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Sammanfattning 

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

Syftet var att förhindra skatteupplägg med ränteavdrag inom en intressegemenskap. För-

ändringarna innebar att koncerninterna andelsöverlåtelser, som genererar en koncernintern 

upplåning hänförlig till lånet, kan resultera i att låntagaren förlorar sin avdragsrätt för ränte-

utgifterna. Till huvudregeln infördes två undantag som undanröjer begräsningen, och god-

tar avdragsrätt trots ovan förutsättningar. Undantagsreglerna betecknas tioprocentsregeln 

samt ventilen. Syftet med ränteavdragsbegränsningarna är att förhindra skatteupplägg med 

ränteavdrag inom intressegemenskaper, och då främst inom privata internationella sådana. 

Det har dock framkommit att även svenska kommunala intressegemenskaper ägnar sig åt 

dylika upplägg. Med anledning av denna upptäckt fick SKV i uppdrag att utreda bolag som 

befinner sig i intressegemenskap med helt eller delvis skattebefriade skattesubjekt i allmän-

het samt dess relation till skatteupplägg med ränteavdrag i synnerhet.  

Tillämpningen av ventilen, i förhållande till kommunala intressegemenskaper, genererar 

problem gällande såväl definitionen av affärsmässigt samt relationen mellan affärsmässiga 

och organisatoriska skäl. Bedömning kring organisatoriska skäl blir av stor vikt för kom-

munala intressegemenskaper där insyn, kontrollutövande och kvalitetssäkring är betydelse-

fullt. Det uppkommer ständigt behov av effektivisering och förändring för att kunna uppnå 

en acceptabel nivå av kontroll och inblick i bolagen som kommunen äger och förvaltar.   

Då rättsläget enligt kommuner och sakkunniga är oklart har flertalet kommunala intresse-

gemenskaper lagt om sina interna lån via Kommuninvest. Det har gjorts för att undvika det 

ökade riskatagande som en eventuell förlorad ränteavdragsrätt kan komma att innebära. 

HFD har i praxis uttryckt sitt stöd för denna typ av omläggning. Gällande rätt bör dock an-



 

 

ses vara oklar gällande ventilens tillämpning inom kommunala intressegemenskaper, vilket 

även väcker frågor kring ventilens kompatibilitet med legalitetsprincipen. HFD kan dock ha 

ansetts finna en, om än en provisorisk sådan, lösning på problematiken genom att god-

känna en omläggning till Kommuninvest som därmed minskar stressen för HFD att 

komma till en slutsats gällande ventilens korrekta tolkning och tillämpning.  
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Abstract 

On the 1st of January 2009, a new regulation regarding interest deduction limitations 

was enforced. The aim was to prevent tax structure with interest deductions in a com-

munity of interest. The changes meant that intra-group share transfers, which generates 

an intra-group loan structure, can lead to borrower losing their right to deduct interest 

expenses. Except from the main rule two exceptions were also introduced. These elimi-

nates the limitations, and accept the deductibility despite the above conditions. The ex-

ceptions are named ten-percent rule and “ventilen”. It was found that Swedish munici-

pal communities also engaged in such arrangements. As a result of this discovery the 

Swedish Tax Authority was delegated the task to investigate companies that are in a 

community of interest with a fully or partially exempted taxpayer in general and its rela-

tionship to the tax structure of interest deductions in particular.  

The application of “ventilen” creates problems regarding the definition of business pur-

pose as well as the relationship between business and organizational purposes. The as-

sessment of organizational purposes is of particular importance for municipal communi-

ties of interest where transparency, control and quality assurance are of great im-

portance. Needs of rationalization and organizational changes occurs continually within 

municipal community groups. Unclarity due to organizational purpose makes these 

changes, within the municipal communities, problematic.  

Both municipal communities as well as experts regard the deduction limitations due to 

municipal community interest unclear. Due to the unclarity a few municipal communi-

ties have chosen to switch their internal loans to ones through Kommuninvest. This to 

avoid the rising risk-taking as any interest deductibility limitations may entail. The Swe-
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dish High Administrative Court has in their judgements expressed their support for this 

kind of loan structure. It is unclear how the law concerning “ventilen” should be applied 

in regards to municipal communities interest, which also raises questions about “ven-

tilens” compatibility with the principle of legality. The High Swedish Administrative 

Court has solved the problem, at least for now, by approving an alternative approach, 

the one including Kommuninvest, which thereby reduces the stress for the Court to 

come to a conclusion regarding “ventilens” proper functioning and application. 
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1 Inledningskapitel 

1.1 Bakgrund 

Inom rättsvetenskapen finns en princip som heter legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen 

inom skatterätten är vanligtvis uttryckt som ’ingen skatt utan lag’, även den latinska devisen 

’nullum tributum sine lege’. Legalitetsprincipens innebörd inom skatterätten är att skatt tas 

ut med lagstöd och därmed innebär den även motsatsen, att inget skattanspråk ska kunna 

genomföras om lag ej föreligger.1 

I januari 2009 infördes ny reglering, 24 kap 10 a-e § inkomstskattelagen, gällande ränteav-

drag vilka innebär att möjligheterna att göra avdrag för räntekostnader hänförliga till kon-

cerninterna lån begränsas.2 Lagändring kom till stånd i syfte att motverka skatteplanering 

med ränteavdrag inom internationella koncerner, där lågbeskattade länder nyttjades till bo-

lagens fördel.3 

Ränteavdragsbegränsningarna är omdiskuterade och anses vara oklara i tolkning och till-

lämpning. Det är främst den så kallade säkerhetsventilen, 24 kap 10 d § 1 st 2 pkt IL, som 

ger upphov till oklarhet.4 SKV:s ställningstagande gällande tillämpningen av ventilen har 

som syfte att bringa klarhet gällande verkets lagrumstolkning.5 Ställningstagandet har fått 

utstå stark kritik med anledning av restriktiv hållning till ventilens tillämpning samt tolkning 

av rekvisit som inte anses vara i linje med lag och förarbeten.6 Det har uppkommit en de-

batt i doktrin med anledning av SKV:s ställningstaganden och dess kompatibilitet med lega-

litetsprincipen.7 Parallellt med den diskussionen framkom det även att svenska kommuner 

använde räntesnurror som skatteplaneringsverktyg. SKV fick i uppdrag att kartlägga och 

analysera förekomsten av skatteplanering inom välfärdssektorn, med fokus på skatteplane-

ring med ränteavdrag i helt eller delvis skattbefriade juridiska personer.8   

                                                 

1 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 17 ff.  
2 Lag (1999:1229), nedan förkortad IL.  
3 SKV:s promemoria 2008-06-23, dnr 131-348803-08/113, s 5.   
4 Se ex Fridstjerna, C, Deloitte, 4/7 2009.  
5 SKV:s ställningstagande 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.   
6 Zester, A, SN nr 5 2009, s 268. 
7 Hultqvist, A, Dagens Industri (debatt), 26/3 2007. Luckor i lagen är inte Skatteverkets jobb, DI.  
8 Tilläggsuppdrag till SKV, 2012-04-16, Fi 2011/4971. 
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Även Högsta Förvaltningsdomstolen9 har uttalat sig i flertalet mål hänförliga till internat-

ionella privata koncerner i frågan om ventilen.10 Det kvarstår dock frågetecken gällande 

ventilens tillämpning inom såväl privata internationella koncerner som kommunala sådana. 

Med anledning av denna oklarhet föds även funderingar kring vem som bär ansvaret för att 

hantera svagheter och gråzoner i inkomstskattelagen. Röster har höjts kring en deskriptans 

mellan HFD:s och SKV:s bedömning av internationella privata koncerner och kommunala 

koncerner i frågan om begräsningarna. Om en sådan olikhet föreligger är det av stort in-

tresse att bringa klarhet i hur en sådan konflikt ska lösas.  I linje med detta resonemang har 

legalitetsprincipens betydelse agerat högaktuellt ämne i svensk skatterättslig doktrin i dis-

kussionen kring tillämpning och utveckling av ventilen.11  

Ander Borg hoppas kunna stoppa aggressiv skatteplanering med räntor inom riskkapitalbo-

lagen men hur påverkar detta kommunernas verksamhet och internbanksstrukturer?12 I ut-

redningen nedan utreds ventilens tillämpning på kommunkoncerner samt ventilens ut-

formning i relation till legalitetsprincipen.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda hur ventilen i nuvarande ränteavdragslagstiftning är till-

lämplig på svenska kommuners koncernverksamhet. En utredning med fokus på tolkning 

och tillämpning av nuvarande regler är därför nödvändigt. Syftet kommer att besvaras ge-

nom nedan frågor. 

Kan den s.k. ventilen i Inkomstskattelagen (1999:1229) 24 kap. 10 d § första stycket 2 anses vara till-

lämplig vid interna lån hänförliga till interna andelsöverlåtelser inom civilrättsliga koncerner bildade av 

kommuner, enligt gällande rätt? 

Hur står sig ränteavdragsreglerna i förhållande till legalitetsprincipens tillämpning inom skatterätten?  

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen syftar till att utreda kommuners verksamhet. I flertalet av de källor som ligger till 

underlag för utredningen återkopplas till AP-fonder, ideella föreningar och stiftelser. Dessa 

                                                 

9 Nedan förkortad HFD. 
10 Se bl.a. mål nr 7648-09, 7649-09, 4348-10, 4797-10, 4798-10, 4800-10 och 5070-09.  
11 Hultqvist, A, Dagens Industri (debatt), 26/3 2007. Luckor i lagen är inte Skatteverkets jobb, DI. 
12 Wikstrand, M, 12/2012, Dagens samhälle. 
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juridiska personer som likt kommuner undantagna från beskattning. Av utrymmesskäl 

kommer dock dessa juridiska personer ej att beröras inom ramen av denna uppsats. 

Räntesnurror som skatteplaneringsverktyg har varit och är än idag ett frekvent förekom-

mande redskap inom internationella koncerner, där lågskatteländer utnyttjas för att uppnå 

koncerninterna skattefördelar. Europarättens etableringsfrihet angränsar till den rättsliga ut-

redningen av räntesnurror då de gränsöverskridande transaktionerna inom internationella 

koncerner riskerar att begränsas. Problematiken kring räntesnurror ur ett europarättsligt 

perspektiv kommer dock ej att utredas inom ramen av denna uppsats då utredningens kon-

centration ligger i undersökningen av nationella bestämmelsers tillämplighet gällande ränte-

avdrag i kommunala koncerner.   

Det har förutsatts i såväl HFD:s praxis som i modellerna i uppsatsen att de koncerninterna 

lånen löper med en ränta motsvarande den marknadsmässiga. Frågan kring räntenivåer som 

frångår de på den öppna marknaden kommer därför ej att utredas. Om räntenivåerna hade 

varit otillbörligt satta angränsar problematiken till internprissättning och en eventuell till-

lämpning av Skatteflyktslagen. Inom ramen för uppsatsen är Skatteflyktlagen ej aktuell att 

utreda då koncentration ligger på tolkning av inkomstskattelagen.  

1.4 Metod och material  

Syftet i uppsatsen ska besvaras genom två delfrågor. Vid utredning av första delfrågan, gäl-

lande rätt, tillämpas en rättsdogmatisk metod. Det innebär att rättsläget tolkas och systema-

tiseras, det vill säga rättsregler på det specifika rättsområdet, i detta fall skatterätten, struk-

tureras och tillämpas.13 Vid utredning kommer en regelorienterad ansats att tillämpas, där 

ventilen därmed blir fokus i utredningen. Ansatsen innebär att utgångspunkt sker från 24 

kap 10 d 1 st 2 pkt IL, rekvisit av intresse specificeras och problemområden identifieras. 

Slutligen plockas regeln isär och beståndsdelarna tolkas med bakgrund av relevant materi-

al.14  Vid utredning av gällande rätt kommer samhällsproblematiska diskussioner, som venti-

len tillkommit för att lösa, att utelämnas och rättskälleläran blir det primära fokusen.15 Rätt-

skällehierarki är brukligt att tillämpa vid utredning av gällande rätt och så kommer även att 

                                                 

13 Peczenik, A, SvJT 2005, s 249. 
14 Westerberg, P, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, 

Festskrift Per Olof Bolding, s 424 f.  
15 Westerberg, P, s 427 f, och Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och 

argumentation, s 36 f.  
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ske i detta fall. Rättskällorna som innefattas i hierarkin är omdiskuterat men en återkom-

mande tolkning är lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin i nämnd ordning.16 Resultatet 

av utredning i uppsatsen är en så kallad deskriptiv-analytisk uttolkning. Det kan jämföras 

med det arbete som en domare använder sig av vid tillämpning av gällande rättsregler i det 

enskilda fallet.17  

Uppsatsen första delsyfte är koncentrerat på utredandet av gällande rätt. Material hänförligt 

till ventilens tillämpning i kommunkoncerner är bristande. SKV har publicerat flertalet ut-

redningar, ställningstaganden samt beslut på området vilka ger god vägledning i frågan om 

ventilens tillämpning. Det ska dock tilläggas att SKV:s uttalanden ej bör tilläggas högre 

värde än doktrin men att deras ställningstaganden och beslut ändock får en praktisk bety-

delse. 

Vid utredningen av det andra delsyftet tillämpas en problemorienterad ansats. Utredning 

går därmed utanför den juridisktekniska tolkningen av ventilen och granskar kritiskt         

tillämpningen av ventilen från ett legalitetsperspektiv. 18  

Material som används i utredning är hänförliga till såväl framarbetande av nuvarande ränte-

avdragsbegränsningar som den praxis och doktrin vilka berör tillämpningen av dem; lag-

text, proposition, HFD:s domar samt doktrin. SKV har fattat flertalet beslut gällande venti-

lens tillämpning inom kommunala intressegemenskaper. Av dessa beslut är 16 stycken rele-

vanta för utredningen i denna uppsats och kommer därmed att användas för att uppnå en 

förståelse för reglernas tillämpning på kommunala intressegemenskaper samt SKV:s tolk-

ning av ventilen.   

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion till räntesnurror som fenomen. Fenomenet förklaras 

närmare genom fyra upplägg, som berör såväl internationella som kommunala koncerner. 

Anledningen till att internationella privata koncerner behandlas närmare är för att möjlig-

göra förståelse för, och i viss mån jämförelse med, den praxis från HFD som berör inter-

nationella privata koncerner. 

                                                 

16 Sandgren, C, s 37. 
17 Westerberg, P, s 432. 
18 Westerberg, P, s 436. 
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Efterföljande kapitel belyser problem gällande ventilens rekvisit. De är uppdelade i två se-

parata kapitel, ett angående förvärvet och det senare beträffande skulden. Dessa kapitel till-

sammans utgör utredningen av gällande rätt. Slutligen avslutas denna del av utredningen 

med en presentation av legalitetsprincipen samt principen i relation till ränteavdragsbe-

gränsningarna. Syftet är att läsaren ska nå en förståelse för den skatterättsliga legalitetsprin-

cipen i allmänhet samt dess relation till ventilen i synnerhet. Utredningens andra del består 

av en samlad analys för uppsatsens båda delsyften samt en avslutande slutsats.   

Kapitlena 2-6 inleds med en introduktion där relevanta frågeställningar presenteras, hänför-

liga till uppsatsens utredningssyfte. Reflektioner kring materialet sker delvis löpande men 

även i det reflektionsavsnitt som avslutar kapitel 2-6.  
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2 Koncerninterna ränteflöden leder till ränteavdragsbe-

gränsningar 

2.1 Introduktion 

Vad är egentligen en räntesnurra? Hur såg det ut innan de nuvarande ränteavdragsbegräns-

ningarna och vad ändrades i och med 2009 års lagförändring? Nedan ges en introduktion 

till räntesnurror som fenomen samt kort information kring rättsläget innan dagens reglering 

trätt i kraft.  

2.2 SKV vittrar problem  

SKV har i samband med skattekontroller funnit att det i stor omfattning förekommer skat-

teplanering med ränteavdrag som verktyg.19 Dessa har numera kommit att kallats räntesnur-

ror. Upplägget syftar till att skapa ränteavdragsflöden där räntevinst slutligen beskattas i 

lågskatteländer. Framgångsrik skatteplanering med ränteavdrag kan även ske i samröre med 

juridiska personer som är helt eller delvis skattebefriade.20  

Skatteplanering av detta slag ger upphov till urholkad skattebas och resulterar i skattein-

komstförluster i mångmiljardklassen, hävdar SKV.21 I juni 2008 lämnade SKV över ett för-

slag gällande regler för att förebygga och motverka skatteplanering av detta slag. Förslaget 

skickades ut på remiss och remissvaren gav uttryck för stark kritik mot SKV:s förslag. Det 

ansågs att förslaget träffade tungt skatteplanerande verksamheter men även ”vanliga” af-

färsverksamheter utan ett skatteplanerande syfte. Förslaget omarbetades och omfattade 

därmed endast konstlade skatteupplägg med räntor hänförliga till förvärv av delägarrätter. 

Därmed ansågs förslaget ej riskera att hindra affärsmässigt drivna verksamheter.22  

I januari 2009 trädde förslaget kring ränteavdragsbegränsningar ikraft.23 Det framkom dock 

snart att regleringen brast i flertalet hänseenden. Det var fortfarande möjligt att ägna sig åt 

aktuella räntesnurror utan att riskera att träffas av begränsningarna.24 Snart blev det även 

känt att räntesnurror inte endast förekom inom privata internationella koncerner utan även 

inom välfärdssektorn. Knappt 10 procent av Sveriges kommuner använde sig av räntesnur-

                                                 

19 SKV:s promemoria, 2012-04-27, dnr 131-296639-12/113, s 5.  
20 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 1 och 6.  
21 SKV:s promemoria, 2012-04-27, dnr 131-296639-12/113, s 5. 
22 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 1 och 6. 
23 Lag (2008:1343) om ändring inkomstskattelagen. 
24 FiD:s promemoria, mars 2012, s 2. 
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ror.25 Med anledning av detta tilldelades SKV i uppdrag att utreda förekomsten av allmän 

skatteplanering inom välfärdssektorn26 samt skatteplaneringen med ränteavdrag.27 Med ut-

redningen som stöd finns förhoppning att bygga en hållbar marknad för kommunala bolag 

där den skattefinansierade välfärdssektorn lever upp till  god företagsetik och skattemoral.28  

2.3 Koncernintern skatteplanering  

2.3.1 Syftet med användning av internbanker 

Koncerner använder sig av interna transaktioner för att kunna uppnå ett likvärdigt resultat 

som om koncernbidrag skulle ha getts med avdragsrätt från ett svensk bolag till ett ut-

ländskt, där senare de överfördra bidragen från Sverige ej beskattas i utlandet.29  

För såväl större internationella koncerner som de kommunala är det vanligt att man använ-

der internbanker för att lösa finansiering av större investeringar. Inom internationella kon-

cernerna, men även inom övriga affärsverksamheter, är det inte ovanligt att man ständigt 

har en strävan efter högre effektivitet. Genom att skapa enskilda internbanksenheter inom 

koncernen säkerställs en stark finansiering för koncernens bolag. Trots att decentralisering 

kan vara fördelaktigt inom koncerner väljer dock bolagen ofta själva att hantera likviditets- 

och valutahantering på motsatt vis. Internbanker har i regel två huvudsakliga åligganden, 

strategiska och operativa Strategiska beslut utgörs av finansiella frågor vilka behandlas och 

beslutas av företagsledning alternativt av finanskommittee. Operativa frågor är anknutna till 

internbankens roll vid likviditetshantering, finansiering och valutahantering hänförlig till 

koncernens verksamhet.30 

Likt internationella koncerner använder man sig av internbanker även inom kommunala 

sådana, där kommunen alternativt ett bolag inom intressegemenskapen agerar internbank. 

