästintill omöjlig.90 Dahlberg menar att reglerna 

är komplicerade och bristfälliga, inte minst genom de två undantagsreglerna, tioprocentsre-

geln och rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt motiverat i ventilen. Han talar här för ett 

                                                
84 Hellenius, R, De nya ränteavdragsbegränsningarna, Svensk Skattetidning, 2009 s. 170. 

85 Mål C-324/00 Lankhorst Hohhorst.  

86 Hellenius, R, De nya ränteavdragsbegränsningarna, Svensk Skattetidning, 2009 s. 171. 

87 39a kap. inkomstskattelag (1992:1229). 

88 Carneborn, C & Andersson, T, Något om ränteavdragsbegränsningarnas räckvidd och innebörd, Svensk 
Skattetidning, 2010 s. 999.  

89 Hellenius, R, De nya ränteavdragsbegränsningarna, Svensk Skattetidning, 2009 s. 171 & Dahlberg, M, 
(2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 447 - 448. 

90 Hellenius, R, De nya ränteavdragsbegränsningarna, Svensk Skattetidning, 2009 s. 171. 
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behov av klarare riktlinjer för hur lagarna ska omsättas i praktiken och att dessa i hans me-

ning bör lagstiftas.91 Vidare påpekar Dahlberg att otydliga regler kring ränteavdrag leder till 

att holdingbolag, som Sverige annars har ansetts utgöra en lämpning jurisdiktion för, blir 

avskräckta från att etablera sig i Sverige. Fortsättningsvis är han av åsikten att det var nöd-

vändigt att lagstifta på området mot bakgrund av Industrivärden-målen men, han har skilda 

åsikter om hur reglerna kom att se ut. Han anser ändock att det finns fördelar med dagens 

utformning. I jämförelse med till exempel förfarandet att ta ut en generell källskatt på utgå-

ende räntebetalningar fungerar den bättre då reglerna är mer avgränsade till de transaktion-

er som verkligen innebär ett skattebortfall. Det föreligger genom undantagsbestämmelserna 

möjlighet att medge ränteavdrag när det kan påvisas att transaktionerna inte innebär någon 

skatteflykt. Sammanfattningsvis menar Dahlberg att reglerna kom till alldeles för hastigt 

under senare delen av 2008 vilket har påverkat lagstiftningens kvalité.92  

4.6  Avslutning 
Avslutningsvis kan slutsatsen dras att ett antal problem kring utformningen av dagens lag-

stiftning på området ränteavdragsbegränsningar har identifierats med hänsyn till ändamålet 

om att förhindra skatteplanering. Genom Skatteverkets kartläggningar har det framgått att 

lagstiftningen har oönskade effekter och är i behov av kompletteringar vilket bland annat 

belyses genom Carema Cares skatteplaneringsförfaranden. Det har framkommit skilda åsik-

ter gällande de svenska ränteavdragsbestämmelsernas förenlighet med EU-rätten. Regering 

menar att reglerna inte utgör ett hinder mot EU-rätten samtidigt som både Dahlberg och 

Hellenius anser att det råder osäkerhet i reglernas förenlighet med etableringsfriheten. 

Dahlberg och Hellenuis är även båda av åsikten att ränteavdragslagstiftningen är mycket 

oklar. 

                                                
91 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 446. 

92 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 447 - 448. 
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5 Finansdepartementets promemoria om effektivare 
ränteavdragsbegränsningar 

5.1 Redogörelse av ändringar i lagtext 

5.1.1 Inledning 

Bedömningen i promemorian som finansdepartementet lade fram i mars 2012 är att trots 

införandet av lagstiftning om ränteavdragsbestämmelser 2009 har företag inom intressege-

menskaper ändock betydande möjligheter att undgå bolagsbeskattning i Sverige. Möjlighet-

en utnyttjas i stor utsträckning vilket, som nämns i kapitel 4 framkommit genom Skattever-

kets kartläggningar. På grund av detta bör, enligt finansdepartementets promemoria, av-

dragsbestämmelser gällande ränteavdrag begränsas ytterligare.93 

Metoden som promemorian ska använda för att åstadkomma detta är att utvidga befintliga 

regler till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder inom en intressegemenskap, komplet-

tera tioprocentsregeln med en omvänd ventil samt utvidga befintliga ventilen om huvud-

sakligen affärsmässiga skäl.94   

5.1.2 En utvidgad huvudregel  

Skälen bakom ändringen av huvudregeln som promemorian föreslår, är att det uppmärk-

sammats att koncerner i stor utsträckning skatteplanerar med hjälp av ränteavdrag vid ex-

terna förvärv på samma vis som för interna förvärv av delägarrätter samt externa lån och 

generella lån inom samma koncern.95 I lagens nuvarande utformning träffar huvudregeln i 

24 kap. 10 b 1 st. § IL i princip endast ränteavdragsbegränsningar för lån i samband med 

förvärv av delägarrätter internt inom intressegemenskaper och inte för andra former av lån. 

Promemorian belyser olika lösningar på hur huvudregeln istället bör utformas.96 Frågan om 

externa lån ska omfattas av huvudregeln uppkommer.97 Finansdepartementet anser dock att 

en utvidgning till att omfatta dessa skulle innebära att för många situationer skulle täckas av 

lagstiftningen än vad som bedömts nödvändigt. Mot bakgrund av sagda görs bedömningen 

att externa lån inte ska omfattas av ränteavdragsförbudet. Samtidigt utsläcks frågan om att 

                                                
93 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 30.  

94 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 32, 36 och 42.  

95 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 30. 

96 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 32-35. 

97 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 33. 
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omfatta externa lån inte helt, finansdepartementet skriver i promemorian att den frågan bör 

prövas av företagskommittén.98 

Diskussionen förs vidare i promemorian till huruvida begränsningen i huvudregeln ska om-

fatta externa förvärv eller till att generellt omfatta alla lån inom en koncern oberoende till 

vad lånet utnyttjas till. Finansdepartementet anser att en utvidgning av huvudregeln till att 

omfatta externa förvärv i sig kan anses fördelaktig då den är begränsad till skatteplanering 

genom ränteavdrag i samband med just externa förvärv. Samtidigt belyses nackdelarna med 

sagda ändring genom behovet av öron märkning, behovet för företagen att särskilja lånen 

som är hänförliga till förvärv av delägarrätter.99 Att istället utvidga huvudregeln till att om-

fatta alla generella lån inom en intressegemenskap skulle motverka behovet av öron märk-

ning. En annan fördel är att möjligheterna att kringgå reglerna genom att klassificera ränte-

betalningar som förvärv av inkråmsförvärv istället för förvärv av delägarrätter. Vidare faller 

denna lösning i led med frågan huruvida ränteavdrag görs avseende lån inom en intresse-

gemenskap eller till en aktieägare. Det bedöms i promemorian att det sistnämnda förslaget 

