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Förord 

 

I arbetet med uppsatsen har vi spenderat åtskilliga timmar tillsammans. Vi har skrattat, be-

römt men också ifrågasatt varandra många gånger. Det återspeglar hur viktigt vi anser det är 

att uppsatsen blir författad genom ett konsekvent språk utan diskrepans mellan avsnitten. Vi 

vill med detta säga att vi gemensamt står bakom varje ord i uppsatsen och att arbetet har 

genomförts gemensamt. Emellertid kräver skolan en uppdelning av uppsatsens kapitel mel-

lan oss, något vi löst genom lottning. Emil Fernow ansvarar för kapitel två och fem och 

Tobias Österlund ansvarar för kapitel tre och fyra. Vidare ansvarar vi gemensamt för kapitel 

ett, sex och sju. 

Denna kandidatuppsats sätter punkt för tre år på Internationella Handelshögskolan i Jönkö-

ping och det är med anledning därav på sin plats med några uppskattande ord till de som 

hjälpt till i uppsatsens utformning och uppbyggnad.  

Vi vill tacka våra klasskamrater för att på ett bra sätt stöttat och uppmuntrat oss både genom 

hela skoltiden och specifikt under uppsatsarbetet.  Vidare förtjänar vår handledare Peter 

Krohn ett stort tack för det engagemang han lagt ned i att konstruktivt kritisera allt från 

specifika ordval till helhetsintryck. Avslutningsvis vill vi skänka ett tack till Maria Paci på 

KPMG i Malmö som tagit sig tid att frivilligt läsa och besvara de frågor som uppkommit 

längst vägen. 
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Sammanfattning 

Ränteavdragsreglerna i IL 24 kap. 10a § ändrades år 2013 och definitionen av att vara i en 

intressegemenskap innebär i dagsläget att ett företag, genom andelsinnehav eller på annat sätt 

har ett väsentligt inflytande i ett annat företag. Uttrycket väsentligt inflytande har genom åren 

varit föremål för kritik framför allt i avseendet att uttrycket lett till en rättsosäker tillämpning. 

Det andelsinnehav som medför ett väsentligt inflytande kan, beroende på situation, variera 

från så låga nivåer som tio procent upp till 49 procent. En tillämpning som medför att det är 

svårt att stadga en bestämd gräns för när ett väsentligt inflytande föreligger. 

Sedan tidigare har de svenska ränteavdragsreglerna ansetts kunna prövas mot etableringsfri-

heten men ny praxis från EUD talar för att det kan komma att ändras. Tillämpningen av 

väsentligt inflytande i IL 24 kap. 10a § kan komma att innebära att ränteavdragsreglerna inte 

uteslutande omfattar situationer där ett bestämmande inflytande krävs och därigenom att 

reglerna istället bör prövas mot den fria rörligheten för kapital. Skillnader mellan de båda 

friheterna föreligger och konsekvenserna kan bli betydande. 

Uppsatsen visar, genom analogier och egna analyser, att ett väsentligt inflytande i IL 24 kap. 

10a § bör kunna stadgas från ett andelsinnehav om 12,8 procent. Slutsatsen är ett resultat av 

analogiska tolkningar där hänsyn speciellt har tagits till de olika referenspunkter som omger 

uttrycket. Vi anser att det inte bör föreligga någon skillnad på ett företags och en fysisk per-

sons väsentliga inflytande i ett företag och att en gemensam tillämpning av uttrycket därav 

bör gälla. Utöver det bör inte uttrycket väsentlig del kunna likställas med väsentligt inflytande 

då de berör vitt skilda företeelser. 

Med anledning av att de svenska ränteavdragsreglerna, genom det låga andelsinnehavet, där-

igenom inte uteslutande omfattar situationer där ett bestämmande inflytande krävs bör de 

svenska ränteavdragsreglerna prövas mot den fria rörligheten för kapital. 



 

 

Abstract 

Interest deduction rules in chapter 24 paragraph 10a of the Swedish income tax law was 

amended in 2013 and the definition of being in a community of interest means in the current 

situation that a company, through shareholdings or otherwise, has a significant influence in 

another company. The term significant influence has over the years been subject to criticism, 

particularly in regard that the expression lead to an uncertain legal enforcement. The level of 

shareholding involving a significant influence may, depending on the situation, vary from 

levels as low as ten percent up to 49 percent. This uncertain application further implies that 

it is difficult to set a predetermined limit for when a significant influence is applicable. 

Earlier, the Swedish interest deduction rules has been declared to be tested against the free-

dom of establishment but new verdicts from the European Court of Justice suggest that this 

may change. The application of significant influence in chapter 24 paragraph 10a in the Swe-

dish income tax law may mean that the Swedish interest deduction rules not only covers 

situations in which a controlling influence is required and thereby the rules instead should be 

tested against the free movement of capital. Differences between the two freedoms exists 

and the consequences can be significant. 

This thesis shows, through analogies and own analysis, that a significant influence according 

to chapter 24 paragraph 10a in the Swedish income tax law should occur from a shareholding 

consisting of 12.8 percent. This conclusion is the result of analogical interpretations where 

emphasis has been given to the different reference points surrounding the expression. We 

believe that there should be no difference between a corporate and a natural person's signif-

icant influence in a business and that a joint application therefore should apply. In addition, 

the expression significant portion shouldn’t be taken as the same thing as significant influ-

ence since they concern very different situations. 

Therefore should the Swedish interest deduction rules, due to the low amount of sharehold-

ings that is required and thereby that the rules not only includes situations in which a con-

trolling interest is required, be tested against the free movement of capital. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2009 infördes avdragsbegränsningar för ränteutgifter i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Bakgrunden till de regler som infördes i Inkomstskattelagens1 (IL) 24 kap. 10a-f §§ stod att 

finna i brister i dåvarande lagstiftning och att framför allt två regler blev rutinmässigt utnytt-

jade vid företags skatteplanering. Det rörde sig dels om den omfattande möjligheten att dra 

av ränteutgifter och dels om den skattefrihet för avyttring av näringsbetingade andelar företag 

i intressegemenskap erhöll.2 Regeringens föreslagna regler hade till syfte att begränsa möjlig-

heten att göra ränteavdrag vid internt finansierade förvärv av delägarrätter från ett företag 

inom intressegemenskapen.3 

Problemen uppmärksammades tillsammans med andra brister i skattelagstiftningen i en pro-

memoria från Skatteverket (SKV) redan år 2008. SKV poängterade att det dåvarande förfa-

randet inte omfattades av Skatteflyktslagens4 regler och att Sverige varje år gick miste om 

miljarder kronor i utebliven skatteintäkt.5 För att finna en lösning på problemet ändrade Sve-

rige år 2009 bestämmelserna kring ränteavdrag. Den stora förändringen från tidigare var att 

det i IL 24 kap. 10a-f §§ infördes nya bestämmelser för att begränsa den skatteförmån före-

tagen erhållit. Denna förmån innebar att avdrag för ränteutgifter gjordes i Sverige, medan 

motsvarande ränteinkomst inte beskattades alls eller mycket lågt hos mottagaren.6 