Även i kommunala verksamheter har internbanken som uppgift skapa en effektiv kapital-

hantering, dock agerar kommunfullmäktiges beslut om finanspolicy ramsättare.31 Kom-

munkoncerner använder sig av både kommunen men även separata interbankseneheter. In-

                                                 

25 SKV:s promemoria, 2012-08-22, dnr 131-296639-12/113, s 3. 
26 SKV:s uppdrag, 2011-12-04, Fi2011/4971. 
27 SKV:s uppdrag, 2012-04-26, Fi2011/4971. 
28 SKV:s uppdrag, 2012-04-26, Fi2011/4971. 
29http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.

html. Tillgänglig 2012-10-09. 
30 Hammarlund, L & Larsson, C-G, 2005, s 159. 
31 Se ex. Sundsvalls kommun, Finanspolicy for Sundsvall kommunkoncern, januari 2010, s 11. 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html
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ternabanksstrukturen är fördelaktigt för kommuner då den följs av fördelar som är hänför-

liga till stordriftsverksamheter. Finansiella kostander sänks och möjlighet till extern lånupp-

tagning ökar då kommunen anses vara en säkrar och tryggar lånetagare, till skillnad från öv-

riga kommunala bolag. På så sätt kan kommunen genom extern upplåning erbjuda kom-

munala koncernbolag en trygg och snabb finansiering genom vidareutlåning.32 

I exempelvis Sundsvall kommun har man i finansieringspolicy fastställt att bolagens upplå-

ning alltid ska ske genom förmedlade lån från en internbank. Vid utlåning inom kommun-

koncerner ska risk för ränta undvikas. Man har även som mål att tillämpa likvärdiga villkor 

vid utlåning inom koncernen som de som föreligger vid extern upplåning. Räntevillkor be-

stäms utifrån det specifika lånetillfället, baserat på räntekostnad som kommunen bär upp-

räknat med  en riskmarginal. Nämnden inom kommunen är ansvarig för beslut hänförliga 

till interna lån. I Sundsvall kommun gäller policyn att ej låna ut till ej helägda bolag. Om 

undantag ska göras krävs säkerhet för lånet.33 Södertälje kommun har liknande målsättning, 

som Sundsvall kommun, med organisation kring internbank. De anser att internbanks-

struktur och därmed intern upplåning minimerar kostnader och minimerar finansiella risker 

inom kommunkoncernen.34 

Kommunala internbanker är ej enda lösningen för kommunkoncerner som önskar centrali-

sera finansiella aktiviteter. Kommuninvest Ekonomiska Förening är en förening, tillgänglig 

för samtliga landsting och kommuner i Sverige. Dess fokus är att trygga och effektivisera  

sina medlemmars kapitalförvaltning. Kommuninvest äger Kommuninvest i Sverige AB, ett 

kreditmarknadsbolag baserat på kommunal värdegrund. Därmed har man möjlighet att er-

bjuda Sveriges kommuner och landsting fördelaktiga finansieringsalternativ.35 Upplåning 

via Kommuninvest är en alternativ lösning till intern och extern upplåning från kommersi-

ella bankinstitut. Varje kommun erbjuds medlemskap och betalar därmed en årsavgift, ba-

serad på invånarrelaterad beräkning, vilken märks som allmänt kapital och används vid ut-

låning. I samband med tecknandet av medlemskap blir kommunerna obegränsat, solidariskt 

                                                 

32 Se ex Sundsvall kommun, januari 2010, s 10. 
33 Sundsvall kommun, januari 2010, s 10 f. 
34 http://www.sodertalje.se/Kommundemokrati/Omkommunen/Organisation/Kommunstyrelsens_kontor/ 

Internbanken/. Tillgängligt 2012-10-31. 
35 http://www.kommuninvest.se/sv/om-oss/kommuninvest.php. Tillgängligt 2012-10-31. 

http://www.sodertalje.se/Kommundemokrati/Omkommunen/Organisation/Kommunstyrelsens_kontor/%20Internbanken/
http://www.sodertalje.se/Kommundemokrati/Omkommunen/Organisation/Kommunstyrelsens_kontor/%20Internbanken/
http://www.kommuninvest.se/sv/om-oss/kommuninvest.php
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borgenskyldiga för kreditmarknadsbolagets förpliktelser.36 Då Kommuninvest i Sverige AB 

är kommunägt företag regleras verksamheten av Kommunallagen.37  

Kommuninvest i Sverige AB:s fokus är att erbjuda konkurranskraftiga lån, skuldförvaltning 

och övrigt stöd som kan, genom positivt påverkan, leda till effektiv finansförvaltning i 

medlemskommunerna. De särskiljer sig från kommersiella bankinstitut då de ej agerar 

gentemot andra kundkategorier än kommuner och dess koncerner.38  

2.3.2 Interna andelsöverlåtelser  - allmänt  

Interna andelöveråtelser med koncernintern finansiering kan ske på flertalet sätt, såväl med 

som utan internbanker. Med andra ord kan belåning ske mellan bolag inom en koncern, 

utan att något av bolagen för den delen har som enda verksamhet att sköta koncernens 

finansiering. För att försöka tydliggöra hur upplägg med ränteflöden kan se ut, beroende av 

verksamhet och syfte, kommer det att läggas fram tre olika modeller på typexempel inom 

främst den kommunala verksamheten men även en relaterad till internationella koncerner 

för kunna jämföra dessa. Modellerna kommer senare under uppsatsen att användas för 

ökad förståelse i diverse resonemang.  

2.3.3 Interna andelsöverlåtelser - internationella koncerner 

Upplägget berör internationell privat koncern med utländskt moderbolag samt helägt 

svenskt dotterbolag.  Koncernen önskar reducera ett positivt resultat i det svenska bolaget 

och överföra kapitalet till ett annat av koncernens bolag, förlagt till lågskatteland.  

 

 

 

                                                 

36 http://www.kommuninvest.se/sv/om-oss/kommuninvest-ekonomisk-foerening.ph. Tillgängligt 2012-10-
31. 

37 3 kap 16 § Kommunallagen (1991:900). 
38 http://www.kommuninvest.se/sv/utlaning/laneprodukter.php. Tillgänglig 2012-10-31.  

Modell 1 

http://www.kommuninvest.se/sv/om-oss/kommuninvest-ekonomisk-foerening.ph
http://www.kommuninvest.se/sv/utlaning/laneprodukter.php
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1. Det utländska moderbolaget (MB) startar ett nytt svenskt aktiebolag (NY. AB).  

2. MB överlåter det förstnämnda svenska bolaget (S. AB) till NY. AB till marknads-

värde. MB erhåller en revers i utbyte. Ränta och övriga villkor hänförliga till rever-

sen är marknadsmässiga. 

3. MB överlåter revers som kapitaltillskott i det utländska dotterbolaget (A).  

4. Räntebetalningen från NY. AB till A finansieras genom avdragsgilla koncernbidrag 

från S. AB till NY. AB.   

5. Genom dessa transaktioner kommer ränteintäkten i A att beskattas till låg eller obe-

fintlig kostnad under förutsättning att bolaget är lokaliserat i ett lågskatteland. Rän-

teavdrag är tillåtet i NY. AB. Koncernen som helhet har lyckats att minska det posi-

tiva resultatet i S. AB. 39 

 

2.3.4 Interna andelsöverlåtelser – kommun agerar internbank 

Modell 1 förutsätter att det bolag som mottager ränteintäkten är ett beläget i ett lågskatte-

land för att koncernen ska kunna dra skattefördel av upplägget. Då svenska kommuner är 

undantagna från inkomstbeskattning beskattas ej ränteintäkt i kommuner och blir därmed 

skattefördel för kommunkoncernen som helhet.40 Inom flertalet kommunkoncerner agerar 

kommunen internbank och erbjuder finansiering i samband med interna andelöverlåtelser, 

vilket bidrar till tryggat kapital och ökad likviditet.  

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                 

39 Exemplet är initialt hämtat från Skatteverkets skatteuppläggsinformation, 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.
html hämtad/tillgänglig 20121009. Tillgänglig 2012-10-31. Modellen är dock omarbetad av uppsatsförfatta-
ren.  

40 7 kap 2 § IL.  

Modell 2 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html%20hänad/tillgänglig%2020121009
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html%20hänad/tillgänglig%2020121009
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1. Moderbolaget (MB) i koncernen, i detta fall kommunen, överlåter Db 2 till Db 1.  

2. Db 1 innehar ej ekonomiska resurser för att finansiera förvärvet utan kommunen 

bistår med internlån, Mb till Db 1 som då kan genomföra förvärvet. 

3. I vissa fall kommer lånet att kvarstå utan avbetalning och ränta betalas löpande av 

Db 1 till kommunen.  

4. I andra fall kommer lånet att återbetalas men ränta löper ändock parallellt under 

avbetalningsperioden. Ränta utbetalas från Db 1 till kommunen.  

5. Räntekostanden för Db 1 anses vara avdragsgill och kommunen är undantagen från 

beskattning. Därmed ges ett positivt resultat till koncernen som ett resultat av rän-

tetransaktionerna.  

2.3.5 Interna andelsöverlåtelser – internbanksenhet inom kommun-

koncernen 

Enligt modell 2 agerar kommunen internbank vid en intern andelsöverlåtelse. Intern upplå-

ning kan dock även ske via enskilda enheter inom kommunkoncernen som agerar intern-

bank, för att trygga kapital samt öka likviditet i koncernen som helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Moderbolaget (MB) i koncernen, i detta fall kommunen, överlåter Db 2 till Db 1.  

2. Db 1 innehar ej ekonomiska resurser för att genomföra förvärvet utan kommun-

koncernens internbank bistår med inlån till Db1. 

 Modell 3 



  

 19 

3. I vissa fall kommer lånet att kvarstå utan avbetalning och ränta betalas löpande av 

Db 1 till internbanken.  

4. I andra fall kommer lånet att återbetalas men ränta löper ändock parallellt under 

Avbetalningsperioden, ränta betalas från Db 1 till internbanken.  

5. Räntekostnaden för Db 1 är att anses som avdragsgill och internbankens ränteintäkt 

kommer att beskattas. Resultatet balanseras inom kommunkoncernen. 

2.3.6 Interna andelsöverlåtelser – Kommuninvest 

Slutligen kan kommunerna använda sig av en extern finansierare som dock fortfarande har 

nära relation till kommunerna och dess kommunala bolag. Kommuninvest i Sverige AB 

som ägs direkt av Kommuninvest Ekonomiska Förening och indirekt av kommuner och 

dess bolag genom deras medlemskap i Kommuninvest Ekonomiska Förening.41 Kommu-

ninvest är att anses som en extern långivare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Moderbolaget (MB) i koncernen, i detta fall kommunen, överlåter Db 2 till Db 1.  

2. Db 1 har ej ekonomiska resurser att genomföra förvärvet utan Kommuninvest i 

Sverige AB bistår med upplåning, under fördelaktiga förutsättningar. 

3. Ränta betalas löpande av Db 1 till Kommuninvest.  

4. Räntekostanden för Db 1 är att anses som avdragsgill medan beskattning av ränte-

intäkten hos Kommuninvest förblir irrelevant, i detta hänseende för kommunkon-

cernen, då den verksamheten befinner sig utanför kommunkoncernens direkta 

ekonomiska verksamhet.  

                                                 

41 Se avsnitt 2.3.1. 

Modell 4 
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2.4 Förslag till ränteavdragsbegränsningar 

2.4.1 Avdragsrätt innan 2009 års lagstiftning 

Innan januari 2009 gällde huvudregeln att räntekostnader i inkomstslaget näringsverksam-

het var avdragsgilla enligt 16 kap 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), likvärdigt de nuva-

rande reglerna. Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skulle dras av som kost-

nad. Ränteutgifter och kapitalförluster skulle då som nu dras av även om de inte var sådana 

utgifter. Januari 2009 infördes begränsningar i denna avdragsmöjlighet enligt Lag 

(2008:1343) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), genom ikraftträdandet av 24 kap 

10a-e § IL. Redan i den äldre lagformuleringen gällde två begränsningar hänförliga till rän-

teavdrag. Dessa var dock av intresse vid vinstandelsränta samt intäkter som på grund av 

skatteavtal var undantagna från beskattning.42 

SKV har funnit genom en av sina utredningar att verksamheter som frekvent använder sig 

av räntesnurror, avyttrar näringsbetingade andelar, eller motsvarande då utländsk rätt är till-

lämpningsbar för vilka kapitalvinst och utdelning är skattebefriade.43 Den lagreglering som 

trädde i kraft januari 2009 syftar till att motverka att ränteavdrag görs i näringsverksamhet 

som är föremål för normal beskattning medan ränteinkomsten blir föremål för en låg eller 

obefintlig beskattning. Denna situation kan uppkomma vid affärsmässiga förhållanden, där 

ränteinkomsten utgör utgift för intäkternas förvärvande och att den låga beskattningen ut-

görs av tillämpliga regleringar. Dock kan situationen också uppkomma vid konstlade upp-

lägg då intressegemenskapen som utför upplägget ej uppnår affärsmässigt mervärde utöver 

skattebefriandet.44 Diskussionen som inledde lagändringsprocessen kretsade främst kring 

internationella privata koncerner men propositionen uttrycker klart att även kommuner är 

innefattande. Kommuner innehar möjlighet att organisera sin verksamhet genom bolag 

men dessa bolag bör och ska behandlas likvärdigt med privata bolag i förhållande till skatte-

lagstiftningen. Några skäl för att undanta kommuner från ränteavdragsbegränsningarna 

finns ej.45 Utöver detta uttalande i propositionen berörs ej kommuner i förhållande till rän-

teavdragsbegräsningarna. Uttalandet tyder dock på att det finns en medvetenhet kring skat-

teplaneringsförfaranden inom de kommunala verksamheterna.  

                                                 

42 Dåvarande 24 kap 5-10 §§ IL, upphört att gälla, ändrades i och med Lag (2008:1343) om ändring i In-
komstskattelagen (1999:1229) samt 9 kap 5 § IL, kvarstår i samma form även efter Lag (2008:1343) om änd-
ring i Inkomstskattelagen (1999:1229). 

43 SKV:s promemoria, 2008-06-23, dnr 131-348803-08/113, s 15.  
44 Prop 2008/09:65, s 36. 
45 Prop 2008/2009:65, s 47 f. . 
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Det finns två rättsfall som visar systemets inställning till diverse upplägg. I det första var 

det en kommun som hade som tanke att till marknadspris överlåta ett befintligt dotterbolag 

till ett annat nybildat dotterbolag i utbyte mot en revers från det nybildade dotterbolaget.  

Kommuner är och var även innan nuvarande ränteavdragsbegränsningar skattebefriade 

rättssubjekt och kapitalvinster och ränteintäkter hänförliga till överlåtelser beskattas därmed 

ej. Genom praxis har det framkommit att ett nybildat bolag har planerat att finansiera rän-

tekostnaderna till kommunen med koncernbidrag från det dotterbolag som de planerar 

förvärva. Kommunen har som syfte att ge, motsvarande 72 procent av koncernbidraget 

minskat med den utdelning som dotterbolaget skulle ha lämnat till kommunen om direktä-

gande fortskred, som aktieägartillskott i det nybildade bolaget. Det nybildade bolaget har 

som plan att överlåta det aktuella aktieägartillskottet till det förstnämnda dotterbolaget. 

SRN och regeringsrätten anser inte att detta upplägg är lagstridigt då skattefördelen som 

tillskansats huvudsakligen är hänförligt från kommunens skattefrihet.46  

Det har även framkommit att svenska investmentföretag som balanserar ränteintäkt mot 

avdragsgill utdelning ej kan anses agera lagstridigt. 47  Ett svensk investmentbolag överlåter 

aktier i tre dotterbolag till ett fjärde sådant. Förvärven bekostas genom aktieägartillskott 

från moderbolag till dotterbolag. Aktieägartillskottet omvandlas senare till lån. Räntebetal-

ningar från det förvärvande dotterbolaget till moderbolaget, gällande internlånet, finansie-

ras genom koncernbidrag till de tre förvärvade bolagen. Genom att moderbolaget balanse-

rar ränteintäkter mot avdragsgill utdelning görs de upparbetade vinsterna inom de tre dot-

terbolagen skattefria. Beskattningen sker hos mottagaren av utdelningen. Likt  RÅ 2001 ref 

79 ansåg regeringsrätten att avdrag för räntebetalning ej kan nekas.48 Praxis påvisar att den 

äldre lagregleringen ej ansåg att en koncernintern skattefördel per automatik är lagstridigt. 

Ränteavdragsbegränsningarna från januari 2009 tycktes dock få en annan påverkan på lik-

värdiga situationer.49 

                                                 

46 RÅ 2001 ref 79. 
47 Behandlas i 39 kap 15 § IL. 
48 RÅ 2007 ref 85. 
49 Prop. 2008/2009:65, s 2. 
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2.4.2 Reaktioner kring lagändringsförslaget 

SKV:s förlag till ränteavdragsbegräsningar bemöttes av stark kritik.50 Landsorganisationen 

och Sveriges Kommuner och Landsting är framträdande i kritiken mot begränsningarna 

påverkan för kommuner. De anser att stat, kommun samt landsting bör undantas från för-

slaget med anledning av deras roll inom välfärdssektorn.51 De efterfrågar även en konse-

kvensanalys gällande lagändringens påverkan på kommunala internbankerna samt för en 

argumentation kring olämpligheten att kommuner inkluderas i begreppet intressegemen-

skap.52 Sveriges Kommuner och Landsting menar att den vinst som uppkom i kommunala 

bolag tillfaller kommunen och indirekt landets skattebetalare. Kommunala bolags verksam-

het bedrivs ej av kommunen och därmed uppkommer ej konkurrensrättsliga problem. De 

konstaterar även att bildandet av aktiebolagsrättsliga, kommunägda koncerner stärker kon-

kurranskraftigheten då krav på avkastning ställs.53  Regeringen har bemött remissvaren med 

att påvisa syftet med lagregleringen samt understrukit att det ska gälla oavsett vem som är 

ägare till den aktuella intressegemenskapen; staten, kommunen eller övrig juridisk person.54 

Såväl FiD:s promemoria som regeringens betänkande förespråkar att kommuner ska inne-

fattas i definitionen av intressegemenskaper.55 Lagstiftaren ser inget hinder i att kommuner 

väljer att organisera sig genom koncerner men att kommunala sådana ska behandlas likvär-

digt med privata bolag i förhållande till skattelagstiftningen. Enligt Finansutskottet finns 

inga skäl till att undanta kommunala bolag från intressegemenskapens omfattning. Det vore 

dock att missgynna privata bolag om kommunala koncerner särbehandlad i denna fråga.56  

Gällande frågan om ränteavdragsbegränsningarnas påverkan på kommunala internbanker 

anser Sveriges Kommuner och Landsting att förslaget får en negativ inverkan på dessa. De 

menar att privata företags interbanker kan disponera den objektiva tioprocentsregelns rek-

visit medan de kommunala är utelämnade till den subjektiva ventilen. För att undvika risk-

tagandet som ventilens subjektivitet innebär, tvingas kommunala bolag att använda sig av 

extern upplåning vilket medför ökad kostnad samt omläggning av kommunkoncerners in- 

och utlåning. Kostnaden för bolag riskerar att öka markant medan beskattningen förblir  

                                                 

50 Se exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-07-11, dnr Fi2008/4093 samt LO re-
missvar, 2008-08-11, dnr Fi2008/4093. 