är mest lämpligt och kommer att minska flest kringgående transaktioner.100 Föreslagen ly-

delse av lagtexten innebär sammantaget således att ränteavdragsbegränsningen ska gälla för 

alla ränteutgifter på skulder till företag inom en intressegemenskap oberoende vad lånet ska 

användas till.101 

5.1.3 En omvänd ventil i tioprocentsregeln 

Som lagtexten är utformad idag innebär den att avdrag för räntekostnader ska medges i 

vissa fall med stöd av tioprocentsregeln.102 Avdraget medges när mottagaren av räntein-

komsten beskattas med minst tio procent. Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2 kom Skattever-

ket med kartläggningar på tillämpningen av lagtexten. Det undersökte i vilken mån bolagen 

hade anpassat sig till tioprocentsregeln och kom fram till att det rör sig om runt 9.3 miljar-

der kronor som försvinner varje år från den svenska skattebasen med hjälp av regeln. I den 

nya promemorian skriver finansdepartementet att tioprocentsregeln fyller en viktig funkt-

                                                
98 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 33. 

99 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 34. 

100 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 34-35. 

101 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 6. SOU, Fi 
2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 6. 

102 24:10 d inkomstskattelag (1992:1229). 
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ion genom att den förenklar förfarandet kring ränteavdragsbegränsningarna betydligt. Sam-

tidigt ifrågasätter departementet om det är rimligt att behålla den i sin nuvarande utform-

ning när den utnyttjas så pass flitigt för skatteplanering.103 Förslaget som läggs fram är att 

tioprocentsregeln ska kompletteras med en omvänd ventil som innebär att avdrag inte ska 

tillåtas, trots att förutsättningarna för att tillämpa tioprocentsregeln är uppfyllda, om Skat-

teverket kan visa att skuldförhållandet till övervägande del uppkommit för att intressege-

menskapen ska få en väsentlig skatteförmån.104 Ventilen måste samspela med huvudregeln 

och därför föreslås den vidare gälla för alla interna lån inom en intressegemenskap samt för 

alla bolag som ränteavdragsbegränsningarna omfattar. Formuleringen väsentlig skatteför-

mån har stor betydelse i ändring av tioprocentsregeln. Som nämndes i avsnitt 4.5 har skat-

teflyktslagen inte varit tillämplig på ränteavdragsbegränsningar. I den nya promemorian tas 

frågan om samspelet mellan skatteflyktslagen och tioprocentsregeln upp. För att skatte-

flyktslagen ska vara tillämplig krävs det bland annat att skuldförhållandet som ligger till 

grund för transaktionen innebär en ”väsentlig skatteförmån” för den skattskyldige och att 

förfarandet skett i huvudsak med hänsyn till skatteförmånen.105 Vad som ska anses utgöra 

en väsentlig skatteförmån är, enligt den nya promemorian, inte möjligt eller lämpligt att 

ange i lagtexten, utan det är ränteavdrag för skulder som inte genomförs av sunda affärs-

mässiga skäl som ska angripas. En bedömning ska ske i varje enskilt fall, av Skatteverket.106 

Kriterierna för vad som anses utgöra att förutsättningar för att tillämpa av den omvända 

ventilen är heller inte medfört i lagtexten. Istället ges korta exempel till vad som kan bedö-

mas i den nya promemorian.107  

En ytterligare faktor som bör nämnas är att skatteflyktslagen sannolikt inte kan tillämpas 

såtillvida kriterierna i tioprocentsregeln är uppfyllda även om det upplagda förfarandet görs 

i syfte om att skapa en väsentlig skatteförmån. Detta är på grund av att tioprocentsregeln i 

sig godtar alla räntebetalningar där mottagaren beskattas med minst tio procent.108 

                                                
103 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 38. 

104 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 36-38. 

105 Skatteflyktslagen (1995:575). 

106 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 39. 

107 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 40.  

108 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 38.  
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5.1.4 Ventilen affärsmässigt motiverat 

Ventilens utformning idag innebär att ränteutgifter som härstammar från en skuld till ett 

bolag inom intressegemenskapen till den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt ska 

dras av såtillvida förvärvet samt den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är af-

färsmässigt motiverade.109 Detta innebär att även om tioprocentsregeln inte är uppfylld kan 

avdrag medges med stöd av ventilen. I den nya promemorian utvidgas ventilen till att om-

fatta alla interna lån, vilket speglar ändring som föreslås till huvudregeln.110 Vidare ska den 

begränsas till att endast gälla om det bolaget som har rätt till inkomsten är medlem i EU el-

ler en stat som Sverige har ingått ett skatteavtal med som inte är begränsat till att omfatta 

vissa inkomster. I och med att huvudregeln föreslås utvidgas till att omfatta alla interna lån 

måste även ventilen anpassas till förslaget vilket medför att paragrafens lydelse är mer spe-

cificerat än tidigare. Ventilen föreslås omfatta alla förvärv av delägarrätter från ett bolag 

inom intressegemenskapen och även till att omfatta externa förvärv av delägarrätter som 

efter förvärvet kommer ingå i intressegemskapen. Detta innebär att för att medges avdrag 

för ränta, på en skuld avseende ett förvärv av delägarrätter från ett bolag som ingår i intres-

segemskapen eller efter förvärvet kommer att ingå i intressegemenskapen ska bolaget visa 

att både förvärvet och skuldförhållandet som ligger till grund för förvärvet är att anses som 

huvudsakligen affärsmässigt motiverade.111 Vidare tydliggörs att en skuld som har ersatt en 

tillfällig skuld till ett bolag som inte ingår i intressegemenskapen, ett externt lån, och skul-

den avser ett förvärv av delägarrätter ska även den förstnämnda skulden omfattas av venti-

len. Detta är nödvändigt för att motverka möjligheten till att kringgå reglerna om avdrags-

begränsning genom att ta tillfälliga externa lån för att sedan omvandla dem till ett intern 

lån.112 Gällande övriga skulder inom en intressegemenskap, sådana som inte härstammar 

från förvärv av delägarrätter, räcker det enligt förslaget att det skattskyldiga bolaget kan visa 

att skuldförhållandet bakom ränteutgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. I av-

snittet om förslag till ändring av ventilen redogörs det i promemorian för fall då den bör 

tillämpas, till exempel förs en diskussion om finansiering. Om långivaren har mottagit till-

skott för att kunna lämna ett lån är det inte ett huvudsaklig affärsmässigt motiverat lån då 

bolaget som lämnat tillskottet i första hand hade kunnat agera som långivare. Vidare hänvi-

                                                
109 24:10 d 2 st. inkomstskattelag (1992:1229). 

110 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 42. 

111 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 43. 