Det visade sig snart att lagändringen år 2009 inte var en tillräcklig åtgärd för att motverka 

företags möjlighet till skatteplanering och att företag genom utnyttjande av dåvarande regler 

fortsatt kunde undgå bolagsskatt.7 År 2013 skärpte därför Sverige reglerna rörande ränteav-

drag för företag i intressegemenskap ytterligare. För att anses vara i intressegemenskap krävs 

enligt ränteavdragsreglerna efter år 2013 antingen att ett företag har ett väsentligt inflytande 

i ett annat företag eller att företagen står under i huvudsak gemensam ledning. Uttrycket avser 

i dagsläget inte någon specifik procentsats och tillämpas skiftande mellan olika lagrum i IL, 

ett förfarande som lett till tillämpningssvårigheter, inte minst rörande ränteavdragsreglerna.   

                                                 
1 Inkomstskattelag (1999:1229). 
2 Dahlberg, Mattias, ränta eller kapitalvinst, Iustus förlag, Uppsala, 2011 s.356. 
3 Prop. 2008/09:65, Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag s.1. 
4 Lag (1995:575) om skatteflykt. 
5 Skatteverkets promemoria Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder, 23 juni 2008 s.5. 
6 Prop. 2008/09:65, Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag s.43-44. 
7 Finansdepartementets promemoria Effektivare ränteavdragsbegränsningar s.1. 
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Sedan tidigare har de svenska ränteavdragsreglerna ansetts kunna prövas mot etableringsfri-

heten.8 Med anledning av införandet av uttrycket väsentligt inflytande, i kombination med ny 

praxis från EU-domstolen (EUD), har under år 2014 emellertid frågan väckts om ränteav-

dragsreglerna istället ska komma att bedömas utifrån den fria rörligheten för kapital.9 Avgö-

rande för vilken europeisk frihet som reglerna ska bedömas utifrån10 är vid vilket andelsin-

nehav ett väsentligt inflytande ska anses föreligga.11 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda vid vilket andelsinnehav ett väsentligt inflytande enligt 

IL 24 kap. 10a § bör anses föreligga. Därefter utreds denna tillämpnings inverkan på huruvida 

de svenska ränteavdragsreglerna bör prövas mot etableringsfriheten eller den fria rörligheten 

för kapital.  

Uppsatsen är avgränsad från en djupare analys av paragraferna i IL 24 kap. 10b-f §§. Moti-

veringen till denna avgränsning är att dessa paragrafer inte har någon påverkan på bedöm-

ningen av varken uttrycket väsentligt inflytande eller vilken EU-rättslig frihet som ränteav-

dragsreglerna ska prövas mot. 

Med anledning av det begränsade utrymme som ges utreds inte ingående om de svenska 

ränteavdragsbegränsningarna uppfyller ändamålet att motverka skatteplanering. Av samma 

anledning behandlas inte heller de andra förutsättningar, utöver andelsinnehav, som kan 

medföra ett väsentligt inflytande. 

Vidare behandlas, med anledning av syftet för uppsatsen, inte den fria rörligheten för varor 

och den fria rörligheten för tjänster i uppsatsen. Uppsatsen utreder inte heller huruvida den 

svenska lagstiftningen strider mot vare sig den fria rörligheten för kapital eller etableringsfri-

heten då en sådan utredning skulle medföra att uppsatsen riskerar att falla utanför sitt syfte. 

                                                 
8 Se till exempel HFD 2011 ref. 90 (II, IV, V). 
9 Ohlsson, Fredrik, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt, 2014 s.11 ff. 
10 Här ska förtydligas att nationella regler prövas och bedöms utifrån de europeiska friheterna medan transakt-

ioner istället omfattas av desamma.   
11 Mål C-35/11 - Test Claimants in the FII Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue, The 

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (FII-domen). 
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1.3 Metod 

Uppsatsen författas utifrån en övergripande juridisk metod. Med hjälp av metoden avser 

författarna att urskilja och avgränsa relevant rättslig fakta och att återge tillämpningen av 

rättsregler på faktiska förhållanden.12 I uppsatsens deskriptiva delar tillämpas en rättsdogma-

tisk metod.13 Genom metoden analyseras och beskrivs gällande rätt14 utifrån den rättshierar-

kiska ordningen; Artikel 63-66 EUF och artikel 49 EUF, praxis från EUD, svensk lagstift-

ning, förarbeten, svensk praxis och doktrin. 

Genom sitt medlemskap i EU överlåter Sverige en del av sin suveränitet till EU, vilket inne-

bär att EU-rätten har företräde framför nationella regler.15 Med anledning därav måste EU-

fördrag studeras för att belysa de regler som Sverige har att rätta sig efter. För att ge en klar 

bild över det andelsinnehav som krävs för att de nationella reglerna ska bedömas med ut-

gångspunkt i antingen etableringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital behandlas för-

utom fördragen även praxis från EUD i uppsatsen. 

Den svenska lagtexten kring ränteavdragsreglerna och uttrycket väsentligt inflytande stadgas 

i IL. Lagtexten ger emellertid ingen uttrycklig definition kring begreppet, så för att förstå 

syftet bakom uttrycket används istället förarbeten. När ränteavdragsreglerna infördes hänvi-

sade regeringen till andra lagrum i IL innehållande väsentligt inflytande och därav görs en 

analogi till dessa relevanta lagrum i ett försök att utröna en gemensam tillämpning av ut-

trycket. Även dessa lagrums förarbeten och tillhörande praxis ges utrymme i uppsatsen för 

att öka underlaget för analys. 