51 Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-09-01, dnr Fi2008/4093, s 2 f.  
52 Prop. 2008/09:65, s 33.  
53 Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-09-01, dnr Fi2008/4093, s 2 f. 
54 Prop. 2008/09:65, s 46. 
55 Bet. 2000/01:FiU3, s 38 och 2000/01:FiU 29, s 20. 
56 Prop 2008/09:65,  s 48 f. 
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densamme. Ränta hänförligt till extern upplåning är att anses som avdragsgill för bolagen 

och kommunernas ränteinkomster är fortfarande undantagna från beskattning.57 Regering-

en har bemött dessa resonemang genom att påvisa tioprocentregelns tillämpning på kom-

munala bolag. Om dock kommunerna själva väljer att agera internbanker leder det till att 

intäkten ej beskattas till  minst tioprocent. När situationer uppkommer då intäkten ej bes-

kattas enligt tioprocentsregeln är kostanden fortsättningsvis avdragsgill om de kommunala 

bolagen påvisar att förhållandena kring belåning och förvärv är huvudsakligen affärsmässigt 

motiverade.58 

2.5 Reflektioner 

Problematiken kring räntesnurror har behandlat i flertalet omgångar. Initialt framstår det 

som att SKV samt lagstiftaren önskat stävja skatteplanering med ränteupplägg främst inom 

privata bolag och koncerner. Dock har det genom diverse uttalanden i förarbeten klarlagts 

att kommunernas verksamheter också torde vara inkluderade i detta arbete. Det finns 

starka viljor som menar att kommuner bör exkluderas från avdragsbegränsningarna men 

hur rättsläget ser ut för just kommuner är oklart.  

I kapitlet har det framlagts fyra modeller gällande koncerninterna ränteavdrag.  De två 

främsta rör nyttjandet av lågskatteländers skattefördelar, främst tillämpat inom privata kon-

cerner, samt användandet av kommunen som internbank för möjliggöra den fördel som 

följer av kommunens beskattningsundantagande. Två alternativa upplägg, internbanker 

inom kommunkoncerner som ej är moderbolag/kommun samt Kommuninvest som långi-

vare, har även förklarats närmare. Det föreligger olikheter mellan räntesnurror inom inter-

nationella privata koncerner men har även framkommit likheter som möjliggör jämförelse 

mellan internationella privata och kommunala koncerner.  

                                                 

57 Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-09-01, dnr Fi2008/4093, s 2 f. 
58 Prop 2008/09:65, s 62.  
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3 Ränteavdragsbegränsningar för intressegemenskaper 

3.1 Introduktion 

De nuvarande ränteavdragsbegränsningarna är tillämpliga på så kallade intressegemenskap-

er.59 För att möjliggöra en fortsatt utredning gällande ränteavdragsbegränsningarnas till-

lämplighet inom kommunkoncerner krävs en utredning gällande intressegemenskapens in-

nebörd och dess omfattning i relation till kommunala koncerner. Nedan klarläggas de nu-

varande ränteavdragsbegränsningarna, innebörden av intressegemenskap inom inkomst-

skattelagens ram samt tillämpningen av dessa i relation till kommuner.  

3.2 Ränteavdragsbegränsningar inom intressegemenskaper 

vid interna förvärv 

Ränteutgifter är avdragsgilla enligt huvudregeln i gällande näringsverksamhet i inkomstskat-

telagen.60 16 kap IL behandlar vad som ska anses avdragsgillt i inkomstslaget näringsverk-

samhet. Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränte-

utgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter.61  

Till ovan huvudregel finns ränteavdragsbestämmelserna i 24 kap IL. Undantaget fastställer 

att det ej är tillåtet för ett företag som ingår i en intressegemenskap att dra av ränteutgifter 

avseende en skuld till ett företag som befinner sig inom samma intressegemenskap. Detta 

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

gemenskapen.62 Det finns dock undantag till denna regel. Om en skuld till ett företag utan-

för intressegemenskapen ersätts av en skuld till ett företag inom gemenskapen ska första 

stycket i lagrummet tillämpas på den sistnämnda skulden om bestämmelsen vore tillämplig 

på den förstnämnda om företaget skulle befunnit sig inom intressegemenskapen.63  

24 kap IL anger att företag ska anses vara i intressegemenskap med varandra om ett av fö-

retagen, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande på det andra företaget.64 De 

anses även befinna sig i intressegemenskap med varandra om företagen står under gemen-

                                                 

59 24 kap 10a § IL.  
60 16 kap 1 § IL.  
61 16 kap 1 § IL. 
62 24 kap 10b § IL. 
63 24 kap 10c § IL. 
64 24 kap 10 § 1 st 1 pkt IL.  
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sam ledning.65 Skulder till företag som ej ingår i en intressegemenskap, till den del ett annat 

företag inom intressegemenskapen har en fordran på det förstnämnda företaget eller på ett 

företag som är i intressegemenskap med det förstnämnda företaget är även de omfattade av 

avdragsbegränsningarna.66 Förutsättningar för detta är att skulden ska anses ha samband 

med fordran och att den ska avse förvärv av delägarrätter från ett företag som ingår i in-

tressegemenskapen, även kallat back-to-back-lån.67 Regleringen har instiftats för att för-

hindra att man kringgår huvudregeln i ränteavdragsbegränsningarna.68  

Förutom undantagsregler finns även kompletteringsregler som har till syftet att avgränsa 

ränteavdragsbegränsningarna på så sätt att de inte får vidare tillämpningsområde än vad 

lagstiftaren åsyftat.69 Utan dessa kompletteringsregler riskerar begränsningarna att innefatta 

transaktioner som faller utanför det behov av begränsning som lagstiftaren anser ha upp-

kommit.70 Kompletteringsreglerna är alternativa och gäller därmed var och en för sig. Om 

någon av förutsättningarna är uppfyllda ges avdragsmöjlighet för räntekostnaden.71  

Den första av kompletteringsreglerna utgörs av tioprocentsregeln. Om ränteintäkten skulle 

ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom in-

tressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma är räntekostanden hän-

förlig till lånet avdragsgill.72 I förarbetena till lagen fastställs att det hypotetiska test som ska 

göras ej tar hänsyn till över- alternativt underskott som uppkommer från normalt drift. Om 

ränteinkomsten neutraliseras genom ett grundavdrag, fribelopp eller liknande avdrag ska 

detta tas i beaktande. Det företag som mottager ränteinkomsten ska behandlas som att si-

tuationen varit den att de endast haft den inkomst som motsvarar ränteutgiften. 73 Uttryck-

et ”det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten” innebär att 

undantaget ej är tillämligt på situationer där inkomsten slussas vidare till ett annat företag 

inom intressegemenskapen som inte uppfyller dessa krav.74 

Ränteavdragsrätten är generellt sett inte är beroende av mottagarens faktiska beskattning el-

ler när i tiden mottagaren tar upp inkomsten till beskattning. Vid tidpunkten när tiopro-

                                                 

65 24 kap 10a § 1 st 2 pkt. IL. 
66 24 kap 10b § IL. 
67 24 kap 10c § IL.  
68 Prop. 2008/09:65, s 54 f. och 84 f.  
69 24 kap 10 a-e § IL. 
70 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 juli 2012, Zeteo) kommentaren till 24 kap 10d §. 
71 24 kap 10 d § IL.  
72 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 juli 2012, Zeteo) kommentaren till 24 kap 10d §. 
73 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 juli 2012, Zeteo) kommentaren till 24 kap 10d §. 
74 Prop 2008/09:65, s 61 och 85. 

http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2008q09q65_s_54x_lopnr3
http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2008q09q65_s_84x_lopnr4
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centsregeln tillämpas är det ej ett krav att räntebetalningen således inte ha tagits emot.75 När 

det kommer till skatten som ska tillämpas på inkomsten är det ej avgörande hur beskatt-

ningen är utformad och sker. Exempelvis kan en schablonskatt omfattas av undantaget så 

länge inkomsten beskattas med minst 10 procent. Beskattningen måste dock utgöras av en 

faktiskt sådan vilket innebär att en teoretisk beskattning som kan förhalas på obestämd 

framtid ej är omfattad. Det är den faktiska lokaliseringen som tas i bedömningen vid be-

skattningsutredningen. Det är aktuellt gällande fasta driftställen som tar emot en räntein-

komst.76  

Trots att ränteinkomsten ej skulle ha beskattats till minst tio procent så kan räntekostnaden 

ändock bli avdragsgill under förutsättning att såväl förvärv som den skuld som ligger till 

grund för ränteutgifterna är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. För att uppnå huvud-

sakligen bör tranasaktionerna vara affärsmässigt motiverade till 75 procent eller mer.77 Re-

geringen anser att affärsmässigt motiverade ska förstås på så sätt att det ska ligga sunda fö-

retagsekonomiska och affärsmässiga överväganden, utöver eventuella skatteeffekter, bakom 

syftet till att transaktionerna genomfördes.78 Lagrådet menar att det torde kunna vara af-

färsmässigt att ta skattehänsyn vid val av förvärvs- samt finansieringsalternativ inom en 

koncernverksamhet. Lagrådet föreslår att detta resonemang ska tas i beaktande vid utform-

ningen av lagen.79 Regeringen delar dock inte lagrådets åsikt men har tillagt att uttrycket 

måste tolkas i ljuset av den enskilda situationen samt att det ligger utanför uppdragets ra-

mar att definiera innebörden i lagtext.80  

3.3 Kommunala intressegemenskaper 

Kommuner är undantagna från beskattning.81 Enligt ränteavdragsbegränsningarna ska alla 

juridiska personer och svenska handelsbolag innefattas i definitionen av intressegemen-

skap.82 I förarbetena till lagen har det tydliggjorts att avsikten är att kommuner ska omfattas 

av ränteavdragsbegränsningen och att kommuner därmed kan anses ingå i en intressege-

menskap.83 Sveriges Kommuner och Landsting anser att det är överflödigt att låta kommu-

                                                 

75 Prop 2008/09:65, s 59. 
76 Prop 2008/09:65, s 60.  
77 Prop 1999/2000:2, del 1, s 502. 
78 Prop 2008/09:65, s 68 och s 87. 
79 Prop 2008/09:65, s 115. 
80 Prop. 2008/09:65, s 88. 
81 7 kap 2 § IL.  
82 24 kap 10a § 2 st IL.  
83 Prop 2008/09:65, s 83. 

http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_1999q2000q2_del_1_s_502x_lopnr8
http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2008q09q65_s_68x_lopnr9
http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2008q09q65_s_87x_lopnr10
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ner innefattas i definitonen av intressegemenskap då skatteplanering ej utgör en central roll 

i kommunal verksamhet och att den eventuella skattefördel som härstammar från kommu-

nernas undantagande från beskattning tillfaller medborgarna.84 Lagrådet och FiD har av 

denna anledning förtydligat syftet att kommunkoncerner ska inkluderas i intressegemen-

skapsbegreppet men att det därmed inte föreligger hinder för kommunala koncernstruk-

turer. Men om kommuner väljer att organisera sig som en koncern ska skattelagstiftningen 

träffa de kommunala koncernerna på likvärdigt vis som den träffar de privata koncerner-

na.85 

3.4 Kommunerna lägger om interna lån 

Även kommuner har ansetts använda sig av räntesnurror som skatteplaneringsverktyg och 

riskerar därmed att förlora sin ränteavdragsrätt.86 På grund av detta risktagande har flertalet 

kommuner valt att lägga om internlån till extern upplåning istället via Kommuninvest.87 

HFD har under 2012 tagit upp två mål till prövning.88 Bodens Kommunföretag AB till-

sammans med Bodens Energi AB ansökte om förhandsbesked hos SRN gällande ränteav-

dragsmöjligheten för Bodens Kommunföretag AB. Bodens Kommunföretag AB ägs i sin 

helhet av Bodens kommun. Bodens kommunföretag äger tre helägda dotterbolag. Av dessa 

tre har Bodens Energi AB samt ett annat bolag förvärvats av Bodens kommun samt Vat-

tenfall under år 2006 för 280 mkr. Finansiering i samband med förvärven löstes genom en 

räntebärande revers till Bodens Kommun för det andra dotterbolaget och extern upplåning 

för att finansiera förvärvet av Bodens Energi AB. Då det enligt nuvarande ränteavdragsre-

gleringar ej är möjligt att dra av räntekostander för sådan internupplåning som dem till Bo-

dens kommun har Bodens kommunföretag AB för avsikt att uppta ett extern lån hos 

Kommuninvest AB för att möjliggöra återbetalning av det interna lånet. Det innebär att 

den ränta som utfaller på det externa lånet anses vara avdragsgill till skillnad från den hän-

förlig till intern upplåning. HFD ansåg att Kommunföretaget då det ej förelåg intressege-

menskap mellan Bodens kommunföretag och Kommuninvest. Det stora antal medlemmar 

som ingår i den förening som innehar ägandeskap av Kommuninvest, där ibland Bodens 

Kommun, påverkar att Kommuninvest ej kan anses vara i intressegemenskap med varken 

                                                 

84 Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-09-01, dnr Fi2008/4093, s 2 f. 
85 Prop. 2008/09:65, s 47 samt Lagrådsremiss, 2008-09-25, s 31. 
86 SKV:s tilläggsuppdrag, 2012-04-26, Fi 2011/4971. 
87 Se avsnitt 2.3.5. 
88 HFD, 2012-05-29, målnr 837-12 samt HFD 2012 ref 6.  
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kommunen, dess företag eller dess dotterbolag.89 HFD menade även att kommunen, kom-

munföretaget eller dotterbolagen ej är i intressegemenskap med kommersiella bakinstitut-

ioner vid extern upplåning.90 Det kan dock föreligga förutsättningar som riskerar avdrags-

rätten i en liknande situation som den i Boden kommun. Om Bodens kommunföretag al-

ternativt något annat företag i intressegemenskapen har en fordran på Kommuninvest eller 

någon av de andra affärsbankerna och den fordran kan anses ha samband med den upplå-

ning som gjorts hos bankerna och det förvärv av delägarrätter som skett.91  

Upplägget ovan skiljer sig från de traditionella räntesnurrorna. Ränteintäkten hos Kommu-

ninvest beskattas enligt inkomstskattelagen, liksom övriga fristående finansinstitut. Dock 

har det med anledning av det andra målet som HFD tog upp till prövning under 2012 

framkommit att det föreligger möjligheter för Kommuninvest att undandra sig beskattning. 

Kommuninvest besitter möjligheten att lämna koncernbidrag med avdragsrätt till sina 

ägare, vilket innebär den ekonomiska föreningen.92 Den ekonomiska föreningen beskattas 

för mottaget koncernbidrag men kan genom att lämna utdelning till de slutgiltiga medlem-

marna minska sitt skattepliktiga resultat. Medlemmarna, kommunerna, är i sin tur skattebe-

friade.93 Genom att HFD ej anser omläggning av lån via Kommuninvest vara lagstridigt 

stärks därmed Kommuninvests och kommunernas ställning allt mer. 94  

3.5 Reflektioner 

Flertalet kommunkoncerner har valt att lägga om sin internupplåning till lån hos externt fi-

nansinstitut. Tendensen torde kunna påvisa att dessa kommuner troligtvis befarar att de i 

framtiden riskerar förlora sin ränteavdragsrätt. I målet med Bodens Kommun avsåg kom-

munen att gå i borgen för Kommunföretaget för att koncernen skulle kunna tillgodoräkna 

sig en lägre ränta hos Kommuninvest. Kommunen hade även som plan att återinvestera det 

återbetalade kapitalet från Kommunföretaget i räntebärande statsobligationer alternativt 

använda dem för egen amortering av skulder hos Kommuninvest. Kommunen såg även 

möjlighet att låna ut det återbetalade kapitalet till Energibolaget, Kommunföretagets dot-

terbolag, för att Energibolaget skulle kunna återbetala lån hos Kommuninvest. Då kom-

munen eller något av de övriga företagen i koncernen eventuellt hade för plan att återbetala 

                                                 

89 HFD 2012 ref 6, s 1 ff. 
90 HFD 2012 ref 6. 
91 HFD 2012 ref 6, s 4. 
92 39 kap 22 § IL.  
93 SKV:s promemoria, 2012-08-22, dnr 131-296639-12/113, s 13.  
94 HFD 2012-05-29, s 1 samt SRN, 2012-02-01, dnr 137-10/D, s 1.   
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till Kommuninvest skulle detta, ur ett ekonomiskt perspektiv, vara likvärdigt med koncer-

nintern utlåning då ett lån endast ersätts av ett annat. Ur juridisk synvinkel kan det dock ej 

ses som att något av bolagen har en fordran på Kommuninvest enligt back-to-back-regeln.  
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4 Förvärv - omstruktureringar inom kommunkoncerner  

4.1 Introduktion 

När koncerner väljer att överlåta bolag internt sker en så kallas omstrukturering av koncer-

nens struktur och organisation. Det innebär att ingen reell anskaffning av nya verksamheter 

eller bolag sker, utan endast koncerninternt ägarbyte. Koncerner kan inneha olika syften till 

att man genomför en koncernintern omstrukturering. Nedan kommer frågor som utreds i 

samband med affärsmässigheten diskuteras. Beslut från SKV samt HFD kommer att ge 

vägledning gällande deras respektive tolkning av lagen. Då såväl skuld som förvärv ska vara 

affärsmässigt motiverade kommer ränteavdragsbegränsningarna nedan att diskuteras först 

ur ett förvärvsperspektiv och i efterföljande kapitel utifrån skulden.  

4.2 Vad kan anses vara ett affärsmässigt motiverat förvärv? 

4.2.1 Bakgrund 

SKV anser att ränteavdragsbegränsningarna bör ha en icke-påverkan på skattesubjektets val 

mellan alternativa affärstransaktioner. I processen med att ta fram ett lagförslag önskar man 

att regelutformningen i största möjligaste mån ska innebära likartad beskattning på likvär-

diga transaktioner. Trots att syftet är tydligt innebär det svårigheter.  Alternativ som fram-

står som likvärdiga innehar ofta skillnader vilket gör det problematiskt att beskatta på lik-

värdigt sätt. SKV anser dock att upprätthållande av en neutralitet bör prioriteras framför ett 

fiskalt intresse.95 SKV anser även att det föreligger svårigheter kring att göra en avgränsning 

mellan de transaktioner som anses vara driva av  ett företagsekonomiskt syfte och de som 

innehar andra mindre godtagarbara sådana. De menar att det finns de transaktioner som är 

huvudsakligen drivna av skatteskäl och de som har ett företagsekonomiskt syfte men som 

en bieffekt resulterar i ett skattefördelaktigt resultat. SKV lyfter möjligheten att minime-

rande av ofördelaktiga skattekonsekvenser vid omstruktureringar även kan leda till en ökad 

neutralitet i beskattningen.96  

I det förslag som SKV överlämnade till FiD, i syfte att förhindra räntesnurror, menade ver-

ket att man funnit en balans som förhindrade att det företagsekonomiska handlingsutrym-

met blev lidande. SKV föreslog därmed att undantagsregler av något slag borde införas för 

                                                 

95 SKV:s promemoria, 2008-06-23, dnr 131-348803-08/113, s 12. 
96 SKV:s promemoria, 2008-06-23, dnr 131-348803-08/113, s 12. 
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att undvika situationer där transaktioner med ett godtagbart syfte påverkas negativt, exem-

pelvis situationer som kräver internupplåning. En säkerhetsventil för bolag med särskilda 

skäl var därmed SKV:s förslag som de delgav FID.97  Efter att FiD hade mottagit SKV:s 

hemställan skickades förslaget ut på remiss. Förslaget fick motstå stark kritik från flertalet 

remissinstanser. Kritiken berörde främst risktagandet att begränsningarna skulle träffa af-

färsmässig verksamhet.98 Förslaget omfattade ett brett omfång av transaktioner och därmed 

även inbegripet dem med affärsmässigt syfte samt utgjorde svårigheter för internbanker. 

FiD tog kritiken i beaktande och arbetade fram ett nytt förslag. FiD vidhöll SKV:s resone-

mang kring behov av undantagsregler för att minska risken att företag utan skatteplane-

ringssyfte föll offer för tillämpningen av ränteavdragsbegränsningarna. Förslaget som FiD 

lade fram var formulerat på nedan sätt. 