112 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 46. 
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sas det till propositionen till lagens nuvarande lydelse113 att uttrycket ”affärsmässigt” ska ses 

i det sammanhang som det används till, det vill säga att motverka skatteplanering. Därför 

kan inte ursäkten att ett skuldförhållande ger goda skatteeffekter godtas som huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat.114 

Skälen som framförs i förslaget till att ventilen begränsas till att endast gälla om bolaget 

som har rätt till inkomsten är medlem i EU eller är en stat som Sverige har ingått ett skatte-

avtal med är behovet att skydda den svenska skattebasen. Även efter införandet av lagstift-

ningen 2009 etableras koncerninterna skuldförhållanden av skattemässiga skäl som medför 

att vinster inte beskattas i Sverige utan ofta i mycket lågbeskattade länder. Av denna anled-

ning föreslås det i promemorian att begränsa tillämpning av ventilen till endast då motta-

garen har hemvist i ett land inom EU eller ett land som Sverige ingått skatteavtal med. 

Därmed kommer ventilen inte kunna tillämpas på räntor som betalts till lågbeskattade län-

der även om skuldförhållandet i sig är huvudsakligen motiverat.115  

5.1.5 De föreslagna avdragsbegränsningarnas förhållande till etable-

ringsfriheten  

I den nya promemorian om förslag till effektivare ränteavdragsbegränsningar tar finansde-

partementet kortfattat upp frågan om reglernas förenlighet med etableringsfriheten inom 

EU-rätten.116 I mål från HFD behandlades 2009 års lags förenlighet med EU-rätten där 

HFD fann att reglerna inte stred mot etableringsfriheten.117 Ett skäl för HFD:s bedömning 

var en jämförelse med ett EU-rätts mål där en liknande fråga hade prövats.118 Målet prö-

vade Tysklands regler gällande räntor på kapital som tillskjutits till ägare som hade rätt till 

en skattekredit. Domstolen kunde konstatera att moderbolag med säte i Tyskland hade rätt 

till denna kredit, något som moderbolag med säte utomlands inte hade vilket inte kunde 

anses förenligt med etableringsfriheten. HFD konstaterade att de svenska reglerna inte 

uppställer något krav på att beskattning av räntor ska ske i Sverige och ansåg därför att EU-

målet inte var tillämpligt på det svenska förhållandet. I den nya promemorian skriver fi-
                                                
113 Prop. 2008/09:65. 

114 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 43-44. 

115 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 45.  

116 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 50-52. 

117 Mål nr. 7648-09, 4797-10, 4798-10, 4800-10.  

118 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 
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nansdepartementet att förslaget för utvidgning av ränteavdragsreglerna innebär att reglerna 

är detsamma oavsett om bolaget som agerar långivare har sitt säte i Sverige eller inte. Vi-

dare menar det att förutsättningar för en minsta beskattning och tillämpningen av den om-

vända ventilen är densamma oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bolag ifråga och 

att det på grund av dessa argument förefaller så att de svenska reglerna inte strider mot eta-

bleringsfriheten.119 

5.2 Sammanfattning av det nya lagförslaget 
De föreslagna ändringarna i reglerna gällande avdragsbegränsningar avser att vidare be-

gränsa avdragsmöjligheten för ränteutgifter för lån inom en intressegemenskap. Huvudre-

geln ändras från begränsningen till att omfatta endast ränteutgifter avseende en skuld till 

bolag inom en intressegemenskap då skulden avser förvärv av delägarrätter till att avse alla 

former av skulder inom en intressegemenskap. Tioprocentsregeln har utvidgats med en så 

kallad omvänd ventil som innebär att Skatteverket får behörighet att avslå rätt till undanta-

gen även om kriteriet om en minsta beskattning hos mottagaren på tio procent är uppfyllt. 

Avslaget får ske såtillvida Skatteverket kan visa att skuldförhållandet till övervägande del 

uppkommit för att ge intressegemenskapen en ”väsentlig skatteförmån”. Ventilen har ut-

vidgats till att avse alla skulder, vilket innebär att även om tioprocentsregeln är uppfylld kan 

alla skulder inom en koncern, vare sig de hänför till förvärv av delägarrätter eller andra lån, 

medges ränteavdrag om de är att anses ”huvudsakligen affärsmässigt motiverade”. Vidare 

innefattar lagtexten gällande ventilen en närmare beskriver på hur paragrafen ska tillämpas 

på olika situationer samt en begränsning till att endast medge avdrag vid skuldförhållanden 

där mottagaren hör hemma i en EU-stat eller en stat med vilken Sverige har ingått skatteav-

tal.  

5.3 Kritik som det nya förslaget möter  

5.3.1 Skatteverkets utökade behörighet 

Det nya lagförslaget har mött en stor mängd kritik från ett antal olika håll däribland från 

näringslivet och akademin där större delen av kritiken gäller den utökade behörigheten 

Skatteverket ges genom ändringar i undantagsreglerna.120 Skatteverket får genom förslaget 

fortsatt behörighet att avgöra om skuldförhållandet som ligger till grund för ränteutgiften är 

                                                
119 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 52. 

120 Törnmalm, Svenska Dagbladet 18/4 2012 och Anderson, svenskt näringsliv 4/4 2012.  
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huvudsakligen affärsmässigt motiverat och även behörighet att avgöra vad som ska räknas 

som en väsentlig skatteförmån.121  

Dahlberg är kritisk till förslaget och det är just Skatteverkets behörighet som Dahlberg är 

kritisk mot. Han menar att det är väldigt svårt för Skatteverket att kunna utföra bedöm-

ningen då promemorian ger dåliga anvisningar för vad som utgör en affärsmässigt motive-

rad grund. Istället anser han att det finns bättre lösningar till reglering kring ränteavdrags-

begränsningarna, som exempel föreslår han möjligheten till att använda underkapitalise-

ringsregler. Underkapitaliseringsregler innebär att bolagen måste ha en högre andel eget ka-

pital i förhållande till det lånade kapitalet för att få göra avdrag för räntor. Dahlberg menar 

att sådana regler skulle skapa tydlig förutsebarhet för bolagen angående när avdrag kan tillå-

tas. Finansminister Anders Borg svarar på Dahlbergs kritik och är av motsatt åsikt, han 

menar att underkapitaliseringsreglerna är komplicerade. Sådana regler har aldrig funnits i 

Sverige och skulle innebära att ett helt nytt regelverk skulle behöva införas inom skatterät-

ten vilket inte skulle vara möjligt förrän 2015/2016 och då har Sverige förlorat intäkter upp 