Gällande den praktiska tillämpningen av väsentligt inflytande studeras svensk praxis inom 

det relevanta området. Även om mängden praxis kring uttrycket väsentligt inflytande är 

mycket begränsad lyfts ett antal rättsfall fram för att konkretisera skillnader i tillämpningen 

av uttrycket. 

Avslutningsvis är, trots det faktum att de har ett lägre rättskällevärde, doktrin och offentliga 

dokument likt SKV:s promemorior och ställningstaganden av vikt för att analysera det gäl-

lande rättsläget. För att göra varje del av uppsatsen så tydlig som möjligt för läsaren behandlas 

                                                 
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm 2008 s.37-38. 
13 Det förekommer inte någon gemensam definition av rättsdogmatisk metod, men vi har i uppsatsen valt att 

tillämpa Hellners tolkning. 
14 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen-studier i förmögenhetsrätt, 1 uppl., Jure AB, Stockholm, 2001 s.22-23. 
15 Det framgår till exempel av Mål C-26/26 - Van Gend en Loos. 
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doktrin i varje kapitel istället för att sammanfattas i ett eget avsnitt. Genom användandet av 

doktrin och SKV:s uttalanden ges en ökad förståelse kring uppkomsten av reglerna och ett 

ökat underlag till såväl analys som problemställningar erhålls. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel två med en kortare bakgrund till varför ränteavdragsreglerna in-

förts och hur paragrafen i IL 24 kap. 10a § är utformad. Anledningen till detta val av inledning 

är att ge läsaren dels en förståelse kring hur den aktuella lagstiftningen ser ut och dels en 

insikt i den bakomliggande problematik som ligger till grund för uppsatsen. För att än mer 

återkoppla till uppsatsens syfte inleds varje kapitel med en kortare inledning genom vilken vi 

vill uppmärksamma läsaren om de mest relevanta delarna i det aktuella kapitlet. 

Uppsatsens tredje kapitel består av en redogörelse av de olika sätt som lagstiftning kan tolkas 

och utformas på. Kapitlet är tänkt att ge läsaren de nödvändiga kunskaper kring analogiska 

tolkningar och kringgåendelagstiftning som krävs för att förstå utformningen av IL 24 kap. 

10a §. 

Därefter fokuseras uppsatsen, i kapitel fyra, på svensk rätt. För att läsaren ska få en tydlig 

bild av hur tillämpningen av begreppet väsentligt inflytande varierar görs en jämförelse mel-

lan lagtext, förarbeten och praxis. Anledningen till att den svenska rätten behandlas före EU-

rätten är för att vi anser att läsaren på ett enklare sätt därigenom kan följa med i de resone-

mang som förs. Genom att först utreda svensk rätt ges den förståelse som krävs för att en-

klare kunna ta till sig problematiken i efterföljande kapitel.   

I det femte kapitlet behandlas de EU-rättsliga friheter mot vilka ränteavdragsreglerna kan 

komma att prövas mot. I samma kapitel redogörs även två rättsfall vilka har kommit att 

betyda särskilt mycket inom området. Ändamålet med kapitlet är att belysa den konsekvens 

som tillämpningen av väsentligt inflytande kan komma att innebära. 

Kapitel sex är uppsatsens analytiska del. I detta kapitel kopplas den svenska rättstillämp-

ningen samman med de rättsliga åtaganden Sverige har gentemot EU. Den bakgrundsfakta 

som lagts fram i uppsatsens tidigare delar analyseras och granskas kritiskt för att visa på de 

konsekvenser som kan aktualiseras. Uppsatsen avslutas i kapitel sju genom en slutsats där 

frågeställningarna för uppsatsen besvaras.  
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2 De svenska ränteavdragsreglerna 

2.1 Inledning 

Kapitlets första avsnitt avser att ge läsaren en förståelse för varför ränteavdragsbegränsningar 

infördes i svensk rätt. I de nästkommande avsnitten redogörs dels för reglernas utformning 

vid införandet år 2009 och dels den förändring som genomfördes år 2013. Kapitlet avslutas 

med en kortare genomgång av den kritik som reglerna utstått sedan dess införande. Kapitlet 

kring ränteavdragsreglerna ger läsaren dels en bakgrund till reglernas införande och dels en 

inblick i hur reglerna har förändrats från införandet fram till reglernas nuvarande utformning. 

2.2 Behovet av ränteavdragsreglerna 

Bakgrunden till ränteavdragsreglernas införande, tillika behovet av reglerna, kan sammanfat-

tas genom ett återgivande av RÅ 2007 ref. 85.16 Rättsfallet sammanfattas enklast genom en 

exempelfigur, men en viss bakgrundsbeskrivning är av betydelse. Tvisten rörde frågan om 

ett dotterbolag, Nordinvest, hade rätt till avdrag för räntebetalningar till ett investmentföre-

tag, AB Industrivärlden. Investmentföretaget var moderbolag i en koncern och ägare till ett 

betydande antal dotterbolag, varav ett var Nordinvest.  Ett skuldförhållande uppstod då mo-

derbolaget avyttrade aktieinnehav i tre andra dotterbolag till Nordinvest. Förvärvet finansi-

erades med hjälp av en nyemission och ett aktieägartillskott från moderbolaget till Nordin-

vest. Aktieägartillskottet återbetalades senare och ersattes av en skuld till moderbolaget på 

vilken Nordinvest kostnadsfört ränta.17  

För att finansiera räntekostnaderna mottog Nordinvest avdragsgilla koncernbidrag från 

andra bolag inom koncernen och SKV hade uppmärksammat att det under flera år hade skett 

liknande transaktioner med syfte att neutralisera skatt inom koncernen.18 Trots att förfaran-

det skett helt i enlighet med civilrättslig lagstiftning ansåg SKV att transaktionerna med till-

lämpning av Skatteflyktslagen 2 § skulle inneburit en väsentlig skatteförmån. Vidare ansåg 

SKV även att företagen haft som övervägande skäl att undvika de restriktioner som fanns 

gällande koncerninterna transaktioner.19 Händelseförloppet illustreras i figuren nedan.  