 ”Avdrag bör även få göras för ränteutgifter, oavsett hur motsvarande inkomst har beskattats, om såväl 

förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakligen motiverade av affärsmäss-

iga skäl.”99 

FiD ansåg att deras förslag ej torde bli ett bekymmer för företag som bedriver en affärs-

mässig verksamhet i alla led. För att undvika att bolag kringgår regeln genom att bedriva en 

delvis affärsmässig verksamhet men med ett stort närvarande skattemässigt syfte, valde 

FiD, att formulera undantaget på så sätt att affärsmässigheten ska kunna påvisas i alla led.100 

4.2.2 Huvudsakligen – till 75 procent 

I förarbetena till ränteavdragsbegränsningarna i allmänhet och ventilen i synnerhet konsta-

teras att det är ytterst få företag som överhuvudtaget kommer att beröras av ränteavdrags-

begränsningarna. De flesta av företag ingår ej i en intressegemenskap och de företag som 

faktiskt ingår i en berörs endast till den grad då de genomför interna förvärv av delägarrät-

ter som i interna lån.101 Utav de företag som faktiskt kommer att beröras av begränsningar-

na finns möjligheter att applicera tioprocentsregeln alternativt ventilen i mån av att rekvisit-

en uppfylls.102 

 

                                                 

97 SKV:s promemoria, 2008-06-23, dnr 131-348803-08/113, s 52 f. 
98 FiD:s promemoria,  2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 1. 
99 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 33 f. 
100 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 33 ff. 
101 Prop 2008/09:65, s 67 f.  
102 Prop 2008/09:65, s 67 f.  
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Ventilen är utformad på så sätt att affärsmässigheten ska prövas och uppnå en huvudsaklig 

nivå för att ränteutgifterna ska anses avdragsgilla.103 Lagstiftaren har använt sig av ett kvan-

titativt mått, huvudsakligen.  Huvudsakligen inom ramen av IL har i förarbeten definierats 

som 75 procent eller mer.104 En kvantitativ gräns förhindrar dels att transaktioner med af-

färsmässighet som en mindre del av sitt syfte undantas från ränteavdragsbegränsningarna. 

Den kvantitativa bedömningen möjliggör även en rimlig inställning till företagsekonomiska 

intressen på så sätt att lagstiftaren visar förståelse för att skattemässighet kan vara en del av 

affärsmässighet.105 

Från propositionen framgår det att ventilen är syftad till att inneha en restriktiv utformning. 

Genom att uppställa flertalet rekvisit, så som intressegemenskap, huvudsakligen, affärs-

mässigt förvärv samt affärsmässig skuld ges lagrummet en restriktiv utformning. Då det 

även föreligger en annan undantagsregel, tioprocentsregeln, anser lagstiftaren att det före-

ligger fog för att ställa det affärsmässiga kravet högt. Propositionen fastställer att innebör-

den av affärsmässiga transaktioner är sunda företagsekonomiska och affärsmässiga övervä-

ganden, utöver eventuella skatteffekter, som värderas utifrån en samlad bedömning.106 Hu-

vudsakligen riskerar att skapa svårigheter i denna samlade bedömning. Att värdera intressen 

i en transaktion, ur ett kvantitativt perspektiv, torde vara lättare i teorin än i praktiken. Ris-

ken att bedömningen präglas av godtycklighet är överhängande.  

4.2.3 Organisatoriska skäl 

SKV har tolkat affärmässighet som ”vanliga” företagsekonomiska transaktioner. FiD har 

utvidgat begreppet och menar att affärsmässigheten bör likställas med transaktioner byggda 

på sunda företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden.107 Det kan föreligga flertalet 

affärsmässiga anledningar till att en koncern väljer att genomföra interna förvärv av delä-

garrätter. Organisatoriska skäl torde därför ses som affärmässigt motiverat. FiD menar att 

interna förvärv som ett efterföljande steg efter ett extern förvärv av en företagsgrupp, om-

struktureringar inför en kommande försäljning av en verksamhet/gren inom koncernen 

samt omstruktureringar för att rationalisera alternativt effektivisera kommande fusioner 

inom koncernen torde anses vara affärsmässigt motiverade. Flytt av svensk skattebas till ett 

                                                 

103 24 kap 10d § 1 st 2 pkt IL.  
104 Prop 1999/2000:2, del 1, s 502 f. 
105 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 33 ff. 
106 Prop 2008/09:65, s 68 f.  
107 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 33 ff. 
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land som beskattar inkomsten lägre än den svenska skattemyndigheten är ej att ses som af-

färsmässigt motiverat.108 Lagrådet vidhåller vad FiD uttryckte i sin promemoria.109 I propo-

sitionen har dessa exempel varken bemötts alternativt upprepats, istället hänvisas till en al-

ternativ situation som är tänkt att omfattas av ventilen. I propositionen tillades dock att af-

färsmässigheten ska utredas utifrån en samlad bedömning vilket innebär att samtliga fak-

torer ska tas i beaktande.110 Varken FiD eller lagrådet har nämnt den samlade bedömningen 

i sina promemorior.  

Det affärsmässiga exempel som framkom genom propositionen berör ett svenskt aktiebo-

lag som genomför ett koncerninternt förvärv. Om moderbolaget i koncernen, som agerar 

utlånare vid finansiering, är lokaliserat i ett lågskatteland, kan ränteintäkten komma att bes-

kattas till lägre än 10 procent. Det är inte ovanligt att en multinationell koncern valt att pla-

cera sitt huvudkontor i ett lågbeskattat land på grund av god lagstiftning, fungerande fi-

nansmarknad samt stabila politiska förutsättningar. Därmed menar propositionen att om 

denna situation föreligger torde det anses vara affärsmässigt motiverat.111  

HFD har ännu ej prövat något mål gällande kommunkoncerner som genomfört interna 

förvärv och finansierat dem med interna lån. Dock har HFD tagit upp flertalet mål till 

prövning gällande internationella privata koncerner. I ett av dessa mål fastställer HFD att 

det bör göras en åtskillnad mellan organisatoriska och affärsmässiga skäl. En omorganisat-

ion må vara en handling som kan stärka koncernens position på marknaden men omorga-

nisationen innebär ej en reell affärs med en för koncernen extern part, omorganisationen 

sker och påverkar endast internt.112 I ytterligare ett mål framförs samma argument som i det 

tidigare, gällande vikten av att skilja på organisatoriska och affärsmässiga skäl samt att ven-

tilen enligt förarbetena till lagen bör tillämpas restriktivt. I det aktuella fallet  resonerade 

HFD i termer om att omorganisationen som sådan var välargumenterad utifrån koncernens 

verksamhet. Dock kunde den anses som affärsmässigt motiverad enligt 24 kap 10 d § första 

stycket 2 pkt IL.113 Bolaget själv anförde att såväl förvärv som skuld var nödvändiga för ge-

nomdrivande av omorganisationen. Förvärv och lån, som skedde vid två olika tidpunkter, 

grundades på strategiska beslut inom koncernen och i viss mån på grund av slumpartade 

                                                 

108 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 37 f. 
109 Lagrådsremiss, 2008-09-25, s 51. 
110Prop 2008/09:65, s 68 f . 
111 Prop 2008/09:65, s 68 f . 
112 HFD:s mål nr 7648-09, s 5. 
113 HFD:s mål nr 7649-09, s 4 f. 
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händelser. Koncernen hade som syfte att skapa en mer effektiv och flexibel struktur. Det 

var aldrig syftet att skapa ett extra led i företagsstrukturen. Av administrativa skäl skedde ej 

finansieringen genom extern upplåning. Att det lånegivande bolaget är skattebefriat har 

ingen betydelse i sammanhanget då bolag likväl kunnat placera sin överskottslikviditet på 

alternativa sätt, utan att avkastningen beskattats, anser bolaget.114 

I ett tredje mål gav HFD identisk motivering till avslag för tillämpning av ventilen som i  

föregående mål.115 2002 förvärvade ett bolag inom koncernen samtliga andelar i ett annat 

bolag vars tidigare ägare var det gemensamma moderbolaget. Kostnaden för förvärvet 

uppgick till 45 miljoner kronor. Syftet med förvärvet var att integrera bolagens likartade 

verksamheter. Kort inpå förstnämnt köp förvärvas en annan verksamhet inom koncernen. 

Förvärven finansierades genom låneavtal med ett dotterbolag till det gemensamma moder-

bolaget. Avtalet var marknadsmässigt och motsvarade de andelar som förvärvats i värde. I 

samband med detta låneavtal tecknades även ett annat avtal med ett dotterbolag. Enligt av-

talet skulle dotterbolaget bidra med ett visst belopp för att i sin tur få ta del av en viss pro-

centsats av resultatet i bolaget. Avtalet bidrog att räntorna ej var att ses som intäkter hän-

förligt till ett högbeskattningsland. Knappt sju år senare valde man att förnya båda dessa 

avtal, utan förändrade villkor.116 HFD anser att förvärvet må vara ett led i en intern om-

strukturering men trots att det är välmotiverat för den typ av verksamhet som är aktuell 

kan det ej anses vara affärsmässigt motiverat i den meningen som avses i 24 kap 10 d § 

första stycket 2 pkt IL. 

I ett annat av HFD:s mål planerar koncernen att genomföra en omstrukturering för att få 

en mer lämplig koncernstruktur. Koncernen hoppas kunna uppnå en struktur med ett mer 

utpräglat ägarbolag med tydliga koncernledningsfunktioner. Ägarbolaget ska fungera som 

en rapporterings- och ledningscentral vilken ska tillhandahålla servicetjänster, så som eko-

nomi, HR, IT och strategiarbete. Koncernen hoppas och tror att omstruktureringen ska 

kunna underlätta styrningen inom koncernen. Med anledning av skatte- och redovisnings-

skäl kan koncernen ej uppnå den önskade strukturen utan att ett skuldförhållande etableras. 

Koncernen har allmänna svårigheter att ta upp lån externt då det ej ses som lämpligt att 

lämna fasta tillgångar som säkerhet för dessa lån.117 Även här konstaterar HFD att omstruk-

                                                 

114 HFD:s mål nr 7649-09, s 3. 
115 HFD:s mål nr 4979-10, s 3 f.  
116 SRN, dnr 89-09/D, s 1 f. 
117 HFD:s mål nr 4798-10, s 2. 
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tureringen, förvärvet och finansieringen, är ett led i en intern omstrukturering. Strukture-

ringen är väl motiverad för den aktuella verksamheten men ej att ses som affärsmässigt mo-

tiverad i enlighet med 24 kap 10 d § första stycket 2 pkt IL.118  

Gällande ett annat mål delgivet av HFD gäller det en koncern som under flera års tid haft 

som plan att omorganisera för att få en geografisk uppdelning av verksamheten. Koncer-

nen bildar därför ett holdingbolag i ett specifik geografiskt område som är menat att hålla 

aktierna för dotterbolagen vilka agerar där. Koncernen hoppas genom detta upplägg att af-

färsverksamheten ska bli mer effektiv och rationell för hela koncernen. I och med omstruk-

tureringen anses det nödvändigt att finansiera förvärvet av aktierna med hjälp av lån från 

moderbolaget. Moderbolaget fungerar i dag som förvaltare för likvida medel för olika bolag 

inom koncernen och som långsiktig finansiering för flertalet dotterbolag.119 Även i detta fall 

anser HFD att trots en väl motiverad omstrukturering för den aktuella verksamheten kan 

man ändock inte anse det vara affärsmässigt motiverat i enlighet med 24 kap 10 d § första 

st 2 pkt IL. 

HFD har i sina argumentationer tagit ett tydligt ställningstagande mellan organisatoriska 

och affärsmässiga skäl. Det har skett utan stöd i varken lagtext eller propositionen.120 I fler-

talet av fallen var domstolen oense.121 Genom att såväl HFD var oeniga som brist på käll-

stöd är det oklart om man kan göra en tydlig åtskillnad mellan organistoriska och affärs-

mässiga skäl. Skiljaktig i HFD menar att organisatoriska skäl kan vara en del av affärsmäss-

iga skäl och att dessa därmed ej står i konflikt med varandra.122 

Anitza Zester har diskuterat SKV:s ställningstagande gällande ventilen och affärsmässiga 

skäl.123 Zester anser att bedömning kring affärsmässighet riskerar att bli oklar och utan slut-

sats. För att bedöma affärsmässigheten behövs en definition av företagsekonomiska och af-

färsmässiga övervägande124. Zester menar att regeringen tycks ha som syfte att affärsmäss-

igheten ska inneha identisk innebörd i samtliga aktuella paragrafer i inkomstskattelagen.125 

Därmed anser hon också att det torde vara upp till den skattskyldige att välja ett lämpligt 

finansierings- samt transaktionssätt.  De flesta affärstransaktioner kan genomföras på mer 

                                                 

118 HFD:s mål nr 4798-10, s 4. 
119 HFD:s mål nr 4800-10, s 2 f. 
120 24 kap 10 d § 1 st 2 pkt samt prop. 2008/09:65.  
121 Se exempelvis HFD:s mål nr 7649-09, s 6 f.  
122 Se exempelvis HFD:s mål nr 7649-09, s 6 f. 
123 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr. 131 157328-09/111 samt Zester, A, SN nr 5 2009. 
124 Prop 2008/09:65, s 68. 
125 Zester A, SN nr 5 2009, s 264 samt prop 2008/09:65, s 88.  



  

 36 

än ett lämpligt sätt. Hon anser att det bör vara de specifika överväganden vid det aktuella 

tillfället som ska bedömas. 126 I Sipanomålet uttalar domstolen att bedömningen bör göras 

mot bakgrund av de skäl som anförts för omorganisationen och huruvida de framstår som 

sannolika gällande att förbättra en eller flera delar av näringsverksamheten. 127 

I de beslut som SKV meddelat gällande kommuner, i relation till tillämpningen av ventilen, 

har fokus i argumentationen varit centrerat kring affärsmässigheten av skulden. I ett fåtal 

beslut har man resonerat kort kring affärsmässigheten av förvärvet.128 Tre beslut berörde 

omstruktureringar som genomförts till syfte att skapa underkoncerner för att få en bättre 

koncernstruktur och därigenom minska den administrativa bördan samt på grund av ett 

behov av stöd för investeringar i ett av dotterbolagen.129 I flertalet av de övriga besluten har 

bolagen själva framfört motivering till förvärv samt skuld dock utan respons från SKV. 

Verket har  ansett att skuldförhållandet ej är motiverat och därmed finns det inget behov 

att ta ställning till affärsmässigheten gällande förvärvet. De motiv för omstrukturering som 

bolagen framfört innefattar behov av att sammanslagning av underkoncerner,  av att uppnå 

ändamålsenlig styrning av koncernen, renodla koncernens verksamheter, bättre samordning 

inom koncernen samt effektivare inflytande.130 Frågan kvarstår då fortsättningsvis om nå-

got av dessa skäl är att anses som affärmässigt motiverade. SKV har ej uttalat sig vilket kan 

innebära att verket anser att det är oklart om förvärven är lagstridiga och därmed undviker 

att ta ställning. 

I ett enda av besluten har SKV gått in och resonerat kring affärsmässigheten i förvärvet 

och även underkänner denna. Tre branscher inom kommunkoncernen var i behov av en 

tydligare uppdelning. Därmed valde kommunkoncernen att två bolag som tidigare ägdes av 

ett annat moderbolag nu blev helägda dotterbolag under kommunen. Omstruktureringen 

resulterade i att det uppkom ett extra bolagsled under kommunen. SKV anser bolagledet 

saknar substans då det redan finns ett väl fungerande moderbolag, som kunnat fungera 

som samordnare av de tre olika branschgrenarna. Därmed anser SKV att affärsmässigheten 

brister.131 Då SKV endast resonerat samt fattat beslut gällande affärsmässigheten i ett fall är 

                                                 

126 Zester A, SN nr 5 2009, s 265.  
127 RÅ 1992 ref 56 
128 SKV:s beslut, 556427-2382, 82-1461658 samt 556696-1602. 
129 SKV:s beslut, 556427-2382, 82-1461658 samt 556696-1602. 
130 SKV:s beslut, 82-1462811, 82-1462068, 82-1462813, 556674-7878, 82-1462812 samt 556696-1602.  
131 SKV:s beslut, 82-1462766.  
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underlaget gällande SKV:s syn på affärsmässighetsbedömning kring interna förvärv inom 

kommunkoncerner tunt.  

4.2.4 Behov av kapital 

Affärsmässiga interna förvärv kan se ut på flertalet olika sätt.132 Ett av dessa är då en kon-

cern befinner sig i en behovssituation av ökat kapital. Denna anledning till att man genom-

för ett intern förvärv är inget som har berörts i varken lagtext eller förarbeten. HFD har 

dock uttalat sig i praxis hänförliga till internationella privata koncerner. I ett av dessa mål 

konstaterade HFD att villkoren i ventilen var allmänt hållna och därmed problematiska att 

tillämpa. I den aktuella situationen befinner sig koncernen i en pressad ekonomisk situation 

och det får då anses vara affärsmässigt motiverat att man väljer det mest fördelaktiga finan-

sieringsalternativet. Inom koncerner överväger de därför att genomföra en kontant nye-

mission av andelar som ska tecknas av moderbolaget och finansierar detta genom att ta upp 

ett lån från ett annat bolag inom den aktuella koncernen.133 För att undvika betalningssvå-

righeter och en eventuell konkurs i förlängningen anser HFD att detta är goda skäl att till-

lämpa ventilen.134 Det är oklart hur det kan anses vara legitimt att välja det mest fördelakt-

iga alternativet, ur skattesynpunkt, när koncernen befinner sig i en ekonomiskt pressas situ-

ation när bolag som ej kan påvisa samma behov av kapital ej har möjligheten att välja utan 

att förlora avdragsrätt. Det torde vara så att det föreligger ett konstant behov inom alla nä-

ringsverksamheter att uppnå en god vinst och därmed göra skatetfördelaktiga val.  

SKV har berört frågan kring kapitalbehov i två av sina beslut, underkapitalisering samt be-

hov av ekonomiskt stöd i dotterbolag.135 Det förstnämnda gäller en kommunkoncern där 

ett av dotterbolagen i samband med större investeringar anses vara underkapitaliserad. För 

att kunna genomgå de planerade investeringarna med god soliditet anses det lämpligt att 

tillskjuta kapital via nyemission. SKV kommenterade ej affärmässigheten i förvärvet utan 

fastställde endast att skuldförhållandet ej var att ses som affärsmässigt.136 Gällande det 

andra beslutet har en kommunkoncern med anledning av behov att optimera de kommu-

nala bolagens resurser, stödja dotterbolag vid nyinvestering, samordna resurser inom kon-

cernen samt kunna tillgodogöra sig koncernbidragsrätt valt att göra en omstrukturering i 

                                                 

132 Läs mer i 4.2.3. 
133 SRN:s beslut, dnr 13-09/D, s 2. 
134 HFD:s mål nr 7648-09, s 5 f. 
135 SKV:s beslut. 556536-8197 samt 556696-1602. 
136 SKV:s beslut, 556536-8197.  
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koncernen. SKV menade att de kan se fog för koncernens argumentation vad gäller om-

struktureringen och att det är affärsmässigt motiverat att skapa en underkoncern vilken i 

sin tur kan utjämna kapitalbehovet inom koncernernas bolag. Man valde dock att inte ut-

veckla detta närmare då skuldförhållandet ej var att anses som affärsmässigt.137 

4.2.5 Föranlett av externt förvärv 

HFD anser att externa förvärv i regel är affärsmässigt motiverade. Kostnaden för överlåtel-

sen fastställs efter konkurrens och prissättningen på förvärvet är avgörande om köpet ge-

nomförs. Att därför istället för att låna från ett externt bolag, låna till en lägre kostnad men 

från ett närstående bolag i ett lågskatteland torde ej stå i strid med sunda företagsekono-

miska och affärsmässiga överväganden. Denna situation omfattas inte av reglerna kring 

ränteavdragsbegränsning men det gör en situationen då ett externt förvärv följs upp av ett 

internt sådant. HFD anser att ventilen är tillämplig i dessa fall, då ett internt förvärv före-

gåtts av ett externt och att det interna förvärvet tidsmässigt och i övrigt tycks vara en del i 

att integrera företaget i den nya intressegemenskapen. Utöver denna situation bör man vara 

ytterst restriktiv med tillämpningen av ventilen, enligt HFD i aktuell dom.138  

Ett annat av HFD:s mål rör ett holdingbolag med bra lokala förutsättningar och resurser. 