åt 30 miljarder.122   

Svenskt näringsliv har framfört sina synpunkter gällande det nya lagförslaget och i ett brev 

adresserat till bland annat Finansminister Anders Borg skriver 27 stycken profiler från 

svenskt näringsliv under i protest. I brevet beskriver näringslivsprofilerna sina åsikter gäl-

lande Skatteverkets behörighet om att få besluta om avdrag för ränta ska medges. De anser 

att förslaget är godtyckligt vilket inte är acceptabelt enligt svenskt näringsliv som menar att 

förslaget kommer att drabba företag som bedriver helt ”vanlig affärs verksamhet som inte 

alls har stora avdrag”.123 

Svenskt näringsliv säger sig ha förståelse för att regeringen måste agera mot utnyttjandet av 

ränteavdragen och ändra lagstiftningen på området men menar att förslaget som har lagts 

fram är rättsosäkert. Förslaget innebär att Skatteverket får rätt att retroaktivt i vissa hänse-

enden pröva skuldförhållandet som ligger till grund för avdragsrätten. Vidare är svenskt nä-

ringsliv för en översyn av företagens ränteavdragsrätt och förklarar sig se att det finns be-

hov av tydliga, objektiva och förutsebara regler på när ränteavdrag inte kan medges.124 För-

                                                
121 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 7. 

122 Törnmalm, krafttag tas mot smitare, Svenska Dagbladet Näringsliv 23/3 2012 s. 6. 

123 Anderson, svenskt näringsliv 4/4 2012. 

124 Sveriges Radio, Räntesnurra ger fnurra på tråden, 5 april 2012. 
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slaget ger inte enligt, svenskt näringsliv, objektivitet utan ger istället Skatteverket i uppgift 

att utföra subjektiva bedömningar. Det nya förslaget behöver grundligt analyseras, rättssä-

kerheten och förutsebarheten får inte minskas. Ytterligare kritik som svenskt näringsliv 

framför är finansdepartements val att avslå den expertis hjälp som de erbjöd för att med-

verka till att utarbeta ett förslag till ändring av ränteavdragsbestämmelser för att istället 

samarbeta med Skatteverket. Svenskt näringsliv menar att det är fullt möjligt att skapa för-

utsebar lagstiftning till 2013.125  

Trots kritiken som det nya förslaget bemöter backar inte finansminister Anders Borg. Han 

håller fast vid förslaget till ny lagstiftning som ska få stopp på de omstridda ”räntesnur-

rorna” till årsskiftet. Det måste ske nu menar Borg, att invänta en bolagsskatteutredning 

skulle ta upp till 4 år vilket enligt finansdepartementets beräkningar innebär en förlust av 

skatteintäkter på upp till 30 miljarder kronor. Att Skatteverket får behörighet att utföra be-

dömningar i vad som är huvudsakligen affärsmässigt motiverat eller vad som utgör en vä-

sentlig skatteförmån är inget nytt menar Borg. Skatteverket har gjort denna typ av bedöm-

ningar innan och skulle fortsätta även om vi avstod från den nya lagstiftningen.126 

5.3.2 Diskriminering 

Rune Andersson, medlem i svenskt näringsliv var med och debatterade det nya förslaget i 

Sveriges Radio127 och intervjuades även i Dagens Industri.128 Han menar att finansdeparte-

mentets förslag brister inte bara i rättsosäkerheten utan även ur ett diskrimineringshänse-

ende. Skulle ett utländskt, internationellt bolag välja att sköta sin interna finansiering från 

ett finansbolag på exempelvis Cypern skulle Skatteverket ha svårighet i att hävda att lånen 

är tagna för att skapa en väsentlig skatteförmån. Skulle däremot ett svenskt bolag skapa 

samma förfarande kring finansiering skulle troligtvis Skatteverket hävda tvärtom. Anders-

son menar att det inte är rimligt att skapa lagstiftning som öppnar för denna typ av diskri-

minering. Borg har hävdat att EU-rätten talar för att Skatteverket själva får avgöra vad som 

ska räknas som huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Andersson hävdar däremot att det 

finns uttryckliga avgöranden från EU-domstolen som klart begränsar vad Skatteverket får 

                                                
125 Andersson, svenskt näringsliv, 22/3 2012. 

126 TT, Borg backar inte om räntesnurror trots protester från näringslivet, TV4, publicerad 4 april 2012. 

127 Sveriges Radio, Räntesnurra ger fnurra på tråden, 5 april 2012. 

128 Andersson, Dagens industri, 12/4 2012.  
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ifrågasätta vilket han anser regeringen strider mot genom att ge Skatteverket tolkningsbehö-

righet.  

5.4 Sammanfattning av framförd kritik 
Den största kritiken som finansdepartementet möter med sitt förslag till effektivare ränte-

avdragsbegränsningar gäller rättsosäkerheten i att ge Skatteverket behörighet i att avgöra 

vad som ska anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat och vad som ska anses ut-

göra en väsentlig skatteförmån. Akademins och näringslivets åsikter sammanstrålar och 

uppfattningen är att Skatteverket inte har kunskapen att avgöra i dessa frågor när lagstift-

ningen inte ger klarhet i vad begreppen innebär eller hur de ska bedömas. Svenskt närings-

liv kritiserar att finansdepartementet valt att samarbeta med Skatteverket och inte tagit del 

av den expertis som svenskt näringsliv har att erbjuda. Själva menar de att en förutsebar 

lagstiftning är fullt möjlig att skapa till 2013. Borg slår tillbaka mot kritiken och hävdar att 

det tidsmässigt inte är möjligt i aspekten av att hindra att miljardtals kronor i skatteintäkter 

försvinner från Sverige.  
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6 Analys  

6.1 Huvudregeln 

6.1.1 Analys den föreslagna huvudregelns lydelse 

Skatteverket anförde i sina kartläggningar från 2010 och 2011 att utformningen av den nu-

varande lagen är alldeles för smal.129 Huvudregeln omfattar enligt dagens lydelse endast 

förbud mot avdrag för ränteavgifter avseende en skuld till ett företag inom en intressege-

menskap till den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i 

koncernen.130 I kartläggningarna från Skatteverket framgår det att ett stort antal andra skul-

der inom koncern byggs upp enbart för att kunna undgå den höga beskattningen i Sverige 

genom ränteavdrag.131 Frågan som uppkommer är om det är räcker att ha regler som hind-

rar en viss form av ränteavdrag men inte andra. Om bolag A tar ett lån av bolag B inom 

samma intressegemenskap för förvärv av delägarrätter inom sagda intressegemenskap får A 

inte avdrag för sina räntekostnader enligt huvudregeln. Har dock bolag A tagit ett lån från 

bolag B för finansiering av en utdelning föreligger rätt till avdrag för räntekostnader. Frågan 

kan besvaras ur både ett statligt- och bolagsperspektiv.  