 

                                                 
16 Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst, Iustus förlag, Uppsala, 2011 s.359. 
17 RÅ 2007 ref. 85. 
18 Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst, Iustus förlag, Uppsala, 2011 s.359. 
19 RÅ 2007 ref. 85. 
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Regeringsrätten (RR) valde emellertid att följa den linje som stakats ut i praxis20 och ansåg 

inte att Skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet. Omständigheterna i rättsfallen från 

2001 och 2007 överensstämde i all väsentlighet med varandra och ränteavdragen hade bevil-

jats i enlighet med svensk skattelagstiftning.21 

Med anledning av utfallet i dessa domar ansåg SKV det nödvändigt med lagstiftning som 

begränsade liknande situationer.22 Det framgår av RR:s bedömning i ovan nämnda rättsfall 

att dessa transaktioner inte kunde begränsas genom Skatteflyktslagen och en promemoria 

innehållande förslag till lagändringar lades därför fram under år 2008.23 

2.3 Införandet 2009 

Mindre än ett år efter det att promemorian24 lagts fram infördes nya paragrafer i IL 24 kap. 

Att införandet av de nya reglerna var av brådskande karaktär framgår av propositionen,25 då 

Regeringen ansåg att den typ av skatteplanering vilken var aktuell i RÅ 2007 ref. 85 utgjorde 

ett allvarligt problem. Om området skulle lämnas oreglerat var risken stor för att liknande 

upplägg skulle öka i omfattning, något som kunde få allvarliga konsekvenser för skatteba-

sen.26 

                                                 
20 RÅ 2001 ref. 79. 
21 RÅ 2007 ref. 85. 
22 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder 2008-06-23 s.47 

ff. 
23 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder 2008-06-23. 
24 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder 2008-06-23. 
25 Prop. 2008/09:65 s.44. 
26 Prop. 2008/09:65 s.44. 
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I IL 24 kap. 10a § infördes år 2009 en definition av intressegemenskap. Ändamålet med 

ränteavdragsreglerna var att omfatta vissa skatteplaneringsförfaranden som vidtagits inom en 

intressegemenskap med hjälp av ränteavdrag och en definition var därav av stor vikt för 

framtida tillämpning av uttrycket.27 Regeringen visade tydligt i propositionen att uttrycket 

intressegemenskap inte var det mest passande uttrycket för lagtexten, men att det var svårt 

att på annat lämpligt sätt omfatta samtliga förhållanden mellan företag som lagstiftningen var 

avsedd att omfatta.28 Vid införandet av paragrafen år 2009 var definitionen av intressegemen-

skap ett företag som genom ett direkt eller indirekt ägande hade ett bestämmande inflytande 

över ett annat företag.29 År 2009 var paragrafens utformning följande. 

“10 a § 

Företag ska vid tillämpning av 10 b–10 e §§ anses vara i 

intressegemenskap med varandra om 

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

annat sätt har ett bestämmande inflytande i det andra företaget, eller 

2.   företagen står under i huvudsak gemensam ledning. 

Med företag avses i första stycket och i 10 b–10 e §§ juridiska 

personer och svenska handelsbolag.”30 

2.4 Ändringar 2013 

De regler som infördes år 2009 gav inte den effekt som åsyftats och i budgetpropositionen 

inför år 2013 föreslog Regeringen en skärpning av ränteavdragsreglerna.31 De dåvarande rän-

teavdragsbegränsningarna utvidgades till att omfatta ränteutgifter avseende alla skulder i en 

intressegemenskap och även definitionen av intressegemenskap blev föremål för ändring. 32 

Genom lagändringen ändrades i IL 24 kap. 10a § uttrycket bestämmande inflytande till vä-

sentligt inflytande. 

 

 

 

                                                 
27 Prop. 2008/09:65 s.46. 
28 Prop. 2008/09:65 s.46. 
29 Prop. 2008/09:65 s.47. 
30 Prop. 2008/09:65 s.7. 
31 Prop. 2012/13:1 s.229. 
32 Prop. 2012/13:1 s.232. 
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“Företag ska vid tillämpningen av 10b - 10f §§ anses vara i 

intressegemenskap med varandra om 

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

annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget” 

Som skäl för att uttrycket väsentligt inflytande infördes framhöll Regeringen att den tidigare 

formuleringen varit för begränsad i sin omfattning.33 Situationer där det kunnat ifrågasättas 

varför företag inte ansetts vara i intressegemenskap med varandra hade uppstått och genom 

att införa begreppet väsentligt inflytande såg Regeringen en lösning på problemet.34 

Som exempel på skillnaden mellan bestämmande inflytande och väsentligt inflytande an-

vänds i propositionen en situation där två företag, A & B, som inte är i intressegemenskap 

med varandra, äger ett företag, C, gemensamt. Ägandet är fördelat genom ett 51-procentigt 

ägande för A och ett 49-procentigt ägande för B. När ett bestämmande inflytande krävdes 

för att företag skulle anses vara i intressegemenskap med varandra skulle en räntebetalning 

från C till ett företag i intressegemenskap med B inte omfattas av reglerna.35 Det följde av att 

det andelsinnehav som krävdes för att ett bestämmande inflytande skulle anses föreligga, var 

50 procent eller mer. Genom att väsentligt inflytande tillämpas slår Regeringen fast att i vart 

fall en ägarandel strax under 50 procent kan beaktas och att räntebetalningar till företag i 

intressegemenskap med både A och B därigenom omfattas av begränsningarna.36 

2.5 Kritik mot ränteavdragsreglerna 

Sedan förslaget att införa regler om ränteavdragsbegränsningar lades fram har reglerna varit 

föremål för kritik. Remissinstanser har uttryckt sig i negativa ordalag kring lagtextens utform-

ning och har ansett att den leder till rättsosäkerhet. Uttrycket väsentligt inflytande ansågs 

enligt Sveriges Advokatsamfund sakna en tydlig gräns för när uttrycket blir tillämpligt, något 

som kunde bidra till att minska förutsägbarheten än mer än vad som tidigare var fallet.37
 Även 

EU-kommissionen har ställt sig frågande till reglernas utformning. Kommissionens kritik har 

däremot gällt ett annat problemområde, nämligen om reglerna utformats på ett icke-diskri-

minerande sätt. I en brevväxling under år 2013 ifrågasatte kommissionen de svenska ränte-

avdragsreglernas förenlighet med etableringsfriheten med anledning av att reglerna till synes 