Koncernen planerar att holdingbolaget ska bli ägare till ett av koncernens dotterbolag. 

Holdingbolaget har dock ej ekonomiska förutsättningarna för att själv kunna finansiera 

förvärvet utan koncernen väljer att finansiera förvärvet genom ett lån. Det organisatoriska 

upplägget innefattar först ett externt förvärv som senare ska omorganiseras inom koncer-

nen. HFD menar att det koncerninterna förvärvet och dess lånefinansiering behöver be-

dömas i ljuset av det externa förvärv som föranlett det interna förvärvet. Bolaget har lyck-

ats redogöra för tankar och planer i samband med det externa förvärvet och hur det efter-

följande interna förvärvet är beroende av varandra. Det har klart framgått att det föreligger 

skattefördelar med denna typ av upplägg dock framstår dessa i jämförelse med de affärs-

mässiga skäl som underordnande. Aktierna förvärvas externt och finansiering för detta köp 

löses genom 33 procent av extern upplåning. Det senare förvärvet finansieras genom 75 

procent eget kapital och 25 procent genom koncerninternt lån.139  

                                                 

137 SKV:s beslut, 82-1461658. 
138 HFD:s mål nr 7648-09, s 5. 
139 HFD:s mål nr 4348-10.  
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I ett liknande mål som det ovan har koncernen med anledning av företagsekonomiska och 

förhandlingstekniska skäl tvingats att omorganisera i flertalet steg. Ännu en gång anser 

SRN att bedömningen ska ske ur ljuset av att det först skedde ett extern förvärv för att se-

nare förvärvas internt inom koncernen. Man slår fast att det står klart att det delvis varit 

skattemässiga argument för att välja det nuvarande upplägget men att det i förhållande till 

de affärsmässiga aspekterna framstår som underordnande.  

I ytterligare ett av HFD:s mål är en koncern på grund av tidspress tvungen att använda sig 

av ett annat bolag inom koncernen än hur man i normalfallet går tillväga, för att genomföra 

ett extern förvärv. Förvärvet finansieras koncerninternt i sin helhet. Efter det externa för-

värvet sker en överlåtelse av det förvärvade bolag, denna gång inom koncernen, och detta 

förvärv finansieras genom ytterligare ett lån. Betalningen av det senare förvärvet används 

för att återbetala det ursprungliga lånet. Den sammanlagda skuldsättningen inom koncer-

nen har ej ökat på grund av det interna förvärvet. Även här står det klart att det finns 

skattemässiga fördelar för koncernen att vinna men i relation till de affärsmässiga framstår 

det som underordnade.140 

I ett besked från SRN, gällande en internationell privat koncern, förvärvar moderbolaget i 

koncernen samtliga aktier i ett externt bolag. Syftet med förvärvet är att skapa ett kund-

centra i Sverige. Förvärvet finansieras med externt upplåning. Förvärvet genomförs genom 

att ett annat av moderbolagets dotterbolag, genom nybildat svenskt dotterbolag, förvärvar 

samtliga aktier i det nyförvärvade dotterbolaget. Det dotterbolag som initialt finns i kon-

cernen ska finansiera förvärvet av det externa förvärvade dotterbolaget genom nyemission 

av aktier till det nybildade svenska bolaget, lån från samma bolag, återbetalning av fordran 

som bolaget har till moderbolaget samt återstående del av egna medel. SRN godkänner 

denna typ av upplägg. SRN anser att det är föreligger en speciell situation när en koncern 

först väljer att göra ett extern förvärv och senare följa upp detta förvärv. SKV anser däre-

mot att externa förvärv, som senare följs av interna förvärv, ej kan tillmätas självständig be-

tydelse vid bedömningen som ventilen är tillämplig eller ej. Även om man kan påvisa att 

det aktuella interna förvärvet har föregåtts av ett externt förvärv så måste ändock affärs-

mässigheten i det interna förvärvet och det därmed aktuella skuldförhållandet bedömas uti-

från samtliga omständigheter omkring.141  

                                                 

140 HFD:s mål nr 6062-11.  
141 SRN, dnr 18-11/D. 
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HFD har tagit ställning gällande affärmässigheten i situationer där externa förvärv föregått 

de interna förvärven, detta utan källstöd i förarbeten.142 Att dessutom SKV i sitt ställnings-

tagande gör en tolkning som går emot den tolkning gjord av HFD skapar en konflikt.143 

Det har ännu inte kommit upp några situationer innefattande kommunkoncerner och in-

terna förvärv som föregåtts av externa. Dock finns inget som tyder på att kommunkoncer-

ner skulle anses vara exkluderade från det resonemang som HFD för kring affärsmässig-

heten vid interna förvärv som föregåtts av ett externt sådant. 

4.3 Reflektioner 

I denna uppsatsutredning har tre olika anledningar till omstruktureringar diskuterats. HFD 

har tagit ställning i samtliga fall utan källstöd i förarbetet.  

I kapitel 4.2.3 diskuteras HFD:s särskiljning av organisatoriska och affärsmässiga skäl. HFD 

anser att organisatoriska skäl står i strid med affärsmässiga men godkänner även interna 

förvärv som föregåtts av externa. Interna förvärv, som föregåtts av externt, torde ej vara af-

färmässigt motiverat då det genomförs av organisatoriska skäl, med andra ord ej inkluderar 

handel med utomstående som ett extern förvärv gör. Att HFD har tagit ställning i frågan är 

klart men hur de ser på konflikten mellan sina ställningstaganden är fortfarande oklart. Ma-

joriteten av HFD har även gjort en distinktion mellan affärmässiga och organisatoriska skäl. 

Omorganisation inom en företagsgrupp är att ses som en intern angelägenhet. HFD ifråga-

sätter ej att omstruktureringen kan förbättra företagets konkurrensförmåga men då förvär-

vet ej sker från en extern part uppnås inte affärsmässigheten.144 

Det oklart varför HFD anser att förvärven i målen inte är affärsmässigt motiverade trots att 

de anser att det i det specifika fallet är motiverat att internt genomföra de transaktioner och 

omorganisationer som skett. Det som talar emot HFD:s bristande motivering är även utta-

landet i propositionen som uttalar att en samlad bedömning av relevanta faktorer i just det 

enskilda fallet ska tas i beaktande vid utredningen av affärsmässighet.145 Såväl Hultqvist 

som skiljaktigt justitieråd kan inte finna, i varken lagtext eller förarbeten, att organisatoriska 

och affärsmässiga skäl står i konflikt med varandra.146 Såväl lagtext som lagens förarbeten, 

                                                 

142 Se exempelvis HFD:s mål nr 7648-09, 4348-10 samt 6062-11.  
143 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr. 131 157328-09/111. 
144 Se exempelvis HFD:s mål nr 7649-09, s 6 f.  
145 Se avsnitt  4.2.2. 
146 Se exempelvis HFD:s mål nr 7649-09, s 6 f samt Hultqvist A, februari 2012, Blendow Lexnova.  



  

 41 

där det resoneras kring omstruktureringar, talar för att organisatoriska skäl ska inkluderas i 

begreppet affärsmässigt motiverat.  

Oklarhet råder även kring tillämpningen av rekvisitet huvudsakligen. Att gör en kvantitativ 

bedömning då fler än ett syfte föreligger, torde vara problematiskt. Det torde vara orimligt 

att mäta ett syfte i ett så pass specifikt mått som 75 procent eller mer. Det saknas vägled-

ning från propositionen samt HFD hur bedömningen vad som anses vara 60 alternativt 75 

procent ska utföras, hur skillnaden ska identifieras och bedömas.  

När lagförslaget publicerades fick det utstå stark kritik. Kring tillämpning och konsekven-

ser. Det förelåg dock förhoppning om att HFD skulle bringa klarhet i tolkningsfrågorna. 

Trots att HFD prövar mål i frågan tycks frågetecken kvarstå.  Hultqvist anser att det tro-

ligtvis för en viss tid framöver kommer att vara svårt att få avdrag för räntekostnader vid 

internfinansierade omstruktureringar, trots att dessa är väl motiverade i det specifika fallet. 

Det saknas ej juridisk grund att tillämpa ventilen på ett mer generöst sätt men HFD har ge-

nom sin tillämpning valt att begränsa och tillämpa lagrummet restriktivt.147   

                                                 

147 Hultqvist, A, februari 2012, Blendow Lexnova. 
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5 Skuld - alternativa finansieringsupplägg 

5.1 Introduktion 

För att kunna genomföra koncerninterna aktieförvärv krävs finansiering. Det är sällan som 

de förvärvande bolagen har kapital att realisera överlåtelsen utan upplåning. För att ventilen 

ska vara tillämplig krävs att såväl skuld som förvärv är affärmässigt motiverade.148 I kapitel 

4 har förvärv utretts för att nu följas av skulden.149  

5.2 Bakgrund 

SKV:s ställningstagande har fått utstå stark kritik.150 SKV menar att lånegivarens verksam-

het och syfte med utlåningen ska tas med i bedömningen av skuldens affärsmässighet.151 

Regeringen uttrycker endast att såväl förvärv som skuld ska vara affärsmässigt motive-

rade.152 SKV går utanför det som lagstiftaren meddelat genom lagtext och porposition ge-

nom att göra egna tillägg till de rekvisit som fastställts i lagtexten. Zester för ett resone-

mang kring uttalandet i propositionen som fastslår kravet på reell ekonomisk verksamhet 

när lånegivaren är stationerad i ett lågskatteland föreligger. 153 SKV finner stöd för sin tolk-

ning i detta uttalande. Zester  anser, i motsats till SKV, att det kan förekomma situationer 

då avsaknad av reell ekonomisk verksamhet i ett lågskatteland ändock CFC-beskattas i Sve-

rige. I de fallen skulle prövningen visa att räntan beskattas till över 10 procent. FiD anser 

att denna typ av CFC-beskattning anses utlösa ventilens tillämplighet.154  

Vid en samlad bedömning är det av stor vikt att ta den interna skulden i beaktande. Nor-

malt uppkommer en skuld då det föreligger behov av att finansiera ett förvärv. Därmed  

föreligger normalt sett ingen anledning att ifrågasätta finansiering och långivning. Det upp-

kommer dock en helt annan intressesituation när förvärvet sker internt.155 

Genom att hänvisa till propositionen menar SKV att det finns fog för en restriktivt utfor-

mad ventil. SKV hänvisar till propositionens uttalanden kring affärsmässigheten samt  vik-

                                                 

148 24 kap 10d § 1 st 2 pkt IL.  
149 4 Förvärv - omstruktureringar inom kommunkoncerner. 
150 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr. 131 157328-09/111 samt exempelvis Zester, A, SN nr 5 2009. 
151 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr. 131 157328-09/111. 
152 Prop. 2008/09:65 s 68 f. 
153 Zester, A, SN nr 5 2009, s 265.  
154 FiD:s promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 36 och 44. 
155 Prop 2008/09:65, s 68 f.  
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ten av en samlad bedömning av samtliga omständigheter.156 Propositionen uttalar sig om 

den samlade bedömningen men påvisar att det är relevanta faktorer som ska tas i beaktande 

och inte samtliga omständigheter.157 SKV anser att det som framkommit genom FiD:s 

promemoria och i lagrådsremissen är utagerat då det ej berörs i propositionen. Uttalandena 

i propositionen är helt självständiga från de tidigare promemoriorna och enbart proposit-

ionens uttalande i denna fråga ska tas i beaktande gällande lagtolkningen.158  

SKV anser att man ska göra en samlad bedömning av samtliga föreliggande omständighet-

er. Det inkluderar samtliga omständigheter som företaget och intressegemenskapen kan 

visa föreligger. SKV menar att lånegivarens funktion måste omfattas av denna bedömning 

om man ska kunna utreda huruvida skulden är att ses som affärsmässig.159 För att ha möj-

lighet att göra en korrekt bedömning behöver det aktuella företaget påvisa hur koncern-

strukturen och finansieringsstrukturen ser ut före och efter de externa och interna förvär-

ven. De ska även visa vilka affärsmässiga överväganden som ligger till grund för såväl de in-

terna förvärven som det interna skuldförhållandet, inklusive vilka affärsmässiga skäl som 

ligger bakom valet av långivare samt vilken verksamhet långivaren bedriver och i vilken 

omfattning, samt långivarens roll i koncernens finansieringsstruktur, och 

till sist hur finansieringsstrukturen i intressegemenskapen rent allmänt är uppbyggd, om ge-

nerella principer följs eller om det t.ex. görs skillnad beroende på inblandat land etc.160 

SKV har gjort uttalanden relaterade till skulden i flertalet av sina beslut. Verket har dock i 

nära samtliga fall ansett att den skatteskyldige ej lyckats motivera skuldens affärsmässighet 

genom att motivera varför alternativa finansieringslösningar ej valts.161 I beslutet hänförligt 

till Stadsvapnet i Karlshamn AB uttalar SKV att kommunerna, utifrån ett strikt affärsmäss-

igt perspektiv, måste motivera varför de väljer det finansieringsupplägg som tillämpats.162 

SKV:s tolkning att den skattskyldige ska motivera varför övriga tänkbara finansieringsalter-

nativ ej valts är inte omdiskuterat i varken lagtext eller förarbeten, inte heller att det ska ske 

utifrån ett strikt affärsmässigt perspektiv. 

                                                 

156 Prop 2008/09:65, s 66 ff samt  87 f. .  
157 Prop. 2008/09:65, s 68. 
158 SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr. 131 157328-09/111. 
159 Prop. 2008/09:65, s 68 f samt SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr. 131 157328-09/111. 
160 Citat från SKV:s ställningstagande, 2009-01-29, dnr. 131 157328-09/111. 
161 Se exempelvis SKV:s omprövningsbeslut, ref 556104-8587 82-1462813 samt 556427-2382. 
162 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556427-2382, s 6.  
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I beslutet gällande Ljungby Holding Aktiebolag menar SKV att det finns stor förståelse för 

att lagändringar kan vara komplexa att förstå samt anpassa de kommunala verksamheterna 

efter. I detta fall innefattar anpassningen omläggning av lån. Verket anser dock att  lagstif-

taren inte gett utrymme för en sådan generös tolkning gällande ikraftträdandet av den nya 

lagstiftningen.163  

Då SKV i beslut underkänner affärsmässigheten i skuldfrågan ger de även alternativa finan-

sieringslösningar som kan vara goda alternativ till kommunkoncernerna, affärsmässigheten 

hänförlig till dessa skuldupplägg godkänt av SKV.164 SKV tillägger dock i ett beslut att det 

inte kan krävas att kommunbolagen väljer den dyraste eller minst skattefördelaktiga finan-

sieringen.165 

5.3 Att ge ett aktieägartillskott 

I flertalet beslut anger SKV att ett alternativ till intern upplåning är att kommunerna ger  

tillskott till DB2 i form av aktier i DB1 alternativt kontanter så DB2 har finansiell möjlighet 

att förvärva DB1 av kommunen.166 Även vid situationer där kommunkoncerner anger att 

orsaken till upplåningen är kapitalbehov skulle koncernen  uppnå en likvärdig ekonomisk 

effekt.167 SKV anser att då kommunerna endast byter ägandeskapet av DB1 från direkt till 

indirekt så kan även det motivera att man istället överlåtelser aktieandelar i DB1 som till-

skott till DB2 istället för förvärv som finansieras genom intern upplåning.168 Kommunen är 

såväl säljare som utlånare därmed föreligger inget behov av upplåning.169 

Från bolagens perspektiv har det uppkommit oro för onödigt riskatagande i samband med 

det finansieringsalternativ som SKV uppmanar till. Man anser att ett tillskott riskerar att 

bedömas som ett skattepliktigt driftsbidrag för det mottagande bolaget. Man pålyser även 

komplexiteteten med att bedöma värdet på de tillskjutna aktierna.170 HFD har dock medde-

lat att en förutsättning för att bidrag som anses vara aktieägartillskott är att bidraget lämnas 

just i egenskap av aktieägare.171 Om tillskottet ska anses vara ett driftbidrag ska kommunen 

                                                 

163 SKV:s grundläggande beslut, ref 556613-9720, s 2.  
164 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556104-8587 82-1462813, s 7.  
165 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556507-1700, s 4. 
166 SKV:s grundläggande beslut, ref 556696-1602, s 4. 
167 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556507-1700, s 4 samt ref 556527-9758, s 6. 
168 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556537-0888, s 7.  
169 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556659-7117, s 6. 
170 SKV:s omprövningsbeslut, ref 82-1462766, s 5. 
171 RÅ 2001 ref 28. 
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tilldelade kapital till kommunbolagen i rollen av ekonomiskt ansvarig för verksamheten och 

ej i sin roll som aktieägare.172   

5.4 Upplåning genom extern finansiering 

I flertalet av besluten har kommuner motiverat varför de ej ansett extern upplåning vara ett 

fullgott alternativ för kommunfinansieringen. Detta har gjorts med anledning av det krav 

som SKV uppsatt gällande skatetsubjektets ansvar att motivera sig fri från övriga ej tilläm-

pade finansieringsalternativ.173 SKV menar dock att det ej är ekonomiskt rationellt att uppta 

extern belåning vid ett internt förvärv. Det är därför ej att ses som ett alternativ till den in-

terna upplåningen och kan därmed ej stödja motiveringen till valda transaktioner och 

skuldupplägg. Verket finner att det ej föreligger ett finansieringsbehov då ägande av DB1 

endast går från kommunen till DB2, som också är ett kommunbolag inom samma koncern. 

Kommunen är såväl säljare som utlånare av det kapital som DB2 kräver för att kunna för-

värva DB1.174   

5.5 Upplåning genom interna resurser 

SKV anser att intern upplåning endast inbär skiftande av  tillgångarna från ett koncernbo-

lag till ett annat. För kommunens del innebär skiftningen att de överlåter andelar men åter-

får en ökad fordran på bolaget. Med detta som grund anser SKV att det därmed torde fin-

nas finansieringsalternativ som är bättre lämpade.175 Kommunbolagen anser att SKV:s rikt-

linjer gör det svårt för kommunernas internbanker att bedriva sin verksamhet. SKV påpe-

kar dock att denna svårighet endast uppstår om man anser att kommunen och dess direkt 

eller indirekt helägda dotterbolag är i förhållande till varandra helt oberoende parter, så är 

dock inte fallet enligt SKV. Istället är kommunen att ses som både överlåtare som upplå-

nare till de interna förvärven inom kommunkoncernerna. Någon negativ påverkan på de 

kommunala internbanksfunktionerna kan därför ej uppkomma på grund av ränteavdrags-

begränsningarna i dess nuvarande form.176 

                                                 

172 SKV:s omprövningsbeslut, ref 82-1462766, s 6.  
173 Se exempelvis SKV:s omprövningsbeslut, ref 556104-8587. 
174 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556104-8587, s 7.  
175 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556537-0888, s 8.  
176 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556537-0888, s 8. 
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5.6 Reflektion 

HFD har ännu ej uttalat sig i frågan kring kommunkoncerner och affärsmässigheten i deras 

skulder vid interna förvärv. HFD har dock gjort en tolkning i ett mål gällande en internat-

ionell privat koncern som avvek från vad uttalats i förarbeten. Skuldupptagning från ett 

lågbeskattat bolag, med anledning av dess skattemässiga fördel, fick anses affärsmässigt 

motiverat trots att propositionen ansett så ej var fallet.177 Det är oklart om även kommun-

koncerner ska anses omfattade av detta beslut. Såväl HFD som SKV gör tolkningar som ej 

har stöd i varken lagtext eller propositionen. Det föreligger svårigheter då HFD och SKV ej 

är överens gällande lagtolkningen samt när deras tolkning ej är i överenstämmelse med lag-

text.  