Om frågan först besvaras ur statens ändamål om att förhindra skatteplanering och att 

hindra att mångmiljardbelopp försvinner från den svenska skattebasen ter sig frågan besva-

ras nekande. Reglerna bör i den meningen utvidgas till att omfatta räntekostnader för alla 

interna skulder inom en intressegemenskap. Lagstiftningens utformning är idag begränsad 

vilket medför alternativ för bolag som vill skatteplanera. Syftet med 2009 års lagstiftning 

var att förebygga skatteupplägg som utförs med hjälp av ränteavdrag inom intressegemen-

skaper, 132 ett syfte om till viss del täcks av nuvarande huvudregel men långt ifrån helt. En 

exakt siffra har Skatteverket svårt att få fram med sina medel men klart är att det rör sig om 

stora belopp som flyttas från Sverige genom konstlade skuldupplägg inom intressegemen-

skaper som inte härrör sig ur förvärv av interna delägarrätter.133 Lagtexten angriper således 

idag ett enda förfarande vilket, precis som Skatteverket anser, enligt min åsikt är väl smalt 

                                                
129 Se avsnitt 4.2. 

130 24:10 b inkomstskattelag (1992:1229). 

131 Skatteverkets promemoria 131-836251-11/113, s. 4. 

132 Prop. 2008/09:65 s. 32. 

133 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 19. 
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om man ser till ändamålet om att förhindra skatteplanering. Därmed kan det anses försvar-

ligt att utvidga reglerna till att omfatta alla interna skulder. 

När frågan istället ställs ur ett bolagsperspektiv kan dock frågan tänkas besvaras an-

norlunda. Svenskt näringsliv säger sig inte vara emot en begränsning i avdragsrätten men är 

tydliga med att den måste utformas med rättsäkerheten i åtanke.134 Rättsäkerheten i det nya 

förslaget kritiseras i större utsträckning gällande undantagsreglerna, men väsentlig för hu-

vudregelns analys är att svenskt näringsliv är för en välformad utvidgning av lagstiftning på 

området. Men hur långt ska en utvidgning av huvudregeln sträcka sig? En utvidgning till att 

omfatta alla skulder, inklusive externa skulder skulle vara att sträcka sig för långt. Ur bo-

lagsperspektivet få det anses väl genomtänkt att finansdepartementet i den nya promemo-

rian avstår från att inkludera externa lån. Externa lån skulle, vilket finansdepartementet 

själva skriver, täcka fler situationer än vad som bedöms nödvändigt.135 Däremot föreslår fi-

nansdepartementet att frågan om att inkludera externa lån bör prövas av företagskommit-

tén136 vilket kan tyda på ett externa lån en dag kan komma att omfattas. Ur ett bolagsper-

spektiv kan det här argumenteras att lagstiftaren skulle gå något för långt om externa lån 

omfattas. Det måste finnas en avvägning mellan ändamålet om att förhindra skatteplane-

ring och att inte missgynna näringslivet.  

Finansdepartementet jämför även valet av att utvidga reglerna till att omfatta lån för exter-

na förvärv eller till att omfatta alla interna lån.137 Deras försvar till sitt val, om att alla gene-

rella lån ska omfattas, är att reglerna skulle kringgås om de endast gällde lån för externa 

förvärv och att problem då skulle uppstå för företagen att särskilja lån som rör externa för-

värv från andra lån inom intressegemenskapen. Här kan det anses att finansdepartementet 

har ett relativt lågt förtroende till bolagen, kanske är den första anledningen befogad. Där-

emot att bolagen inte skulle kunna särskilja på deras olika lån ter sig som något av en förut-

fattad mening och snarare en ursäkt för deras val. Ur ett bolagsperspektiv kan därför ut-

vidgningen av huvudregeln betraktas som väl stor. Ett generellt avdragsförbud inom intres-

segemenskaper kan tänkas motverka syftet med koncernbolag i viss mån. Det finns förde-

lar av att kunna låna internt, har tillexempel ett bolag inom en koncern betalningssvårighet-

                                                
134 Sveriges Radio, Räntesnurra ger fnurra på tråden, 5 april 2012.   

135 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 33.  

136 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 33. 

137 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 33-34.  
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er eller är koncernen i behov av omstrukturering finns möjligheten att låna internt, av ett 

bolag som har insikt i rörelsen. Visserligen är detta förfarande fortfarande möjligt genom 

den föreslagna huvudregeln men för att kunna medges ränteavdrag krävs en form av rätt-

färdigande från bolagen genom kompletteringsreglerna.  

6.1.2 Jämförelse av huvudregelns nuvarande och föreslagna tillämp-
ningsområde 

Syftet med uppsatsen är att analysera lagförslaget i finansdepartementets nya promemoria 

utifrån ändamålet om att förhindra skatteplanering jämfört med dagens lagstiftning. Därför 

är det nödvändigt att inte bara jämföra utformningen av de olika lydelserna och reflektera 

över finansdepartements val utan även att pröva konsekvensen av tillämpning av de nya 

reglerna i jämförelse med de nuvarande. Gällande huvudregelns lydelse kan det konstateras 

att det nya förslaget om utvidgning av huvudregeln bättre stödjer ändamålet om att för-

hindra skatteplanering genom ränteavdrag i jämförelse med den nuvarande lydelsen. Mäng-

den skulder som omfattas genom det nya förslaget innebär att lagen går från att hindra ett 

förfarande (avdrag för räntor för interna skulder vid förvärv av interna delägarrätter) till att 

hindra alla ränteavdrag för skulder inom en intressegemenskap. 

6.2 Tioprocentsregeln 

6.2.1 Analys av den föreslagna tioprocentsregelns lydelse 

Tioprocentsregelns utformning idag innebär att undantag från ränteavdragsförbudet med-

ges om mottagaren av ränteinkomsten blir beskattat med minst tio procent.138 Problemen 

som har kretsat kring tioprocentsregelns nuvarande utformning är att bolagen har anpassat 

sig efter regeln.139 Istället för att låna pengarna från ett bolag med hemvist i mycket låg be-

skattat land, eller ett helt skattefritt land, lånas pengarna från ett bolag inom intressegemen-

skapen som har hemvist i ett land med en beskattning på precis eller något över tio pro-

cent. Det nya lagförslaget utvidgar tioprocentsregeln med en ventil som innebär att trots 

förutsättningar för att tillämpa tioprocentsregeln är uppfyllda ska ränteavdrag inte medges 

om Skatteverket kan visa att skuldförhållandet till övervägande del uppkommit för att in-

tressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.140 Återigen är det nödvändigt att se 

lagförslaget ur olika perspektiv. Ser man till ändamålet staten har om att förhindra skatte-

                                                
138 24:10 d 1 st. inkomstskattelag (1992:1229). 