                                                 
33 Prop. 2012/13:1 s.239. 
34 Prop. 2012/13:1 s.239. 
35 Prop. 2012/13:1 s.239. 
36 Prop. 2012/13:1 s.239. 
37 Prop. 2012/13:1 s.239. 
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endast i liten utsträckning kommer tillämpas på rena svenska koncernförhållanden. Enligt 

kommissionen kan reglerna vara indirekt diskriminerande genom att de i ett större perspektiv 

endast har till ändamål att reglera multinationella förhållanden.38 

Jämförelsen med EU-rätten är fortsatt aktuell även år 2014 och i en artikel i Skattenytt belyser 

Fredrik Ohlsson ett nytt problem med den nuvarande rättstillämpningen.39 Med anledning 

av den senaste ändringen av reglerna och införandet av begreppet väsentligt inflytande ställer 

han sig frågande till om de svenska reglerna istället för att prövas mot etableringsfriheten bör 

prövas mot den fria rörligheten för kapital i artikel 63-66 EUF.40 

                                                 
38 EU Pilot 4437/13/TAXU – Sweden s.4-5. 
39 Ohlsson, Fredrik, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt, 2014 s.11 ff. 
40 Ohlsson, Fredrik, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt, 2014 s.12. 
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3 Lagtextens utformning  

3.1 Inledning 

Uttrycket väsentligt inflytande stadgas i flera lagrum i IL och analogiska tolkningar är en del 

i arbetet för att finna en gemensam innebörd. Tillämpningen av uttrycket skiljer sig emellertid 

åt, något som medför att en analogisk tolkning kan vara svår att genomföra. Detta kapitel 

har till syfte att ge läsaren en djupare förståelse för vad som bör beaktas när en sådan analo-

gisk tolkning görs och hur dessa faktorer ska bedömas gentemot varandra. Även en redovis-

ning av lagstiftningens karaktär görs för att uppmärksamma läsaren på de olika sätt som 

lagtext kan utformas på. 

3.2 Kvantifierande begrepp 

3.2.1 Kvalitativa och kvantitativa slag 

Begrepp som väsentlig och huvudsakligen betecknar inom skattelagstiftningen i många fall 

kvantiteter, ofta uttryckta i procentsatser. Med kvantifiering av ett begrepp avses situationen 

när ett begrepp ersätts med en angivelse i talform. Inom skattelagstiftningen kan ett sådant 

uttryck, till exempel väsentlig, ha både en kvalitativ och kvantitativ innebörd.41 En kvantitativ 

användning av begreppet sker till exempel i IL 2 kap. 8 § där en väsentlig del av ett fritidshus 

ska användas av en person för att huset ska anses utgöra en privatbostad. Genom att lagstif-

taren väljer att specificera väsentlighetsbegreppet till att innefatta en andel som utgör 40 pro-

cent ges begreppet en kvantitativ betydelse.42 En kvantitativ betydelse innebär därmed att ett 

begrepp ges en klar innebörd i en fastslagen form, till exempel genom en procentsats. 

Regler som istället är av kvalitativt slag kräver ingen exakt procentsats för att kunna tillämpas. 

Ett exempel på en sådan regel är till exempel IL 3 kap. 7 § som anger när en fysisk person 

ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.43 Det är en samlad bedömning av de punkter 

som radas upp i paragrafen som utgör bedömningsgrunden och därmed blir det svårt, om 

inte omöjligt, att sätta en bestämd gräns för när en väsentlig anknytning föreligger. Det finns 

även några områden där ett lagrum likväl kan ges en kvantitativ som kvalitativ beteckning. 

Ett exempel på detta är IL 11 kap. 8 § som reglerar huruvida en förmån i form av en vara 

eller tjänst som en anställd mottagit ska vara skattefri eller ej. Om varan eller tjänsten är av 

väsentlig betydelse för om den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter ska denna vara 

                                                 
41 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.618. 
42 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.617-618. 
43 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.618. 
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skattefri.44 Även om det vid en första anblick ser ut som att reglerna inte ska vara av ett 

kvantitativt slag är det ändå fullt möjligt att så kan vara fallet. Reglerna kan vara av kvantitativt 

slag om det exempelvis stipuleras att en vara, för att vara av väsentlig betydelse, till 40 procent 

ska användas för arbetsuppgifter.45 

Uttryck som väsentlig kräver att det finns något som uttrycken kan återföras eller mer eller 

mindre hänvisas till. Det kan förenklat sägas att det krävs en referens för begreppet, och 

denna entitet anges som meningens referent.46 En referent måste därmed identifieras och en 

sammankoppling mellan de båda uttrycken måste göras för att ord som väsentlig ska kunna 

ges ett värde. Gällande IL 24 kap. 10a § är referenten det som väsentligt inflytande hänvisar 

till, nämligen inflytande i ett företag. En klar definition kan därmed endast göras med ut-

gångspunkt i den referent varifrån värdet ska hämtas.47 Utan en sådan utgångspunkt saknar 

begreppet den juridiska precision som krävs för att det ska anses vara användbart.48 

3.2.2 Tolkningen av kvantifierande begrepp 

Om ett begrepp, såsom väsentlig, ska ges ett kvantitativt värde måste det ske tolkningsvis. 

Detta kan till exempel göras genom att motiven till lagtexten studeras eller att andra rättskäl-

lor studeras.49 Tolkningen av lagrummet ska sedan ges en uppfattning av en procentenhet i 

förhållande till verkligheten. Med detta sagt kan den vägledning som hämtas från motiven 

endast användas om det verkliga värdet är objektivt mätbart.50 

För att avgöra vilka kvantifieringar som är objektivt mätbara måste en studie göras av refe-

renten, det vill säga den utgångspunkt varifrån värdet hämtas. Kvantifieringen i sig är endast 

en procentsats och kan därmed inte medföra en subjektiv bedömning, tio procent är alltid 

tio procent.51 

Kvantifierande uttryck som till exempel hur stor yta av en bostad som ska anses utgöra en 

väsentlig del av den totala ytan lämpar sig väl för en kvantifiering.52 Problem uppstår dock 

vid bestämmandet av ett kvantifierande begrepp som bygger på subjektiva bedömningar, så 

                                                 
44 IL 11 kap. 8 § 1st. 
45 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.618. 
46 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.621. 
47 Grosskopf, Göran, Beskattning av fåmansbolag, Nordstedts, Stockholm, 1976 s.23. 
48 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.622. 
49 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.623. 
50 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.623. 
51 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.623. 
52 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.623. 
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som en andel av någons syfte till en anskaffning.53 I de fall uttrycken har en objektiv, iakttag-

bar och mätbar referent är det fullt möjligt att låta dessa avse kvantifierade begrepp. 