Kommunbolagen belyser i flertalet av SKV:s beslut att ränteavdragsbegränsningarnas yt-

tersta konsekvenser blir att kommunkoncerner behöver avveckla interna lån och ersätta 

dessa med extern upplåning. Dessa lån behöver därmed tas på egna meriter och det förelig-

ger svårigheter att dra nytta av den fördel som det innebär att kommunen upptar ett extern 

lån istället för att dotterbolagen ska stå som låntagare. Omläggningar av lån resulterar i 

ökade räntekostnader för moderbolaget. Kommunens skattemässiga resultat skulle därmed 

bli lägre än med den interna upplåningen.  I detta avseende bli lagen kontraproduktiv. Istäl-

let för att öka den statliga bolagsskatten skulle det i framtiden till och med kunna minska 

den.178  

De alternativa finansieringslösningar som SKV framhåller innebär avsteg från kommunbo-

lagens naturliga sätt att finansiera förvärv av bolag.179 Det blir väsentligt för bolagen hur 

stor arbetsbörda det innebär att lägga lån och finansiering i linje med SKV:s föreslagna  

lösningar. Enda alternativet till omläggning av lån torde vara att försätta sig  i en situation 

där affärsmässig motivering är ett krav. SKV har tydligt deklarerat att koncernintern upplå-

ning i den relevanta situationen ej är önskvärt. Verket har även förkastat motiveringen att 

jämföra med extern upplåning samt att upplägg med tillskott till dotterbolagen är något 

som skapar oro och osäkerhet i kommunbolagen. Det vore föga förvånande om kommun-

koncerner inte finner annan utväg än upplåning via Kommuninvest.180 

                                                 

177 HFD 2011 ref 90 I – V.  
178 SKV:s omprövningsbeslut, ref 556537-0888, s 3.  
179 SKV:s omprövningsbeslut, ref 82-1461658, s 5.  
180 Se kap 3.2. 
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6 Legalitetsprincipen 

6.1 Introduktion 

Det gick fort vid framarbetandet av ränteavdragsbegränsningarna samt ikraftträdandet av 

lagen kring den samme.181 Såväl sakkunniga som lagrådet anser att det föreligger stora svag-

heter i förslaget, detta till trots röstade riksdagen igenom ett något justerat förslag. Frågor 

kring tolkning och tillämpning är många.182 Oklarheten har vållat frågetecken hos samtliga 

parter. 183 HFD har valt att göra en skillnad mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl, 

ett beslut där HFD ej var enig.184 I linje med uppsatsens syfte ska det utredas hur bristande 

lagtextkvalité förhåller sig till legalitetsprincipen. Det sker genom att först fastställa legali-

tetsprincipens innebörd samt dess roll inom skatterätten.  

6.2 Allmänt 

Det finns flertalet faktorer som påvisar att det, inom svensk skatterätt, föreligger en legali-

tetsprincip.185 Inom skatterätten brukar denna omtalas som ”nullum tributum sine lege”, 

inget skatteanspråk utan lagstöd.186
  Enligt 2 kap 10 § 2 st RF få inte skatt uttas ”i vidare 

mån än vad som följer av föreskrift som gällde då den omständighet inträffade som utlöste 

skattskyldigheten”. Det innebär främst att retroaktiv beskattning ej är godtagbart, men även 

att ett föreskriftskrav föreligger. Det framgår att det är det som följer av föreskrift vid det 

specifika tillfället som ska ligga till grund för skatteuttag. Om föreskriften är oklar i sin 

tolkning och tillämpning kan lagtexten kompletteras med ett så kallat specificerande. Det 

brukar inte innebära att tolkningen ej tillhör förskriften utan att denna endast är ett förtyd-

ligande av den förra.187 Vid deskriptiv tolkning föreligger ett syfte att omformulera den 

grundläggande satsen på ett nytt sätt men med samma innebörd som den ursprungliga tex-

ten. Det är då av stor vikt att grundsatsen och omformuleringen får samma innebörd, att 

inget fall kan infalla under grundsatsen men ej under omformuleringen. Tidvis kräver lag-

texten även precisering, vilket innebär en tolkning mer extensiv än en enkel omskrivning. 

Tolkningsalternativ avgränsas ur en grupp tolkningsmöjligheter, för att begränsa antalet al-

                                                 

181 Se exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-09-01, dnr Fi2008/4093, s 1 f. 
182 Se främst kap 4 samt 5. 
183 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 122. 
184 Se kap 4.2.3.  
185 Se kap 6.2. 
186 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 17 ff.  
187 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 113 f.  
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ternativ. Omformuleringen (B) och tolkningen av grundsatsen (A) är en rimlig tolkning av 

grundsatsen men alla möjliga tolkningar av grundsatsen (A) kanske inte är rimliga tolkning-

ar inom spannet för omformuleringen (B). Därmed blir omformuleringen (B) en begräns-

ning utav grundsatsen (A) men inom en rimlig tolkningsmetodik. Föreskriftkravet kan inte 

anses vara ett hinder för sådan precisering så länge den slutliga tolkningen kan rymmas 

inom en rimlig mängd alternativa tolkningar. HFD:s tolkningar av lagtext anses som rimlig. 

Om föreskriften tolkas utanför mängden rimliga tolkningar kan den riskera att även tilläm-

pas utanför sitt område vilket kan leda till att skatt uttas utan stöd i föreskrift.188 Hultqvist 

anser att det är upp till var jurist att framföra sin tolkning och underbygga med en god ar-

gumentation men att det till syvende och sist är HFD som fattar avgörandet.189
 

SKV:s tolkningar i allmänna råd och ställningstaganden är endast vägledande därmed ej 

bindande. Robert Påhlsson har diskuterat hur man bör värdera SKV:s ställningstaganden, 

styrsignaler som han väljer att benämna dem i sin artikel. Han poängterar att ställningsta-

ganden publiceras i syfte att verka som en tjänst för landets skatteskyldiga, en hjälp i att 

förstå hur SKV tolkar gällande rätt och beslutar i specifika transaktioner.190 Påhlsson påvi-

sar vikten av att SKV är tydliga i sina ställningstaganden gällande vad som utgör gällande 

rätt och vad som är hänförligt till deras egen tolkning. Det föreligger dock en risk för att 

ställningstaganden introducerar formuleringar som ej går att finna i lagtexten.191 Trots att 

SKV:s ställningstaganden ej är bindanden är det sällan HFD motsäger SKV tolkningar.192  

SKV publicerar ställningstaganden i de specifika fall där innebörden av lagtillämpningen 

kan framstå som oklar för den skatteskyldige. Det bör därför inte vara allt för otroligt att 

SKV försätts i situationer där tolkningsutrymme förekommer.193 

Även Hultqvist har diskuterat rättskällevärdet av SKV:s styrsignaler. Vid tidpunkten som 

Hultqvist publicerade sin avhandling var ställningstaganden ännu inte en del av SKV:s ar-

betsverktyg. Påhlsson har i sin artikel valt att dra paralleller mellan de allmänna råden och 

ställningstaganden på så sätt att han anser att allmänna råd i själva verket förekommer i se-

rierna SKV A SKV M samt i ställningstaganden. Allmänna råds främsta syfte är att agera 

                                                 

188 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 331 ff.  
189 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 333.  
190 Påhlsson, R, SN 2006, s 401.  
191 Påhlsson, R, SN 2006, s 411. 
192 Påhlsson, R, SN 2006, s 412. 
193 Påhlsson, R,  SN 2006, s 411. 
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handledning till myndigheten själv och ställningstaganden en hjälp till de skattskyldiga.194 

Därmed kan Hultqvist utredning kring allmänna råd agera vägledning även i förhållande till 

ställningstaganden. SKV:s syfte när de utger allmänna råd är inte att meddela föreskrifter, 

då dessa endast kan meddelas av riksdagen. Ställningstaganden kräver inget bemyndigande 

från varken riksdag eller regering. Då allmänna råd och ställningstaganden inte är föreskrif-

ter så kan de aldrig få den bindande karaktär som föreskrifter innehar. De ska dock använ-

das för att påverka tolkningen och tillämpningen av skattelagstiftningen.195 Då SKV fattar 

sina beslut med ställningstagandet som grund är det ej orimligt att en felaktig eller extensiv 

tolkning i ställningstagandet leder till flertalet beslut som ej ligger i linje med lagstiftarens 

syfte. Därmed bör man iaktta stor försiktighet vid värderingen av ställningstagandenas po-

sition vid tolkningen av gällande rätt och vid tillämpningen.196 

Om övriga föreskrifter inom rättsområdet saknas kan SKV:s ställningstaganden få en allt 

mer betydande roll i frågan om lagtolkning. Ställningstaganden anses ej vara bindande men 

då deras utformning och benägenheten att i praxis inneha hög auktoritet samt av likfor-

mighetsskäl finns risken att de tilldelas större betydelse än argument som framkommer i 

andra rättskällor. Det torde dock vara föreskriftkravet, och därmed föreskrifter i lag, som 

ger auktoritet åt en rättskälla och övriga utläggningar skulle i så fall endast vara en deskrip-

tiv tolkning av föreskrifterna.197 

Tolkningen av vad en lagföreskrift är innebär ett lagtolkningsproblem. Tolkningen av hur 

en skatteskyldig handlat är en bedömning utav fakta. Generalklausuler kan tyvärr ge upp-

hov till en extensiv godtycklighetstolkning. Det finns vissa doktriner som utvecklats i 

praxis. I amerikansk rätt kan en skattskyldigs skatt generellt sett inte kan höjas för att de av-

sett att undgå eller minska sin beskattning.198 Debatten gällande dessa skatteförfaranden har 

en tendens att beröra moraliska frågor. Subjektiva rekvisit som ”illojalitet” och ”ont” syfte 

är inte helt ovanliga.199 Föreskrifter gällande skatteundandragande förfaranden torde tolkas 

likt andra föreskrifter, dock framstår det från HFD:s och SKV:s tolkningar som att rätts-

området erbjuder ett mer kreativt tolkningsutrymme. Hultqvist påpekar dock att lagtolk-

                                                 

194 Påhlsson, R, SN 2006, s 405 f. 
195 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 174 ff.  
196 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 182. 
197 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 347 f.  
198 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 427 ff. 
199 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 459. 
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ningen vid skatteundandragande förfaranden måste präglas av samma ärlighet som inom 

andra rättsområdens lagtolkningar.200  

6.3 I relation till ränteavdragsbegränsningarna 

Hultqvist anser att den tid som gavs åt remissbesvarande samt utredningar vid framtag-

ningen av ränteavdragsbegränsningarna var alltför knapp. Resultatet blev därmed en otydlig 

lagtext som bringar stor osäkerhet för såväl skattskyldiga som tillämpare. 201 Om legalitets-

principen ska anses vara tillämpningsbar och närvarande i svensk skatterätt så bör ränteav-

dragsreglerna förstås utifrån en tolkningsmetod baserad just på denna princip.202 Även Hul-

tqvist vidhåller i sin artikel att legalitetsprincipen ska anses vara tillämpningar inom svensk 

skatterätt.203 Tolkning affärsmässighet har även diskuterat i internationell rätt. Inom ameri-

kansk rätt har uttrycket ur ett juridiskt perspektiv kommit att få innebörden ”non-tax pur-

pose”, men det ur ett företagsekonomiskt perspektiv innebär att skatt är en kostnad likvär-

dig med övriga kostnader inom verksamheten.204 Det föreligger tolkningssvårigheter även 

internationellt sett. Lagrådet har gjort en snarlik reflektion i deras utredning inför de nuva-

rande ränteavdragsbegränsningarna.205 I propositionen bemötte man lagrådets resonemang 

med att det ”låg i sakens natur” att skatteffekter låg utanför den affärsmässiga betydelsen.206 

HFD anser att det av propositionen framgår att ventilen ska tillämpas restriktivt.207 Dock 

har Hultqvist svårt att se att det skulle framgå av propositionen, där det allenast diskuteras 

kring restriktiv utformning.208 Liknande förutsättningar föreligger gällande konkurransskäl 

som HFD uppställt som en viktig faktor gällande affärsmässighetsbedömningen, inte heller 

det argumentet framgår av propositionen.209 Likaså har HFD valt att göra en åtskillnad mel-

lan organisatoriska och affärmässiga skäl. Det är svårt att finna grund för denna åtskillnad i 

såväl proposition som lagtext.210 Det föreligger även svårigheter att fastställa den kvantita-

tiva bedömning som ska genomföras för att kunna bedöma huvudsaklighetsrekvisitet. Det 

                                                 

200 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 482. 
201 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 122. 
202 Se avsnitt 6.2. 
203 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 126. 
204 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 129.  
205 Lagrådsremiss, 2008-09-25. 
206 Prop. 2008/09:65, s 88.  
207 Se HFD:s mål nr 7648-09, 4348-10, 7649-09, 4797-10 samt 4798-10. 
208 Prop. 2008/09:65, s 68.  
209 Se HFD:s mål nr 7648-09, 4348-10, 7649-09, 4797-10 samt 4798-10. 
210 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 132.  
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finnas affärer som inte är enbart affärsmässigt drivna men för den delen inte heller behöver 

anses vara skattemässigt åsyftade.211  

Hultqvist anser att då legalitetsprincipen är aktuell i svensk rätt kan därmed skattenormer 

endast uppkomma genom föreskrift i lag. Det s.k. bestämdhetskravet i legalitetsprincipen 

fodrar att en lagtext är tillräckligt tydlig och att oklarheter inte nyttjas av domstol eller fi-

skala myndigheter för att skärpa regler efter subjektivt intresse. Förtydliganden och tolk-

ningar får därför ej begränsa möjligheten för avdrag trots att reglerna i sig själva är av be-

gränsande syfte. Hultqvist anser att uttalanden i förarbetet ej är normativa utsagor då skat-

teregler ska komma från lag.212  Det är upp till varje skattesubjekt att anpassa sig efter skat-

tereglerna och ej en skyldighet. En slutfasstyrd argumentation, där skattskyldighet förväntas 

föreligga, eller i vårt fall att ränteavdrag ej föreligger blir därmed inkompatibel med venti-

lens tillämpning. Om bedömningen av ventilens tillämpning ej agerar neutralt föreligger 

stor risk för moraliska bedömningsgrunder, så som illojalitet gentemot beskattande myn-

dighet och skattebas, blir allt mer framträdande. 213 Om skattelagstiftningen inte är tydlig 

och den skattskyldige inte i förväg kan söka vilka olika handlingsalternativ som leder till 

olika beskattningskonsekvenser blir skatteplanering en naturlig följd av otydlig skattelag-

stiftning.214 

6.4 Reflektioner 

Med legalitetsprincipen som utgångspunkt samt med stöd av Hultqvists resonemang skat-

teuttag hänförligt till kommunkoncerner förutsätta stöd i lag.215 Det föreligger inget reso-

nemang i lag, förarbete eller doktrin att ränteavdragsbegränsningarna ska vara undantagna 

från föreskriftskravet. FiD har gett uttryck för att företag inom den skattefinansierade väl-

färdssektorn har ett utmärkande ansvar att leva upp till en god företagsetik och hög 

skattemoral.216 FiD:s uttalande kring negativ särbehandling av kommunkoncerner i relation 

till resonemanget kring godtycklighet och slutfasstyrd argumentation ger uttryck för en in-

kompatibilitet med legalitetsprincipen.   

                                                 

211 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 133.  
212 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 134 f.  
213 Hultqvist, A, SN 2007, s 698 f. 
214 Hultqvist, A, SvSkT nr 5 2005, s 304.  
215 Se avsnitt 6. 
216 SKV:s tilläggsuppdrag, 2012-04-26, Fi 2011/4971. 
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7 Hur står det till med ränteavdragen i kommunkoncer-

ner? 

7.1 Vilka verksamheter är aktuella? 

I uppsatsen har det utretts hur ränteavdragsbegränsningar i allmänhet och ventilen i syn-

nerhet påverkar och tillämpas i relation till svenska kommunala koncerner. I uppsatsens 4 

kapitel har det framkommit att HFD:s och SKV:s beslut i många avseenden är motstridiga 

samt att flertalet av deras tolkningar saknar stöd i lag. Gällande rätt blir svår att såväl till-

lämpare som skattskyldiga, där förutsebarheten brister.217  

Trots att det föreligger en intressegemenskap mellan kommun och dess bolag så beskattas 

ändock bolagen enskilt. Sverige tillämpar ej en koncernbaserad beskattning utan varje en-

skild skattesubjekt beskattas var för sig.218  Mellan koncernföretagen kan det ske vissa 

transaktioner som påverkar beskattningen inom de respektive koncernbolagen, exempelvis 

interna lån som har sin grund i koncerninterna aktieöverlåtelser.219 Om kommuner beskat-

tats enligt IL och därmed ej varit undantagna från beskattning hade ränteintäkten beskattats 

i moderbolaget och därmed även varit avdragsgill i dotterbolaget. Så som nuvarande ränte-

avdragsbegränsningar är utformade uppstår dock en situation där kommuner är undantagna 

från beskattning och ränteintäkt hos kommunen beskattas ej.220 Konsekvensen blir därmed 

att bolag som ägs av kommunen inte har möjlighet att tillgodoräkna sig den avdragsrätt 

som är huvudregeln enligt IL.221 Kommunkoncerner har inte samma möjlighet som andra 

intressegemenskaper att använda sig av undantaget tioprocentregeln, utan är utelämnade till 

ventilen och dess affärsmässighetsbedömning då beskattningen i kommunen ständigt 

kommer understiga 10 procent. Därmed torde ränteavdragsbegränsningarna träffa kom-

munkoncerner likvärdigt, om inte hårdare, som internationella privata intressegemenskaper. 

SKV berör i huvudsak så kallade koncernbolag med som syftar till att äga och förvalta un-

derliggande bolag i koncernen. De bolag som förvaltas under de aktuella bolagen är till stor 

del energi-, fastighets- samt miljöbolag. Inga vård-, utbildning- eller kollektivtrafiksverk-

                                                 

217 Se avsnitt 4.  
218 Se 1 kap IL.  
219 Se 24 kap 10 a-e § IL. 
220 Se modell 2. 
221 Jmf 16 kap IL.  
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samheter har utretts. Utav 16 nekade beslut resulterar 11 av dem i ett överskott i bolagen 

samt 6 av dem i ett underskott, efter att ränteavdraget ogiltigförklarats.222 Sveriges Kom-

muner och Landsting har anmärkt att kommuners intresse ej ligger i att tillskansa sig skatte-

fördelar utan att uppläggen som resulterar i räntesnurror genomförs av andra skäl. De be-

slut som resulterar i underskott i kommunerna, trots uteblivet ränteavdrag, torde styrka 

denna tes.223 Sveriges Kommuner och Landsting hänvisar också till att kommuner varken 

kan eller borde bedriva vinstdrivande verksamhet i högre grad.224 Av vad som framkom av 

SKV:s beslut är det främst kommunala bolag inom energi-, fastighets- samt miljöbolag som 

är involverade i räntesnurror, men ingen entydig tendens kan utrönas. Utifrån SKV:s beslut 

torde det därför kunna utläsas att ingen enskild verksamhet är mer utsatt än någon annan 

för ogiltigförklarande av ränteavdrag enligt ventilen.  

7.2 Allmänt 

Enligt den svenska civilrätten har bolag rätten att inleda samt avsluta affärer med varandra. 