139 Skatteverkets promemoria 131-755479-10/113. 

140 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 7. 
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planering får förslaget anses godtagbart. Det kan inte anses att meningen med 2009 års ut-

formning av tioprocentsregeln var att skapa utrymme för bolagen att flytta pengar för be-

skattning i länder med en skattesats med tio procent istället för noll procent, utan att istället 

främja att bolagen beskattas för pengar i Sverige. Tioprocentsregelns nuvarande utformning 

har i det hänseendet inte har uppnått sitt ändamål. Skatteverket beräknar att upp till 9.3 mil-

jarder kronor försvinner från den svenska skattebasen med stöd av tioprocentsregeln som 

utnyttjas för att skapa en skatteförmån för bolaget.141 Utformningen behöver en förnyelse 

som kan främja att bolagen beskattas i Sverige. Som förslaget till den omvända ventilen i ti-

oprocentsregeln lyder, finns möjligheten till att åstadkomma detta när Skatteverket ges möj-

lighet att avslå tillämpningen av tioprocentsregeln om det kan bevisa att transaktioner sker 

för att skapa en väsentlig skatteförmån. Vidare ter sig behovet av att kunna tillämpa skatte-

flyktslagen för att avslå ränteavdrag försvinna genom att den omvända ventilen i sig medför 

att avslag kan medges. Förslaget skulle således genom den omvända ventilen bättre stödja 

ändamålet om att hindra skatteplanering. 

Ser man ur bolagens perspektiv uppstår dock en annan åsikt. Att den nya utformningen ger 

Skatteverket behörigheten att avgöra om ett skuldförhållande till övervägande del upp-

kommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån har lett stor kritik 

från svenskt näringsliv.142 Rättsosäkerhet åberopar de, lagregler borde vara tydliga, objektiva 

och förutsebara, något som de inte anser att den omvända ventilen är. Här håller jag håller 

med. Vad begreppet skatteförmån innebär, eller vilka belopp det skulle röra sig om, finns 

inte definierat i lagtexten vilket innebär att ingen helt klart kan förstå vad det innebär. För 

bolagens räkning leder detta till att de omöjligt kan veta om deras skuldupplägg kan anses 

lagliga eller inte vilket kan skapa stor oro inom näringslivet. Innebär en omvänd ventil att 

bolagen ska chansa på att deras skatteupplägg följer lagens krav för att sedan få retroaktiva 

avslag? Eller ska de starta stora, dyra processer för att uppnå sina svar? Det ter sig underligt 

att när finansdepartementet uttrycker att en ändring i lagstiftning på området ränteavdrag 

av så stor vikt inte utför ändringen grundligt.  

                                                
141 Skatteverkets promemoria 131-836251-11/113, s. 18. 

142 Se avsnitt 6.1.2.  
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6.2.2 Jämförelse av tioprocentsregelns nuvarande och föreslagna till-
lämpnings område 

När det gäller att besvara frågan huruvida förslaget till tioprocentsregelns nya utformning 

bättre kan uppfylla ändamålet om att hindra skatteplanering genom ränteavdrag i jämförelse 

med nuvarande lydelsen kan den bäst besvaras genom ett exempel.  

Intressegemenskapen X utgörs av Bolagen A, skattesats 26.5 procent, B-10 procent, C-5 

procent och D-30 procent. Bolag A har höga vinster och tar ett lån från bolag B inom 

samma intressegemenskap som i sin tur har finansierat lånet genom lån av C. Bolag B bes-

kattas för ränteinkomsten med precis 10 procent. Enligt nuvarande lydelse är således kravet 

på minsta beskattning uppfyllt och avdrag medges. Det bakomliggande förfarandet har av 

bolaget skapats i skatteplaneringshänseende. Pengarna bolag A lånar kommer egentligen 

från bolag C men förfarandet läggs upp för att flytta vinsterna i A för låg beskattning i B. 

Hade A tagit lån av C direkt hade ränteavdrag inte medgetts då kravet på minsta beskatt-

ning ej uppfylls. Hade bolaget A tagit lån av D hade ränteinkomsten minskat väsentlig ge-

nom den höga skattesatsen i D vilket innebär att det är poänglöst för A att flytta pengarna 

från den egna beskattningen på 26.5 procent. Genom lagstiftningens nuvarande lydelse är 

förfarandet fullt lagenligt, och avdrag ska medges. Skulle den föreslagna lydelsen i den om-

vända ventilen till tioprocentsregeln istället tillämpas kan förfarandet angripas och ränteav-

draget avslås.  

Om man ser till lagstiftningens ändamål om att förhindra skatteplanering genom ränteav-

drag, ter sig den nya lydelsen av tioprocentsregeln bättre uppfylla ändamålet. Att sedan 

formulering, väsentlig skatteförmån, i den nya lydelsen skapar oro och utförutsebart kan 

dock i sig samtidigt tänkas motverka ändamålet. Då lagstiftningen inte ger Skatteverket 

några bedömningsgrunder kan, förutom bolagen, inte heller Skatteverket själva veta när de 

kan avslå ränteavdrag genom en tillämpning av den omvända ventilen.  

Samtidigt kan man se samma exempel ur ett annat perspektiv, säg att bolaget C inte finns. 

Bolag A lånar pengar direkt av B (skattesats 10 procent). Tioprocentsregeln är tillämplig, 

men osäkerhet råder huruvida den omvända ventilen kan sätta stop för ränteavdrag. Har 

bolag A skapat sig en väsentlig skatteförmån genom att välja att ta lånet av bolag B istället 

för bolag D? Bolag D har en skattesats på 30 procent, och intressegemenskapen segrar så-

ledes på att A tar lån från bolag B istället för bolag D. Utan klara bedömningsgrunder i den 

omvända ventilen kan bolag A omöjligen veta om konsekvensen av skuldupplägget blir att 

ränteavdrag inte tillåts.   
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6.3 Ventilen  

6.3.1 Ventilens lydelse 

Dagens utformning av ventilen medför ett andra undantag från huvudregeln, om att ränte-

avdrag inte ska medges, såtillvida skulden som ligger till grund för avdraget är huvudsaklig-

en affärsmässigt motiverat.143 Den föreslagna ändringen medför i sig samma konsekvens, 

men en hel det text har lagts till i paragrafens lydelse.144 Det kan anses att finansdeparte-

mentet här har tänkt till och försökt helgardera sig för alla tillfällen då undantaget kan 

komma att utnyttjas. I andra stycket i förslaget till ventilens nya lydelse specificerar de vilka 

led i en skuld transaktion som ska bedömas vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade 

vid olika typer av skuldförhållanden. Denna specificering är nödvändig att införa då huvud-

regeln har ändrats till att omfatta alla typer av skulder. Förslaget till ventilen innehåller 

även, om något svagt, vägledning för vad som beaktas vid en bedömning om skuldförhål-

landet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Här ses en kontrast i jämförelse med de 

ändringar som föreslås i tioprocentsregeln, vilka inte ger någon som helst vägledning i hur 

en bedömning av en väsentlig skatteförmån ska ske. Vägledningen i vad som ska beaktas 

vid en bedömning av vad som utgör en huvudsakligen affärsmässig motivering är välbe-

hövlig och ger väsentlig information inte bara till bolagen men även till Skatteverket.  