Det som talar för att en kvantifierande tolkning ska användas är den likformighet som upp-

kommer.54 Om detta görs genom att låta ord som till exempel väsentlig anges av preciseringar 

i andra rättskällor än lag skapas ett mer flexibelt rättssystem.55 Genom att lagtext är den enda 

bindande rättskällan ges utrymme för rättstillämparen att medge undantag i de specifika fal-

len.56 En nackdel med användandet av kvantifierade begrepp är att detta kan leda till den typ 

av lagstiftning som brukar kallas lagstiftning genom motiv.57 Lagstiftning genom motiv kän-

netecknas av att de egentliga reglerna återfinns i förarbeten utan att någon antydan till dessa 

regler görs i lagtexten.58 En sådan delegation av normgivningsmakt kan även anses strida mot 

Regeringsformens (RF) regler.59 

3.3 Lagstiftningens karaktär 

Lagstiftningens karaktär har en avgörande betydelse för dess utformning. Lagstiftning delas 

vanligtvis in i två kategorier, fördelslagstiftning och kringgåendelagstiftning.60 Fördelslagstift-

ning är sådan lagstiftning som ger de skattskyldiga en specifik fördel vid beskattningen, till 

exempel vid reglerna kring koncernbidrag.61 Med kringgåendelagstiftning avses ett lagrum 

som förhindrar att skattelagstiftningen utnyttjas. Fördelslagstiftning utformas så precis som 

möjligt för att regeln endast avser att omfatta vissa personer.62 Kringgåenderegler innehåller 

däremot relativt vaga formuleringar och uttryck. Anledningen till detta tillvägagångssätt är 

att lagstiftaren vill undvika att skattskyldiga utnyttjar de exakta definitionerna genom att pla-

cera sitt andelsinnehav antingen precis ovanför eller precis under den aktuella gränsen.63 

                                                 
53 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.623. 
54 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.624. 
55 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.624. 
56 Så var fallet i bland annat RÅ 1996 ref. 101. 
57 Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp, Skattenytt, 1999 s.624. 
58 Hessler, Henrik, Ett spörsmål om lagstiftning inom fastighetsrätten, Svensk Juristtidning, 1957 s.242. 
59 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 8 kap. 5 §.  
60 Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 22 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2009 

s.501. 
61 Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 22 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2009 

s.501. 
62 Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 22 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2009 

s.501. 
63 Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 22 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2009 

s.502. 
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Karaktären på lagstiftningen påverkar även vilken tolkningsmetod som ska användas. Vid 

fördelslagstiftning tillämpas oftare en objektiv tolkningsmetod64 medan det vid kringgående-

lagstiftning oftare används en subjektiv eller rent av teologiskt tolkningsmetod.65 

                                                 
64 Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 22 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2009 

s.502. 
65 Grosskopf, Göran, Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt, 2003 s.383. 
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4 Svensk tillämpning av väsentligt inflytande 

4.1 Inledning 

Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda hur uttrycket väsentligt inflytande i IL 24 kap. 10a 

§ bör tillämpas. En förutsättning för detta är att studera hur uttrycket väsentligt inflytande 

tillämpas i lagtext och även i källor med lägre rättskällevärde. Anledningen till att vi genom 

uppsatsen vill finna en klar och tydlig procentsats varvid ett väsentligt inflytande tar vid står 

att finna i de svenska reglernas koppling till EU-rätten. Genom att med hjälp av källorna 

fastslå en procentsats ges en förutsättning för att senare klargöra huruvida de svenska ränte-

avdragsreglerna ska bedömas med utgångspunkt i antingen etableringsfriheten eller den fria 

rörligheten för kapital. 

4.2 Väsentligt inflytande i lagtext 

Två företag ska anses ingå i samma intressegemenskap om antingen ett av företagen innehar 

ett väsentligt inflytande i det andra företaget eller om de står under i huvudsak samma led-

ning.66 Det väsentliga inflytandet ska framkomma antingen genom företagets ägarandelar el-

ler på annat sätt. Utformningen av lagtexten i IL 24 kap. 10a § medför att paragrafen är 

tillämplig om ett företag har väsentligt inflytande i ett annat företag.67 Företag definieras i 

andra stycket som en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag vilket medför att IL 24 

kap. 10a § inte är tillämplig på situationer som rör en fysisk persons inflytande.68 Lagtexten 

innehåller vissa uttryck som är vagt formulerade. Begrepp som väsentligt inflytande och på 

annat sätt ges inte någon utförlig förklaring i paragrafen och med anledning av det måste 

lagtexten tolkas och vägledning hämtas på andra sätt än genom den aktuella paragrafen.69 

Begreppet väsentligt inflytande går även att finna i andra lagrum. Som exempel kan nämnas 

IL 25a kap. 2 § rörande avyttring av näringsbetingade andelar, IL 3 kap. 7 § beträffande 

fysiska personers skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning samt IL 49a kap. 5 § rö-

rande beskattning vid avyttring av andelar i skalbolag. Jilkén anser att på grund av systema-

tiska skäl torde ett gemensamt begrepp tolkas på samma sätt oavsett var i en författning det 

än stadgas.70 Denna syn delas av Regeringen som även de anser att kvantitativa uttryck, det 

                                                 
66 IL 24 kap. 10a §. 
67 IL 24 kap. 10a §. 
68 Prop. 2008/09:65 s.46. 
69 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.511. 
70 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.511. 
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vill säga uttryck som berör en viss andel, ska användas på ett konsekvent sätt.71 Därmed bör 

en analogisk tolkning från dessa paragrafer, förarbeten och praxis kunna göras för att utreda 

hur uttryck ska tolkas rörande ränteavdragsbegränsningarna i IL 24 kap. 10a §. 