Den har sitt ursprung i att rättshandlingar kan ingås mellan rättssubjekt som innehar rätts-

handlingsförmåga.225 Det finns inget som påtalar att kommunbolag ej skulle vara inklude-

rade i detta yttrande och skulle då också kunna ingå affärer med varandra utan restriktioner 

gällande affärens giltighet. Ventilen i ränteavdragsbegränsningarna är en handlingsnorm 

och ej en påbuds-, förbuds- eller tillåtelsenorm. Detta bör förstås som så att bolaget väljer 

att genomföra transaktioner eller övriga handlingar efter eget tycke och att lagrummet till-

lämpas i relation till dessa val. Det är dock ett frivilligt och medvetet val för skattesubjektet 

att anpassa sig utefter handlingsnormen, i detta fall ventilen i ränteavdragsbegränsningar-

na.226 Om bolag har möjlighet att välja hur man önskar förhålla sig till ränteavdragsbe-

gränsningarna så torde även skatteplanering kunna vara en naturlig del i bedrivandet av en 

svensk affärsverksamhet. Såväl lagrådet som Hultqvist anser att det finns en viktig poäng i 

denna tes.227 Det skulle i så fall kunna innebära att vid utredningen av affärsmässighet skulle 

det vara svårmotiverat att genomföra utredningen på så sätt att man kräver skattesubjektets 

motivering gällande övriga förvärvs- samt finansieringslaternativ som ej tillämpats i snur-

                                                 

222 SKV:s beslut, 556537-0888, 556659-7117, 556427-2382, 556674-7878, 82-1462812, 556696-1602, 556613-
9720, 556478-1325, 556536-8197, 556104-8587, 82-1461658, 82-1462766, 556649-7961, 556528-1416, 
556046-3506 samt 556507-1700.  

223 Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-09-01, dnr Fi2008/4093, s 1 f. 
224 Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-07-011, dnr Fi2008/4093, s 3. 
225 Se bl. a Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
226 Hultqvist, A, SvSkT nr 5 2005, s 304.  
227 Lagrådsremiss, 2008-09-25 samt Hultqvist, A, SvSkT nr 5 2005, s 304.   



  

 54 

ran. Om skattemedvetenhet samt en viss skatteplanering ska ses som en naturlig del i att 

bedriva svensk affärsverksamhet torde utredningen därmed har ett utgångsläge där skatte-

motiven utreds från ett rimlighetsperspektiv och inte utifrån dess existens. Men även om 

utredningen skulle utföras utifrån ett rimlighetsperspektiv kan det ändock förekomma svå-

righeter att hålla utredning sakligt och ej godtyckligt.   

I propositionen har man fastställt att huvudsakligen ska förstås som till 75 procent eller 

mer. Det torde innebära att lagstiftaren är väl medveten om att skattemotivation är en vik-

tig del i transaktionsvalet. Det framgår dock från flertalet av SKV:s beslut att vid tecken på 

ett närvarande skatteintresse så avslutas argumentationen från SKV:s sida och affärsmäss-

igheten avslås.228 Det är svårt att utläsa att man gör en avvägning mellan ett fullt acceptabelt 

skatteintresse och det som övergår 25 procent. SKV har uttalat att de tolkat tillämpningen 

av ventilen som restriktiv. Det är dock omdisskuterat om restriktiv tillämpning är det-

samma som restriktiv utformning. Det förstnämnda är HFD:s samt SKV:s tolkning och det 

senare är propositionens uttalande som deras tolkning baseras på.229 Då HFD valt att tolka 

propositionens uttalande som restriktiv tillämpning får det anses utgöra gällande rätt. Dock 

bör frågan inkluderas i de lege ferenda-diskussioner kring utformningen av framtida för-

ändringar av ränteavdragsbegränsningarna. Det kan innebära en stor påverkan för skatte-

subjekten om man anser att ventilen ska tillämpas restriktivt, vilket ger indikation om att in-

tolkning av andra rekvisit kan ske, eller om man anser att de rekvisit som är fastställda av 

lagstiftaren representerar ett restriktivt förhållningssätt och utformning i sig. Hultqvist an-

ser att tolkningen som såväl HFD som SKV gjort gällande restriktiv tillämpning inte har 

något källstöd i varken lagtext eller proposition.230 

FiD har i sitt tilläggsuppdrag till SKV uttalat att kommuner har ett ansvar att leva upp till 

en god företagetik och hög skattemoral.231 Dessa förväntningar är inget som tycks föreligga 

gällande privata bolag. Det framkommer inte heller att FiD anser sig ha lagstöd för sitt ut-

talande. Om det skulle visa sig att SKV resonerar liknande vid beslutsfattande riskerar såväl 

förutsebarhet för den skattskyldige samt rättssäkerheten att prövas genom godtycklighet. 

Hultqvist anser även att vaga termer så som affärsmässighet riskerar att leda till godtyckligt 

resultat. Affärsmässighet kan vara en god term att använda om dess innebörd specificeras i 

                                                 

228 Se bl. a SKV:s beslut 556659-7117, s 6 f.  
229 Prop. 2008/09:65, s 68 f, HFD:s mål nr 4798-10, s 3 samt SKV:s beslut 556659-7117, s 7. 
230 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 140 f. 
231 SKV:s tilläggsuppdrag, 2012-04-26, Fi 2011/4971. 
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antingen lagtext alternativt förarbeten. Om det ej sker riskerar uttrycket dock att få en allt 

för vag innebörd och därmed problematisk tillämpning. Det kan leda till att regeln blir i det 

närmsta omöjlig att tillämpa.232 

Det har framkommit från HFD:s tidigare praxis att det kan anses acceptabelt att finansiera 

ett koncernsbolags kapitalbehov med lån i ett lågskatteland. Det är dock oklart om uttalan-

det är applicerbart även på kommuner. Om det är beskattning av intäkten som är den avgö-

rande faktorn torde skillnaden inte vara märkbar. HFD uttalar att i målet att privata kon-

cernernas affärsmässiga handlingsutrymme ej får påverkas på ett negativt märkbart vis.233 

Det finns inget som tyder på att kommuner bör eller kan behandlas på annorlunda sätt. 

Sveriges Kommuner och Landsting har påvisat faktumet att kommunerna inte själva valt 

att vara undantagna från beskattning. Dock har ändå denna omständighet försämrat deras 

förutsättningar vid genomförandet av affärstransaktioner samt organisering av verksamhet-

er.234 Från lagstiftarens sida anser man att kommuner ej kan komma att bli särbehandlade 

utan att syftet är att ränteavdragsbegränsningarna ska vara liksidigt tillämpade på privata 

bolag som de kommunala.235 Ränteavdrag i kommunägda bolag påverkar den svenska skat-

tebasen på likvärdigt sätt som privata bolag. Det föreligger dock en viss skillnad i möjlig-

heten till undantag då tioprocentsregeln, som ändå är tänkt att fungera som undantag för 

berättigade, aldrig kommer att bli aktuell för en kommunkoncern som använder kommu-

nen som internbank. Ventilen anses vara svår att förstå, tolka samt tillämpa vilket kan leda 

till att kommunala intressegemenskaper ej får en framgångsrik tillämpning av ventilen trots 

affärsmässighet i förvärv och skuld. Ett av syftena med ränteavdragsbegränsningarna är att 

utformningen inte ska påverka affärsmässig verksamhet på något nämnvärt hindrande 

sätt.236 Den ökade kostnad som omläggning av lån samt finansierings-och internbanksstruk-

tur innebär inom kommunkoncerner torde i så fall anses stå i konflikt med uttalandet om 

minimal negativ påverkan.  

Lagetexten ger mycket att önska gällande vägledning av innebörden av ett affärsmässigt 

motiverat förvärv och skuld. Affärsmässigheten diskuteras i propositionen till den del att 

man ger ett exempel på en typsituation som är tänkt att infalla under ventilens omfattning. 

                                                 

232 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 465.  
233 RÅ 2007 ref 84-85. 
234 Sveriges Kommuner och Landsting remissvar, 2008-07-11, dnr Fi2008/4093 samt 2008-09-01, dnr 

Fi2008/4093. 
235 Prop 2008/09:65, s 83. 
236 SKV:s promemoria, 2008-06-23, dnr 13-348803-08/113, s 12. 
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Typexemplet berör ett bolag som av ”rent” affärsmässiga skäl valt att stationera sig i ett 

lågskatteland med anledning av fördelaktiga politiska, ekonomiska samt marknadsmässiga 

faktorer.237 I propositionen berörs dock ej de exempelsituationer som såväl FiD som lagrå-

det nämner i sina promemorior. I dessa har organisatoriska skäl, externa förvärv som före-

går interna, förberedelser inför avyttring av en hel verksamhetsgren samt omstruktureringar 

för att rationalisera alternativt effektivisera kommande fusioner inom koncernen ansetts 

vara affärsmässiga.238 Man kan dels tolka propositionens tystnad som att de exempel som 

FiD och lagrådet tar upp ej anses som affärsmässiga enligt lagstiftaren men man kan också 

se det som att det är typexempel som därmed ej är nödvändiga att upprepa i ytterligare ett 

förarbete. HFD har gjort ett uttalande gällande externa förvärv som föregår interna och an-

sett dem vara affärmässiga men har i motsats också sagt att organisatoriska skäl bör särskil-

jas från affärsmässiga.239 Övriga typsituationer har ej berörts och måste därför anses oklara 

gällande dess tillämpning. 

7.3 Huvudsakligen 

Det torde vara svårt att fastställa till hur stor del motiven bakom transaktionerna är skatte-

mässiga och hur stor del som utgörs av övriga skäl. Lagstiftaren har dock underlättat be-

dömningen genom sin medvetenhet om skattesubjekts vanligt förekommande skattemed-

vetna förhållningssätt. Därmed har man formulerat rekvisitet som huvudsakligen för att ett 

rimligt skatteintresse inte ska omkullkasta en affärsmässigt syftad transaktion. Dock kvar-

står problematiken att då det föreligger såväl skattemässigt som affärsmässigt syfte, men då 

det skattemässiga inte är obefintligt, riskerar bedömning att bli godtycklig. Lagrådet anser 

att det i ett affärsmässigt syfte är inkluderat en skattemedvetenhet och att syftena därmed ej 

är skiljaktiga. Hultqvist resonerar likt lagrådet och anser att bedrivandet av svensk affärs-

verksamhet förutsätter en skattemedvetenhet.240  

7.4 Organisatoriska skäl 

HFD har i mål gjort en åtskillnad mellan organisatoriska och affärsmässiga skäl.241 I motsats 

till FiD och lagrådet, anser HFD att organisatoriska skäl i allmänhet ej ska anses vara god-

tagbara då de frångår affärsmässigheten. Dock är interna förvärv som föregåtts av externa 

                                                 

237 Prop 2008/09:65, s 68 f . 
238 Lagrådsremiss, 2008-09-25, s 51. 
239 HFD:s mål nr 4348-10, s 3 f. 
240 Prop 2008/09:65, s 155 samt Hultqvist, A, SvSkT nr 2, 2012, s 129 f.  
241 HFD:s mål nr 4348-10, s 3. 
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att anses som affärsmässiga.242 Hultqvist anser att det saknas stöd i lagtext och förarbeten 

för detta särskiljande.243 Den åtskillnad som HFD valt att göra mellan affärsmässiga och or-

ganisatoriska skäl torde få en stor påverkan på kommunkoncerners sätt att bedriva sin 

verksamhet. Kommuner bedriver verksamheter som av naturliga skäl kräver stor kontroll 

samt insyn. Att kommuner önskar insyn och ett tydligt förvaltarskap över sina verksamhet-

er torde vara acceptabelt. Det ställningstagande som HFD gjort kan försvåra väsentligt för 

kommunkoncerner som önskar förbättra kontroll och insyn genom att förändra kommun-

koncernens struktur. I sina beslut gällande kommunkoncerner har SKV valt att inte pröva 

fråga om affärmässighet gällande förvärv och omorganisation. Man har istället lagt större 

vikt vid affärsmässighetsbedömningen av skulden. Det har tyvärr resulterat i att underlaget 

gällande kommunkoncerners omstruktureringar i relation till ränteavdragsbegränsningarna 

är tunt.  Som man kan utläsa ovan skulle det kunna finnas politiska motiv till att man skulle 

borde vara mer generös gentemot gällande kommuner och dess behov av omorganisering. 

Dock framgår inget sådant syfte i varken lagtext eller proposition. Med anledning av tunt 

underlag får även frågan kring särskiljningen mellan organisatoriska och affärsmässiga skäl 

anses oklar i sin tillämpning inom kommunkoncerner.   

7.5 Behov av kapital 

HFD har även gjort uttalanden kring huruvida interna låneupplägget är godtagbart vid ett 

uttalat behov av kapital inom koncernbolagen. HFD anser att svaga resultat som leder till 

ett behov av kapitaltillskott för att undvika betalningssvårigheter gör att ett internt låneupp-

lägg är affärsmässigt motiverat.244 I ett av de beslut där SKV bedömt liknande behov inom 

en kommunkoncern underkändes affärsmässigheten då SKV ansåg att finansiering genom 

lån ej kan anses godtagbart då det inte motiverats varför man ej tillämpat kapitaltillskott 

istället för intern upplåning.245 Det förekommer därmed mostridigheter i HFD:s och SKV:s 

beslut. Det torde vara förvånande att HFD godkänner kapitaltillskott till bolag när det före-

ligger en ekonomisk svår situation men ej när konkursrisk ej föreligger. Det torde vara en 

naturlig del i bedrivandet av affärsmässig verksamhet att arbeta proaktivt samt förbättra 

koncernens finansiella ställning.  

                                                 

242 HFD:s mål nr 4348-10, s 3.  
243 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012, s 140 f. 
244 HFD:s mål nr 7648-09, s 5.   
245 SKV:s beslut, 82-1461658, s 6.   
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7.6 Föranlett av ett externt förvärv  

HFD menar att interna förvärv som föregås av externa sådana är att anses som affärsmäss-

igt motiverade. Det torde stå i konflikt att å ena sidan bedöma interna förvärv som ej af-

färmässiga medan man samtidigt anser att interna som föregåtts av externa ej är lagstridiga.  

Det har ännu ej uppkommit några mål där kommunkoncerner har genomfört externa för-

värv för att senare överlåta andelarna internt, av organisatoriska skäl. Det är därmed inte 

fastställt huruvida HFD:s ställningstagande för att interna förvärv som föregåtts av externa 

förvärv är tillämpningsbart även för kommunkoncerner. Det har dock ej framkommit nå-

got argument som talar för att så inte skulle vara fallet. Genom att låta ett extern förvärv 

följas av ett internt sådant torde ses som omorganisation av koncernen. HFD har fastställt 

att organisatoriska skäl ska särskiljas från affärsmässiga.246 Det är oklart hur HFD anser att 

detta resonemang överensstämmer fastställandet om interna förvärv som föregåtts av ex-

terna sådana.  

7.7 Intern upplåning 

Det har framkommit att koncernintern upplåning ofta sker via antingen kommunen som 

internbanksenhet alternativt en separat sådan.247 SKV är kritisk till upplägg innefattande in-

tern upplåning inom kommunkoncerner.248 Man anser att då det inte sker en reell överlå-

telse och förändring av ägandeskap är även den interna upplåningen endast skapad för att 

tillskansa sig otillbörliga ränteavdragsmöjligheter. SKV har i sina beslut gällande kommun-

bolagen efterfrågat en motivering kring varför man ej valt att använda sig av alternativa 

upplägg så som aktieägartillskott och extern upplåning.249 De kommunbolag som misslyckat 

eller avstått från att delge en sådan argumentation kring ej valda alternativa finansierings-

upplägg, har haft stora bekymmer med att få gehör för affärsmässigheten i sin interna upp-

låning.250  

HFD har inte valt att bemöta det rekvisit som SKV väljer att ta upp i sitt ställningstagande 

att det inte endast är lånet i sig och lånetagaren som ska utredas utan även lånegivarens roll 

inom intressegemenskapen.251 HFD har inte heller gjort sina affärsmässiga bedömningar av 

                                                 

246 HFD:s mål nr 4348-10, s 3.  
247 Se modell 2 samt 3. 
248 Se blå a SKV:s beslut 82-1261658, s 6. 
249 Se bl. a SKV:s beslut 82-1261658, s 6. 
250 Se bl. a SKV:s beslut 82-1261658, s 6. 
251 SKV:s ställningstagande 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.   
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skulden i aktuella fall så som SKV, genom att avkräva skattesubjektet en förklaring till ej 

valda finansieringsalternativ.252 Det är omdiskuterat att SKV gjort allt för långgående tolk-

ning av ventilen då tolkningen ej överensstämmer med lagtext samt proposition.253  Genom 

att HFD ej valt att ge gehör åt SKV:s tolkning, bör det kunna tolkas så att även HFD anser 

att SKV inskränkt skattesubjektens ränteavdragsrätt mer än vad lagstiftaren åsyftat. Även 

Hultqvist tycker sig kunna se en tendens att HFD från tid till annan åsidosätter SKV:s all-

männa råd samt ställningstaganden.254  

7.8 Skatteverkets roll 

SKV har gjort en tolkning av ränteavdragsbegränsningarna som ej överensstämmer med 

dem gjorda av lagtext, proposition eller HFD. 255 Det är problematiskt för samtliga inblan-

dade när mostridigheter föreligger och en rättsfråga är oklar. Genom sitt ställningstagande 

har SKV gjort en tolkning av lagtext samt propen som flertalet anser har gått bortom det 

som lagen åsyftade att innefatta.256 Det har skett genom en tolkning som innefattar fler rek-

visit än vad lagtexten påvisar. SKV anser att bedömningen av affärmässigheten i förvärvet 

samt skulden ska ske utifrån intressegemenskapens perspektiv och inte endast utifrån för-

värvarens. 257 Det innebär att bolags möjlighet att göra ränteavdrag enligt ventilen riskerar 

att inskränkas radikalt. Enligt rättskällehierarkin torde det inte ha någon betydelse att SKV:s 

ställningstagande står i strid med proposition samt HFD:s beslut.258 Vid konflikt är SKV ej 

att prioritera. Dock har SKV i praktiken en tämligen ingripande roll i beskattningssystemet 

på så sätt att de genom sina ställningstaganden och allmänna råd har fått befogenhet att 

göra tolkningar och förtydligande för att finna en likformig beskattning.259 De nuvarande 

ränteavdragsbegränsningarna är även ett resultat av det initiala förslag som lanserades av 

SKV.260 Därmed bör kommunkoncerner tillskriva ställningstaganden viss betydelse trots 

rättskällehierarkin.  

Det finns även fler aspekter som ter sig underliga i samband med SKV:s förfarande kring 

tolkning och beslutande av ventilen i ränteavdragsbegränsningarna. De beslut som berörts i 

                                                 

252 Se bl. a SKV:s beslut 82-1261658. 
253 Zester, A, SN 2009, s 268. 
254 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 180.  
255 Zester, A, SN 2009, s 268.  
256 Zester, A, SN 2009, s 268. 
257 SKV:s ställningstagande 2009-01-29, dnr 131 157328-09/111.   
258 Se avsnitt 1.4. 
259 Påhlsson, R, SN 2006, s 2011. 
260 FiD promemoria, 2008-08-25, dnr Fi2008/4093, s 1 samt 6. 
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denna uppsats har ändrat karaktär och upplägg under den tid som de härstammar ifrån. 

Samma handläggare har gjort en radikal förändring i sin argumentation och bedömning i 

beslut från 2010 till skillnad från dem under 2011. Varken lag, proposition eller praxis har 

förändrats nämnvärt under denna period, utan det är SKV:s inställning samt arbetssätt som 

har stått under utveckling.261 Det skulle kunna innebära att det föreligger en risk att denna 

utveckling kommer att fortskrida och att såväl likformighet som förutsebarhet försvagas. 

Dock kan det även vara ett tecken på en ökad mognad hos SKV i förhållande till lagtexten 

och lagstiftarens syfte med ränteavdragsbegränsningarna.  

I ett av sina beslut anser SKV att lagstiftaren ej gett utrymme för att tolka in generositet 

gentemot kommunerna för den tid det tar att omorganisera koncernens interna lån efter 

nya regler.262  Det ter sig dock frågande att SKV i detta hänseende är starkt bunden till lag-

stiftarens formuleringar i lagtext och praxis men att de i tolkning och beslut tolkar in rekvi-

sit som lagstiftaren påtalat. Hultqvist anser ändock att det kan vara betydelsefullt att följa de 

ställningstaganden som SKV publicerar. De utgör en högst rimlig tolkning av lagstiftarens 

syfte med lagen samt att likformighet i beskattningen är av stor vikt i taxeringsprocessen. 