Paragrafens lydelse må vara mer utförlig men kan ändå anses ha stora brister. Det har fort-

farande inte kommit någon klar definition på vad som är en huvudsakligen affärsmässig 

motivering och att låta ödet av definitionen ligga i Skatteverkets händer kan ifrågasättas. 

Först och främst ställs deras kompetens på prov, har verkligen Skatteverket den insikt i alla 

bolagens skuldupplägg som behövs för att avgöra affärsmässighet? Det kan anses hårt att 

tvivla på Skatteverkets kompetens men rättsäkerheten kräver det. En annan faktor som inte 

får förbises, samma problem som den nya omvända ventilen i tioprocentsregeln har, är att 

lagstiftningen är oklar. Bra kan vissa anse, nu kan inte bolagen skatteplanera. Samtidigt 

måste bolagen kunna förutse skattelagstiftningen för att ens kunna bedriva laglig verksam-

het. Oklarheten kan leda till att bolag som har affärsmässiga skäl, som inte härstammar i att 

undvika skatt, och önskar genomföra interna lån avstår från detta. 

                                                
143 24:10 d 2 st. inkomstskattelag (1992:1229). 

144 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 7.  
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Det framförs mycket kritik gällande dagens formulering av undantaget i ventilen.145 Däre-

mot får det inte förbises att paragrafen, enligt regeringen, är avsedd att tillämpas vid mycket 

få tillfällen.146 Regeringen har fog för sin mening, enligt lagstiftningens nuvarande lydelse 

handlar det om många kriterier som ska vara uppfyllda för att undantaget ska bli tillämpligt. 

Det ska vara ett fall där det föreligger; ett lån inom en intressegemenskap, lånet ska använ-

das för förvärv av interna delägarrätter och ränteinkomsten inte uppfyller kravet om be-

skattning på minst tio procent hos mottagaren. Är då lånet ifråga huvudsakligen affärs-

mässigt motiverat ska avdrag ändock medges. Sätts det smala tillämpningsområdet av nuva-

rande lydelsen av ventilen i perspektiv till kritiken som undantaget bemöter tycks kritiken 

vara något uppblåst. Genom de föreslagna ändringarna till ränteavdragsbestämmelserna 

breddas dock tillämpningsområdet och kritiken får en starkare innebörd.  

Finansdepartementets val att begränsa ventilens tillämpning till de fall där mottagaren av 

ränteinkomsten har hemvist EU eller i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal147 

kan bemötas ur två perspektiv. Ur ändamålet om att förhindra skatteflykt ter sig ändringen 

vara godtagbar då detta förhindrar att svenska skattepengar försvinner till lågbeskattade 

länder. Däremot om man ser ändringen ur ett bolagsperspektiv kan det ifrågasättas. Ska 

verkligen den svenska avdragsrätten bestämma med vilka bolag inom en intressegemenskap 

det förekommer skuldupplägg? Det kan leda till en form av diskriminering, skuldförhållan-

den kan komma att undvikas med vissa bolag.  

6.3.2 Jämförelse mellan nuvarande och föreslagna ventilens tillämp-
ningsområde 

Innebär den nya formuleringen av ventilen att syftet om att hindra skatteplanering genom 

ränteavdrag närmas? Något som talar för att den nya lydelsen av ventilen ska fungera mer 

effektivt som ett hinder mot skatteplanering är att den har förtydligats. Bedömningsgrun-

derna, som är införda i det nya förslaget, i samband med vilka led i vilken transaktion som 

ska beaktas. Samtidigt är bedömningsgrunderna få i jämförelse med utvidgningen av para-

grafens tillämpningsområde och egentligen finns inga större skillnader i oförutsebarheten 

genom förslagets lydelse jämfört med nuvarande. Frågan är då om begränsningen som in-

förts gällande mottagarens hemvist kan medföra att lagstiftningen bättre uppnår sitt ända-

                                                
145 Se avsnitt 6.1.1 och 6.1.2 för kritiken.  

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

147 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 7.  
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mål. I viss mån ter sig frågan i detta hänseende besvaras jakande. Att de mottagande bola-

gen ska ha hemvist inom EU eller i ett land med vilket Sverige ingått skatteavtal medför en 

begränsning i rätten till ränteavdrag. De så kallade skatteparadisen eller lågskattejurisdikt-

ioner kommer inte att omfattas av ventilen även om förfarandet är huvudsakligen affärs-

mässigt motiverat.148 Samtidigt får utvidgningen ses i ett helhetsperspektiv. Är det just såd-

ana skatteparadis som främst är mottagare för ränteintäkterna? Har Sverige inga som helst 

avtal med dessa länder? Den nya promemorian från finansdepartementet ger mycket liten 

vägledning i frågan vilket leder till svaghet i argumentationen gällande behovet av en sådan 

begränsning.  

Kritiken som har uppmärksammats kring dagens lydelse av ventilen är främst osäkerhet i 

dess tillämpning. Den nya lydelsen för med en begränsning om tillämpningen gällande mot-

tagarens hemvist och vilka led i skuldförhållanden som ska beaktas vid en bedömning av 

affärsmässiga skäl. I det hänseendet hindrar den nya ventilen skatteplanering något bättre 

då lån från vissa bolag med hemvist skatteparadis aldrig kommer tillåtas ränteavdrag i Sve-

rige, samtidigt som tillämpande bolag och Skatteverket har givits en något större insikt i vad 

som ska beaktas vid en bedömning av affärsmässiga skäl. Däremot ter problemet kring 

oförutsebarheten i dagens lydelse inte förbättras i någon större utsträckning. 

6.4 Andra synpunkter 
Det föreligger som framgått i avsnitt 4.3 kritik mot att välfärdsbolagen skatteplanerar ge-

nom ränteavdrag. Som framgår av Skatteverkets pågående undersökning utgör dock välfär-

dens skatteplanering med hjälp av ränteavdrag en mindre del av de miljarder kronor som 

försvinner årligen.149 Samtidigt ska det poängteras att det i dagsläget inte finns något som 

helst olagligt i deras skatteupplägg, utan uppläggen är i enlighet lagstiftningens nuvarande 

lydelse. Det ter således istället vara i ett moralhänseende som välfärdsbolagen bolagen bris-

ter. Hemskt att välfärdsbolagen skatteplanerar kan det anses, och kanske med all rätt, men 

juridisk sätt är det inte igen skillnad på om ett välfärdsbolag eller ett annat bolag skattepla-

nerar. Kommer dessa moraliska grunder att smyga in i Skatteverkets bedömningar om af-

färsmässighet och vad som ut gör en väsentlig skatteförmån? Förhoppning är att de inte 

gör det, men ska skillnad i bedömning föreligga mellan dessa bolag måste den lagstiftas.  