4.3 Väsentligt inflytande i förarbeten 

När förslaget om en förnyad formulering av IL 24 kap. 10a § lades fram fick Regeringen, 

som tidigare konstaterats,72 utstå kritik från bland annat Sveriges Advokatsamfund.73 I sitt 

svar på Advokatsamfundets kritik framhävde Regeringen att uttrycket väsentligt inflytande 

inte är något nytt begrepp inom skattelagstiftningen rörande huruvida ett företag ska anses 

tillhöra en del av intressegemenskap. Regeringen utvecklade emellertid inte sitt resonemang 

kring valet av uttryck och lämnade därefter kritiken okommenterad.74 

Genom att begreppet har förekommit och tillämpats inom lagstiftningen under många år, 

ansåg Regeringen även att äldre förarbeten fortfarande är giltiga i tillämpliga delar.75 Rege-

ringen var dock tydliga med att påpeka att det i bedömningen ska tas hänsyn till andra fak-

torer än ägarandelens storlek.76 

I propositionen till den nya utformningen av ränteavdragsreglerna hänvisar lagstiftaren till 

IL 25a kap. 2 § som ett exempel på det faktum att väsentligt inflytande sedan tidigare är ett 

accepterat uttryck för att definiera vilka företag som skall anses ingå i en intressegemenskap.77 

“Regeringen vill i detta sammanhang framhålla att uttrycket väsentligt inflytande 

är ett vedertaget uttryck inom skattelagstiftningen för att definiera vilka företag 

som ska anses ingå i en intressegemenskap med varandra. Uttrycket återfinns 

t.ex. i 25a kap 2 § IL för att definiera vilka företag som ska anses ingå 

i en intressegemenskap…” 

Det ges i förarbetet till IL 25a kap. 2§ inte någon förklaring till hur lagstiftaren har ansett att 

väsentlighetskriteriet ska tolkas. I förarbetet konstateras endast att ett väsentligt inflytande 

                                                 
71 Prop. 1999/2000:2 s.502. 
72 Se avsnitt 2.5. 
73 Prop. 2012/13:1 s.239. 
74 Prop. 2012/13:1 s.239. 
75 Prop. 2012/13:1 s.239. 
76 Prop. 2012/13:1 s.239. 
77 Prop. 2012/13:1 s.239. 
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kan följa av ägarandelens storlek eller av andra omständigheter.78 Vidare framgår det att ett 

ägande om 50 procent medför att företagen ingår i en intressegemenskap.79 

Då det i förarbetena till IL 25a kap. 2 § inte förs något djupare resonemang kring väsentlig-

hetskriteriet bör istället andra lagrum och dess förarbeten studeras. Som tidigare konstaterats 

torde även, av systematiska skäl, en allmän tolkning av begreppet väsentligt inflytande kunna 

göras för hela skattelagstiftningen.80 Ett förarbete som, likt IL 24 kap. 10a §, rör företag i en 

intressegemenskap är förarbetet till IL 35a kap. rörande koncernavdrag.81 Där föreslås att en 

intressegemenskap bör avse när ett företag, genom ägarandel eller på annat sätt, innehar ett 

väsentligt inflytande. Därefter konstateras, med hänvisande till propositionen82 till den nu 

upphävda skogskontolagen,83 att en väsentlig del utgör 40 procent eller mer.84 

I förarbetena till IL 49a kap. 5 § rörande skalbolagsregleringen konstateras att regeln är till-

lämplig på situationer där ett stort antal fysiska personer var och en äger ett bolag. Bolagen 

äger i sin tur tillsammans ett skalbolag. Regeln är därmed tillämplig om ägarandelen som 

bolagen innehar utgör en mycket liten del av det totala ägandet.85 Även om det inte diskuteras 

några procentsatser framhäver lagstiftaren i denna proposition uttryckligen att ett litet inne-

hav kan medföra ett väsentligt inflytande.86 Jilkén är mycket tveksam till om detta förarbets-

uttalande analogt kan tillämpas på ett större antal företag med mindre ägarandelar. Anled-

ningen till denna tveksamhet är att lagstiftningens ordalydelse kräver att varje företag enskilt 

innehar ett väsentligt inflytande, vilket inte uppkommer enligt de förutsättningar som besk-

rivs i förarbetet till skalbolagsreglerna.87 

I doktrin har det vidare framlagts att tolkningen av begreppet väsentlig del i IL 2 kap. 8 §, 

rörande huruvida ett småhus skattemässigt ska anses som en privatbostad, ska kunna tilläm-

pas analogt på bestämmandet av en intressegemenskap. Melbi anser att mycket talar för att 

                                                 
78 Prop. 2002/03:96 s.171. 
79 Prop. 2002/03:96 s.118. 
80 Prop. 1999/2000:2 s.502. 
81 Prop. 2009/10:194. 
82 Prop. 1999/2000:2 s.502. 
83 Skogskontolag (1954:142). 
84 Prop. 2009/10:194 s.27. 
85 Prop. 2001/02:165 s.71. 
86 Ohlsson, Fredrik, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt 2014 s.19. 
87 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.515. 
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en sådan tolkning är möjlig, men motiverar inte sitt resonemang ytterligare.88 För att ett små-

hus ska anses utgöra en privatbostad ska den till väsentlig del användas eller vara avsedd att 

användas av ägaren eller någon närstående till denne.89 I förarbetet till lagen resonerar lag-

stiftaren kring hur stor del av bostaden som ska användas för att detta ska utgöra en väsentlig 

del. Lagstiftaren drar därefter slutsatsen att en gräns bör dras vid en yta bestående av 40 

procent av den totala bostaden.90 Gäverth anser att denna tolkning även är tillämplig på fö-

retagssituationer gällande väsentligt inflytande. Dock bör begreppet i ordinära fall inte utvid-

gas till att omfatta lägre ägarandelar än 40 procent om inte innehavaren är verksam i företa-

get.91 

4.4 Väsentligt inflytande i praxis 

4.4.1 Väsentligt inflytande i IL 24 kap. 10a § 

Med anledning av att uttrycket väsentligt inflytande är relativt nytt inom reglerna kring rän-

teavdragsbegränsningar finns det i dagsläget inte några avgöranden från Högsta Förvaltnings-

domstolen (HFD) att tillgå. Det finns inte heller någon praxis som behandlar när ett företag 

innehar väsentligt inflytande på annat sätt än genom andelsinnehav. För att finna vägledning 

kring hur domstolarna tillämpar uttrycket får istället en analogi göras till rättsfall som be-

handlar andra lagrum rörande väsentlighetskriteriet. 

4.4.2 Väsentligt inflytande i IL 3 kap 7 § 

Ett av kriterierna för huruvida en fysisk person har en väsentlig anknytning till Sverige är om 

denne har ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet inom landet.92 RR har i ett antal av-

göranden uttalat sig om hur ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet enligt denna para-

graf ska bedömas. Även om omständigheterna i de olika rättsfallen skiljer sig åt ger de till-

sammans en bild av hur domstolen resonerar kring väsentlighetskriteriet. 