Likformigheten får dock ej gå före den enskilda skatteprövningen.263 

7.9 Sammanfattning affärsmässigt motiverad 

Som påvisats ovan saknas det på flera håll besked gällande ventilens tillämpning i kommu-

nala intressegemenskaper. Det har dock under en längre tid utretts skatteplanering inom in-

ternationella privata koncerner.264 Uttalanden kring dessa kan ge vägledning kring kom-

munkoncernerna och tillämpning av ventilen. Sammanfattningsvis gällande affärsmässig-

heten för såväl privata som kommunala koncerner så fastställer lagtexten tre rekvisit; hu-

vudsaklig affärmässighet gällande förvärv samt skuld.265 Propositionen utvecklar affärs-

mässigheten med ett exempel, som endast omfattar internationella koncerner och ej i vårt 

fall kommunkoncerner, samt specificera huvudsakligheten till 75 procent eller mer.266 De 

exempel som tas upp i FiD:s samt lagrådets promemorior bemöts ej i propositionen. Enligt 

rättskällehierarkin ska rättkällorna beaktas enligt nämnd ordning; lag, förarbeten, praxis 

                                                 

261 SKV:s beslut 556696-1602 samt 82-1461658. 
262 SKV:s beslut 556613-9720. 
263 Hultqvist, A, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 180.  
264 Se modell 1. 
265 24 kap 10 d § 1 st 2 pkt IL.  
266 Prop. 1999/2000:2, del 1, s 502 f samt prop. 2008/09:65, s 68 f.  
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samt doktrin.267 Då lagregleringen i detta fall framkommit genom att det på initiativ av 

SKV, behandlades av FiD samt remissinstanser, utreddes av lagrådet för att senare ut-

mynna i en proposition som i riksdagen godkände torde det även vara i denna ordning som 

källorna bör betraktas.  

Motstridigheter i de olika förarbetsinstanserna ovan torde därför hanteras enligt rättshierar-

kin. Att SKV och FiD samt lagrådet gjort uttalanden som motsäger propositionen torde 

tolkas genom att ge propositionens uttalande företräde. Lagstiftningsprocessen, från förslag 

till ikraftträdande, är utformad för att framarbeta ett renodlat förslag. Att somligas syn-

punkter reduceras på vägen torde ses som en önskan från lagstiftaren att dessa ej ska vara 

inkluderade. Då propositionen inte anser att deras lista är uttömmande kan detta utläsas 

som ett uppdragsgivande till HFD att lösa eventuella oklarheter. HFD har valt att undanta 

organisatoriska skäl samt inkludera kapitalbehov och externa förvärv som föregått interna. 

Att HFD:s saknar källstöd för sina ställningstaganden är kritiskt men det får ändå anses 

vara uttalanden som utgör gällande rätt. 

Flertalet bolag och kommuner törs inte längre uppta interna lån som beskattas med mindre 

än 10 procent. HFD:s domar skapade stor förvåning då de tillämpade en mer inskränkande 

tolkning av ventilen än väntat.268 HFD har ej ansett att omstruktureringar av en företags-

grupp, såväl privat som kommunal, för att förbättra förutsättningar för att bedriva verk-

samheten samt försök till ökade intäkter, ska ses som affärsmässigt motiverade. Detta ifrå-

gasätts av Andersson och Carneborn.269 Det bör även poängteras att även om SKV inte har 

sista ordet gällande lagtolkningen kan deras beslut, som baseras på bland annat deras ställ-

ningstaganden, få en stor praktisk betydelse för hur kommunala koncerner väljer att organi-

sera sin verksamhet. Om exempelvis önskan är att förbättra ett koncerninternt bolags fi-

nansiella situation kan det uppfattas som mindre manande att genomföra transaktioner som 

i slutändan riskerar att resultera i en nekad ränteavdragsrätt. Det ligger inte långt ifrån att 

koncernen då väljer ett alternativt upplägg där utgången är mer klar än tillämpningen av 

ventilen.  

                                                 

267 Se avsnitt 1.4. 
268 Andersson, T, & Carneborn, C, SvSkT nr 1 2012, s 67 f. 
269 Andersson, T, & Carneborn, C, SvSkT nr 1 2012, s 67 f.  



  

 62 

7.10 Kommuninvest – ny kommunal trend? 

Slutligen har det framkommit att kommuner väljer att finansiera interna andelöverlåtelser 

med upplåning via Kommuninvest.270 Med anledning av ränteavdragens påverkan på kom-

munkoncerner oklarhet kring lagtolkning, tillämpning och konsekvenser för kommunerna 

och bolagen i intressegemenskap med dem har det uppkommit ett behov att finna ett mer 

betryggande upplägg vid interna förvärv och finansiering kring dessa.271 Flertalet kommu-

ner har valt att lägga om sina interna lån till lån hos Kommuninvest för att minimera risken 

att bedömas som i intressegemenskap med långivaren och därmed förlora rätten till ränte-

avdrag. HFD har uttalat sig i två fall gällande kommuners val av detta upplägg. I det ena 

har man underlättat för kommuner vid omläggning av lån via Kommuninvest och i det 

andra har man begränsat beskattningen hos Kommuninvest.272 

I det förstnämnda målet anförde SKV att upplåningen som sker via Kommuninvest syftar 

till att undvika koncernintern upplåning med största sannolikhet träffas av ränteavdragsbe-

gränsningarna. Det förvärv och den revers som följer av förvärvet är övertaliga då bolagets 

ägare inte genomgår ett egentligt byte utan endast från ett direkt till indirekt ägande.  Där-

med anser SKV att upplägget ej torde vara affärsmässigt och tillämplig på skytteflyktslagen. 

273 HFD gör en utredning kring intressegemenskap och finner att det stora antalet med-

lemmar i den ekonomiska föreningen som äger Kommuninvest motverkar en situation av 

intressegemenskap. Lagstiftaren har under lagstiftningsarbetet informerats om hur lån hos 

kommunerna skulle komma att se ut om lagförslaget trädde i kraft. Lagstiftaren har ej valt 

att motverka det upplägg som kommunerna gav på förslag genom att formulera lagtext 

samt proposition på annat sätt än gjorts. Därmed kan HFD inte se att upplägget står i strid 

med lagstiftarens vilja.274  

Det andra uppmärksammade målets utgång är till stor fördel för såväl Kommuninvest som 

dess medlemmar, kommunerna. Då kommunerna årligen inbetalar medlemsavgifter till den 

ekonomiska föreningen kan dessa förutsättningar användas för att låta kapitalet gå åter till 

kommunerna som en skattefri intäkt parallellt som Kommuninvests resultat minskar med 

detsamma. Det överskott som resulterar i Kommuninvest ges som koncernbidrag till före-

                                                 

270 Se modell 4. 
271 HFD:s mål nr 5070-09 samt 837-12.  
272 HFD:s mål nr 5070-09 samt 837-12.  
273 Lagen (1995:575) mot skatteflykt.  
274 HFD:s mål nr 5070-09, s 2 f . 
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ningen. Föreningen utbetalar dessa medel till medlemmarna som överskottsutdelning i 

form av ränta på insatt kapital. Då medlemmarna, kommunerna, är undantagna från be-

skattning kommer denna utdelning ej att beskattas och utdelningen blir avdragsgill för den 

ekonomiska föreningen.275  

HFD gör i samband med dessa domar inga fler uttalanden gällande ventilens tillämpning på 

kommunkoncernerna men återkopplar till de remissvar som inkom i samband med lagstift-

ningsprocessen.276 Det går ej att utröna om HFD:s godkännande av upplägg via Kommu-

ninvest torde ses som en indikation att ventilen är svårtillämpad inom kommunkoncerner. 

Det kan dock fastslås att kommuner genom HFD:s dom har berättigats en fördelaktig 

finansieringsmöjlighet. Kommunerna har dock anmärkt i remissvar att omläggning av lån 

innebär stora kostnader i form av administration och omstrukturering vilket i sin tur skulle 

kunna påverka dess konkurransförmåga, vilket är motstridigt med SKV:s uttalanden.277  

7.11 Ventilen kompatibel med legalitetsprincipen? 

Såväl lagtext som proposition är så pass allmänt hållet att tolkning föreligger som ett måste 

för att möjliggöra tillämpning av lagrummet. Såväl SKV som HFD har gjort motstridiga 

tolkningar sinsemellan samt tolkningar som ej finner stöd i lagtext eller proposition. Att le-

galitetsprincipens tillämpning inom skatterätten innebär ingen skatt utan lag hamnar i kon-

flikt med lagrum som är så pass allmänna att de öppnar upp för allt många olika tolkningar. 

SKV har uttalat att lagen bör ses ur ett bredare perspektiv. Det framstår som motstridigt 

med legalitetsprincipen om inte lagen anses vara ramen. Att se lagen ur ett bredare perspek-

tiv för att kunna motivera skatteuttag är bristfälligt ur legalitetsprincipens perspektiv. 

HFD skulle med största sannolikhet kunna förtydliga de oklarheter som lagtexten och pro-

position medför. Den relevanta frågan kanske ändock inte är om och i så fall när relevant 

och tillfredställande praxis publiceras utan om det i själva verket är acceptabelt att utforma 

en lag på det sätt som gjorts. Ingen skatt utan lag för rättssäkerhet samt förutsebarhet är en 

grundprincip. Ett skattelagrum som kräver praxis för att uppnå minimal förutsebarhet 

torde bära stora brister i relation till legalitetsprincipen. 

                                                 

275 HFD:s mål nr 837-12, s 2 f. 
276 HFD:s mål nr 5070-09, s 2 f.  
277 SKV:s promemoria, 2008-06-23, dnr 131-348803/113, s 12 samt Sveriges Kommuner och Landsting re-

missvar, 2008-07-11, dnr Fi2008/4093 samt 2008-09-01, dnr Fi2008/4093. 
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Lagstiftaren tycks ha överlämnat ansvaret till HFD samt SKV för en slutfasstyrd argumen-

tation.278 Hultqvist anser att en alltför slutfasstyrd rättspraxis urholkar rättssäkerheten i 

skattesystemet. Det är i det närmsta omöjligt att förutse lagens tillämpning då det tycks 

kräva att man drar analogier från andra delar av skatterätten, och även från civilrätten, eller 

att lagen behöver tolkas till den skattskyldiges nackdel för att komma till klarhet gällande 

dess tillämpning.279 Affärsmässigt motiverat kan enligt Hultqvist relatera till flera olika in-

nebörder och leder därför till en allt för vag implikation. Varken rättsligt eller allmänspråk-

ligt utesluter affärsmässigt skattemässiga skäl. Uttrycket torde med anledning av legalitets-

hänsyn ha specificerats i lagtext i synnerhet som det berör en svår avvägning på ett ekono-

miskt mycket betydelsefullt rättsområde. Att begreppet ska specificeras i praxis är bekym-

mersamt och riskerar att kompetensfördelningen hotas mellan den lagstiftande och den 

dömande makten.280 

Det föreligger en risk att SKV gjort en allt för snäv tolkning av begreppet affärmässigt mo-

tiverat.281 Om verkets beslut präglas av ställningstagandet föreligger en stor risk att även 

domstolarnas resonemang påverkas av den tolkningen. Zester anser att man bör vara ob-

servant gällande detta.282 Även Påhlsson påpekar att det kan förekomma tolkningsproblem i 

SKV:s allmänna råd och ställningstaganden. SKV brister stundvis i att separera gällande rätt 

och sina egna tolkningar. Det har förekommit situationer där SKV gett lagen en allt för vid 

innebörd och efter att domstol gett besked om lagtolkning tvingats ändra sin uppfattning.283   

                                                 

278 Hultqvist, A,  SN 2007, s 698. 
279 Hultqvist, A, SvSkT nr 5 2005, s 321. 
280 Hultqvist, A, SvSkT nr 2 2012 , s 140 f.  
281 Sandberg, V, & Larsson, M, 2007-09-14, Infotorg.  
282 Zester, A, SN 2009, s 268. 
283 Påhlsson, R, SN 2006, s 417 f.  
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8 Slutsatser 

Utredningen i uppsatsen har syftat till att utreda hur gällande rätt för ventilen i ränteav-

dragsbegräsningarna träffar kommuner och bolag som anses vara i intressegemenskap med 

dem. I detta kapitel kommer slutsatserna från utredningen att presenteras. För att under-

lätta för läsaren framförs de i samma ordning som de utretts i föregående kapitel.284 Då lag-

text samt proposition brister i vägledning har HFD fått en stor betydande roll i utredandet 

av gällande rätt med anledning av ränteavdragsbegränsningarnas tillämpning inom kommu-

nala koncerner. SKV ger en intressant inblick i hur beslut gällande beskattning påverkar 

kommunala bolag som tagit del i interna andelsöverlåtelser och finansierat dessa med inter-

na lån. Det är dock inte nödvändigtvis så att SKV:s beslut överensstämmer med gällande 

rätt, men kan ändock få en stor betydelse i de kommunala verksamheterna samt utveck-

lande av ränteavdragsbegränsningar i framtiden.285  

Sammantaget kan det konstateras att det inte går att identifiera någon särskild kommunal 

verksamhet som är mer utmärkande än någon annan gällande användandet av kommunala 

räntesnurror. Om så hade varit fallet hade lagstiftaren haft större möjlighet att precisera lag-

texten på ett sätt så att övriga kommunala verksamheter ej påverkas negativt av begräns-

ningarna i samma utsträckning som i dagsläget.286  

Trots att lagstiftaren haft i åtanke att få affärstransaktioner är antingen skattemässigt eller 

affärsmässigt betingade, lämnar dock nuvarande lagkonstellation mer att önska. Genom 

proposition har det framkommit att huvudsakligen bör tolkas som till 75 procent eller mer. 

Dock kvarstår problematiken att särskilja och kvantifiera skattemässiga respektive affärs-

mässiga skäl. Lagstiftaren påvisar viss förståelse gällande att ett medvetet skatteintresse kan 

vara ett naturligt inslag i bedrivande av svensk näringsverksamhet. Dock ges liten respons 

gällande lagrådets anmärkan att skattemässigheten torde ses som en del av affärsmässighet-

en och därmed ej särskiljas från denna.287   

HFD har valt att göra en tydlig åtskillnad mellan organisatoriska och affärsmässiga skäl. 

Det har dock funnits skiljaktiga meningar, inom HFD, gällande denna bedömning, men 

fastställandet kvarstår. Detta innebär att omorganiseringar inom kommunkoncerner som 

                                                 

284 Se avsnitt 7. 
285 Se avsnitt 7.1.8. 
286 Se avsnitt 7.1.1. 
287 Se avsnitt 7.1.3. 
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leder till ökad effektivitet, insyn och kontroll i de kommunala verksamheterna riskerar att 

anses som ej affärsmässiga. Dock är underlaget gällande kommunkoncerner från HFD 

fortfarande tunt.288 HFD anser även att behov av kapital i bolag som befinner sig i betal-

ningssvårigheter kan vara affärsmässigt motiverat. Dock har SKV fattat beslut som är mot-

stridigt med HFD:s domslut. SKV:s beslut är direkt riktat till kommunala bolag medan 

HFD:s dom rörde en internationell privat koncern. Även om HFD:s dom torde anses väg-

ledande är det ej att förglömma att SKV:s uttalande ändock får en påverkan på kommun-

koncernernas handlande och val av transaktionsalternativ.289  

Ovan har det framkommit hur HFD ställt sig i frågan gällande interna förvärvs affärsmäss-

ighet. Det har dock gjorts ett undantag till detta, interna förvärv som föregåtts av externa 

sådana. HFD anser att interna förvärv som föregåtts av ett externt torde vara affärsmässigt 

motiverat. Det bör dock påpekas att det syfte som ett sådant upplägg torde tjäna är organi-

satoriskt, som HFD i praxis ansett borde särskiljas från affärsmässighet.290 

Gällande intern upplåning har SKV i sina beslut framlagt att såväl långivarens verksamhet 

som låntagarens ska utredas samt att skattesubjektet bör motivera varför alternativa finan-

sieringslösningar ej valts att tillämpas. HFD har dock ej berört något av dessa rekvisit och 

krav varav man bör vara kritisk i dess hållbarhet i relation till gällande rätt.291 Sammantaget 

föreligger motstridigheter mellan lag, HFD samt SKV:s uttalanden kring rekvisit och till-

lämpning av ventilen. Med rätthierarkin som grund, torde ändock HFD:s uttalande agera 

vägledande i utredning av gällande rätt av ventilen då de ej agerar motstridigt lagtext och 

proposition. Det bör dock påvisas att flertalet av HFD:s uttalande är gjorda i samband med 

prövning av internationella privata koncerner. Det framkommer dock inga uttalanden som 

ger stöd för att kommunala koncerner bör särbehandlas i förhållande till privata sådana. 

Propositionen har förtydligat lagstiftarens önskan att kommuner ska innefattas i ränteav-

dragsbegränsningarnas tillämning. Därmed torde det, trots att kommuner befinner sig en 

situation där de ofrivilligt är skattebefriade, tolkas så att HFD:s uttalanden gällande inter-

nationella privata koncerner även är applicerbara på kommunala sådana.292  

                                                 

288 Se avsnitt 7.1.4. 
289 Se avsnitt 7.1.5. 
290 Se avsnitt 7.1.6. 
291 Se avsnitt 7.1.7. 
292 Se avsnitt 7.1.9. 



  

 67 

Kommunala koncerner har delvis på grund av risktagande och skrämselteknik valt att lägga 

om sina lån via Kommuninvest för att undvika att rätten till ränteavdrag hänförliga till in-

terna andelöverlåtelser minskas på grund av ränteavdragsbegränsningarna. HFD har genom 

praxis godkänt att kommuner lägger om sina lån och även styrkt godtagbarheten i att 

Kommuninvest genom kommunernas medlemskap kan minska sitt beskattningsbara resul-

tat.293   

Gällande ventilens kompatibilitet med legalitetsprincipen har det konstaterats att det före-

ligger klara svagheter i lagrummets utformning och tillämpning. Att skatt ej ska kunna utta-

gas utan stöd i lag riskerar att stå i konflikt med den oklara innebörd som idag föreligger 

hänförligt till ventilen. Att lagstiftaren ej specificerat lagrummets innebörd ger intryck av ett 

överlämnat ansvar till HFD samt SKV för en mer slutfasstyrd argumentation. Doktrin har 

påvisat att en allt för slutfasstyrd praxis banar väg för en urholkning av rättssäkerheten i 

skattesystemet.294  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det föreligger många frågetecken gällande 

kommunkoncerners roll i ränteavdragsbegränsningarnas mörker. Det är oklart hur lagstifta-

rens syfte ser ut, gällande tillämpning på kommunala bolag. Tyvärr har såväl förarbeten 

som praxis misslyckats att bringa klarhet i dessa frågor. SKV har därmed givits en central 

roll i att identifiera problemområden samt ta ställning gällande dessa, genom lagtolkning. 

Ur ett legalitetsprincipsperspektiv står dessa brister i motstridighet med den rättssäkerhet 

samt förutsebarhet som eftersträvas i svensk skatterätt. Gällande rätt torde överensstämma 

med vad som föreligger gällande internationella privata koncerner. Dock är det oklart hur 

gällande rätt föreligger i förhållande till ventilens tillämpning på internationella koncerner. 

Därmed torde det vara ett måste att ventilen specificeras av antingen lagstiftare alternativt 

HFD för att gällande rätt ska kunna fastslås.  HFD har dock godkänt kommunernas krea-

tiva omläggning av lån via Kommuninvest.295 Det kan ge indikationer på HFD:s osäkerhet 

kring ventilens tillämpning inom kommunala koncerner. Genom att godkänna ett upplägg 

som det inkluderat Kommuninvest, vinner HFD tid att söka vägledning för den aktuella 

lagtolkningen. Så som regleringen ser ut idag föreligger stora motstridigheter i relation till 

legalitetsprincipen och det är oklart om ventilen är att anses som tillämpningsbar överhu-

vudtaget.   

                                                 

293 Se avsnitt 7.1.10. 
294 Se avsnitt 7.2. 
295 Se avsnitt 7.  
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