                                                
148 SOU, Fi 2012/1349 Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Finansdepartementet, s. 45. 

149 2 miljarder, Olsson, och Jakobsson, Räntesnurror trollar bort miljarder, Svenska Dagbladet Näringsliv s.5  
27/4 2012. 
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Gällande EU-rätten var regerings uppfattning i propositionen till lagen 2009 att avdragsbe-

gränsningarna var förenliga med etableringsfriheten.150 Samtidigt menade Dahlberg att rege-

ringen brister i sin bedömning och påstår att de hållit sig väldigt kortfattade i syfte om att 

blunda för de medvetna konsekvenserna lagstiftningen kunde få gentemot EU-rätten.151 

Dahlbergs synpunkt är av intresse, stämmer hans påstående vore det synnerligt illa av rege-

ringen. Vad bakgrunden än var till regerings kortfattade presentation om reglernas fören-

lighet med EU-rätten är det underligt. EU-rätten är överordnad den svenska rätten och reg-

lernas förenlighet med den är väsentlig. Förhoppningen om att en grundlig prövning av 

ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med EU-rätten skulle framställas i finansdepar-

tementets promemoria leder till besvikelse. Finansdepartementet tar upp en del praxis att 

stödja reglernas förenlighet med etableringsfriheten på vilket stärker bedömning som rege-

ringen utförde i propositionen till 2009 års lag. Samtidigt leder bristen på en utförlig pröv-

ning till spekulationer kring förenligheten och utan prövning kommer klarhet aldrig riktigt 

att nås.  

   

                                                
150 Prop. 2008/09:65 s. 71. 

151 Dahlberg, M, (2011), Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 404. 
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7 Slutsats  
Efter en jämförelse av lagförslaget i finansdepartementets nya promemoria om effektivare 

avdragsbegränsningar med nuvarande lagstiftning utifrån ändamålet om att förhindra skat-

teplanering följer här en slutsats.  

Ändringen i huvudregeln från att omfatta endast ett förbud för ränteavdrag som härstam-

mar från en intern skuld som används till förvärv av interna delägarrätter till att omfatta ett 

förbud för ränteavdrag som härstammar ur alla interna skulder leder till att lagstiftningen 

bättre hindrar skatteplanering genom ränteavdrag. Utav alla skatteplaneringsförfaranden 

som upptäckts av Skatteverket är det många fler skuldupplägg som utnyttjas än det enda 

som lagstiften täcker idag. Ses det bara till huvudregelns föreslagna ändring till att omfatta 

alla skulder anser jag att det är välutformat och behövligt för att kunna angripa skatteplane-

ringsförfaranden genom ränteavdrag. Det är när huvudregeln sätts i perspektiv till undan-

tagsreglerna som jag anser att utvidgningen av huvudregeln bör ifrågasättas. 

Tioprocentsregelns omvända ventil i samspel med huvudregeln innebär, genom finansde-

partements nya förslag, att alla interna skulder kan komma att ifrågasättas även om nuva-

rande krav på en minsta beskattning på tio procent är uppfyllt. Jag tror den omvända venti-

len i sig är välbehövlig för att hindra många av de interna skulder som läggs upp i skatte-

planeringshänseende, men den behöver inte vara tillämplig på alla interna skulder. Om det 

då är den föreslagna huvudregeln eller tioprocentsregelns omvända ventil som behöver 

omformuleras är dock en svårare fråga. Huvudregelns behov kan försvaras genom upp-

täckten av bredden av olika skulder som används för att utföra ränteavdrag i skatteplane-

ringhänseende, samtidigt är inte alla skulder som företas inom en intressegemenskap skap-

ad för det. Det leder till något av ett moment 22. En lösning som ska hindra upplägget av 

skulder som företas i ett skatteplaneringshänseende men samtidigt inte inverkar negativ för 

bolag som har samma skulder, utan skatteplanering i syfte, är svårt. Antingen kommer re-

gleringen på området täcka ränteavdrag på alla skulder och därmed utgöra en negativ på-

verkan på näringslivet, eller ränteavdrag på få skulder och därmed skapa utrymme för laglig 

skatteplanering. Sett ur det perspektivet har jag ändå förståelse för förslagets lydelse av tio-

procentsregelns omvända ventil och huvudregeln. De kommer bättre uppnå målet om att 

förhindra skatteplanering genom ränteavdrag i jämförelse med dagens lagstiftning. Däre-

mot är jag av åsikten att om finansdepartementet skulle ta sig mer tid, och ta hjälp av exper-

tisen på området kan de uppnå en bättre lösning.  
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Det andra undantaget från huvudregeln, ventilen som innebär att räntor som härstammar 

från skuldförhållanden som är upplagda av huvudsakligen affärsmässiga skäl har förtydli-

gats och begränsats genom att den endast kan tillämpas om det mottagande bolaget har 

hemvist i en EU-stat eller i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal. Förtydningar-

na, anser jag, är väl behövliga men inte tillräckliga. Vad som utgör affärsmässiga skäl bör, i 

min mening, vara helt och hållet lagstadgat för att uppnå ändamålet om att hindra skatte-

planering. Det är i bolagens intresse att få klarhet i uttrycket, men även statens, så att de 

själva effektivt kan avslå ränteavdrag när det bakomliggande skuldförhållandet inte är af-

färsmässigt upplagt. Att finansdepartementet även föreslår begränsningen i mottagarens 

hemvist leder till diskriminering. Lagstiftning ska inte avgöra med vilket land bolag vill ingå 

skuldförhållanden. Jag förstår finansdepartementets argument, men de är få, och inte till-

räckliga för att försvara en sådan diskriminerande lagstiftning även om den skulle uppfylla 

ändamålet om att förhindra skatteplanering.  

Avslutningsvis för att besvara uppsatsens syfte är jag av uppfattningen att förslaget till lag-

stiftning bättre kan åstadkomma målet om att förhindra skatteplanering genom ränteavdrag 

inom intressegemenskaper än lagens nuvarande lydelse. Vidare är jag av uppfattningen att 

den föreslagna lagstiftningen är något för omfattande och skulle täcka fler situationer än 

nödvändigt. Vidare kritiserar jag att förslaget, trots ändringarna i lagstiftningen, inte ger nå-

gon välbehövd klarhet i vad de väsentliga begreppen huvudsakligen affärsmässigt motiverat 

och väsentlig skatteförmån innebär. Slutsatsen är ändock att förslaget bättre uppfyller målet 

om att förhindra skatteplanering genom ränteavdrag men att det bör bearbetas för att inte 

missgynna näringslivet. 
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