RR har i praxis klarlagt att det inte krävs ett majoritetsinnehav för att en väsentlig anknytning 

ska föreligga.93 Även det faktum att flertalet ägare samtidigt kan inneha väsentligt inflytande 

bör vara klarlagt.94 Den nivå av andelsinnehav vid vilken ett väsentligt inflytande anses före-

                                                 
88 Melbi, Ingrid, Slopad kapitalvinstbeskattning, Svensk skattetidning, 2003, nr 4 s.251. 
89 IL 2 kap. 8 § 1st. 
90 Prop. 1990/91:54 s.191-192. 
91 Gäverth, Leif, Skatteregler mot handel med skalbolag, Skattenytt, 2002 s.386. 
92 IL 3 kap. 7 §. 
93 Rå 2001 not. 1. 
94 Se till exempel RÅ 2004 not. 215 och RÅ 2006 ref. 67. 
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ligga har i praxis varierat och en bedömning måste göras med hänsyn till närståendes ägaran-

delar.95  Det torde dock vara klarlagt att domstolen är av uppfattningen att innehav som 

understiger tio procent inte kan medföra ett väsentligt inflytande.96 Vid ett innehav som un-

derstiger tio procent påverkar inte heller närståendes ägarandelar beslutet, något som varit 

av betydelse i tidigare rättsfall.97 

En annan situation som i praxis medfört ett väsentligt inflytande är då flertalet ägare kan 

utöva ett markant inflytande i ett företag. Det är utan betydelse för bedömningen om ägaren 

utövar sitt inflytande ensam eller gemensamt med andra ägare genom sammanslagningar. Till 

exempel hindrade inte ett innehav på endast 12,8 procent det faktum att ett väsentligt infly-

tande förelåg.98 Även ägarandelar på 15,5, 24,3 och 25 procent har i praxis ansetts medföra 

väsentligt inflytande.99 Ett väsentligt inflytande kan även förekomma genom ett indirekt 

ägande. Ett sådant ägande kan till exempel ske genom ett innehav i ett bolag som i sin tur 

har ett andelsinnehav i ett svenskt bolag. Det ägande som ägarna gemensamt har i det svenska 

bolaget är det inflytande som ska behandlas.100 Rådande praxis talar därmed för att väsentligt 

inflytande enligt IL 3 kap. 7 § kan förekomma vid ägarandelar som motsvarar, eller överstiger, 

tio procent. 

Avslutningsvis ska dock nämnas att den praxis som finns rörande IL 3 kap. 7 § har utstått 

kritik för att vara allt för otydlig.101 Domstolens sätt att utreda huruvida ett väsentligt infly-

tande föreligger ser vid en överblick ut att ha förändrats genom åren och faktorerna har i de 

olika rättsfallen givits olika betydelse för bedömningen.102 Det kan därför vara svårt att dra 

några generella slutsatser rörande uttrycket väsentligt inflytande genom de ovan redovisade 

målen. 

4.4.3 Väsentligt inflytande i IL 49a kap och IL 43 kap 

Utformningen av IL 49a kap. 5 § påminner starkt om IL 24 kap. 10a §. För att ingå i en 

intressegemenskap krävs det att ett företag, genom indirekt eller direkt ägande har ett väsent-

ligt inflytande i ett annat företag.103 Under år 2004 avgjordes ett rättsfall angående väsentligt 

                                                 
95 Se till exempel RÅ 2001 not. 1 och RÅ 2006 ref. 67. 
96 RÅ 2002 not. 150 och RÅ 2009 not. 85. 
97 HFD 2012 not. 9. 
98 RÅ 2004 not. 215. 
99 RÅ 2001 not. 1. 
100 RÅ 2006 ref. 67. 
101 Cejie, Katia, Väsentlig anknytning - ytterligare tio år av rättspraxis från HFD, 2012, akademiskt nr s.71. 
102 Cejie, Katia, Väsentlig anknytning - ytterligare tio år av rättspraxis från HFD, 2012, akademiskt nr s.93-94. 
103 IL 49a kap. 5 §. 
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inflytande enligt IL 49a kap. 5 § av RR. Målet rörde ett ägarförhållande där två fysiska per-

soner ägde vardera 50 procent av aktierna i ett aktiebolag. En av ägarna hade för avsikt att 

överlåta sin andel till ett av honom ägt bolag. Detta bolag skulle även förvärva resterande 50 

procent av aktierna i aktiebolaget. Skatterättsnämnden (SRN)104 ansåg att det väsentliga in-

flytandet inte vid något av förvärven övergick på någon annan. Ägaren i det förvärvande 

bolaget och tillika ägaren i aktiebolaget utövade fortfarande ett väsentligt inflytande, något 

som alltså inte ändrats genom förvärven. Någon kapitalvinst skulle därmed inte tas upp enligt 

IL 49a kap. 11 §.105 

Ett rättsfall som förvisso avsåg bestämmande inflytande i företag, men som ändå kan vara 

av betydelse, avgjordes under år 2004.106 Omständigheterna i målet var att ett bolag ansågs 

utgöra ett dotterbolag till två, från varandra fristående, bolag. Ett av moderbolagen ägde en 

majoritet av aktierna medan det andra ägarbolaget hade andelar som utgjorde ett aktieinnehav 

på 42 procent. Det senare bolaget hade även rätten att utse en majoritet av bolagets styrelse. 

Minoriteten i SRN ansåg att två till varandra inte närstående bolag inte båda kunde utöva ett 

bestämmande inflytande och att bara ett av företagen därför kunde anses som moderbolag. 

Majoriteten i både SRN och HFD berörde däremot inte frågan huruvida de båda bolagen 

samtidigt ansågs inneha ett väsentligt eller bestämmande inflytande över dotterföretaget.107 I 

förarbetena till de äldre ränteavdragsreglerna ansågs det även att ett moderbolag alltid innehar 

ett bestämmande inflytande över dotterbolaget.108 

Jilkén anser att dessa två domar bekräftar att det inte krävs ett majoritetsägande för att ett 

väsentligt inflytande ska anses föreligga. Utöver detta tydliggör domarna att flertalet företag 

samtidigt kan anses inneha ett väsentligt inflytande över ett annat bolag.109 

                                                 
104 Skatteverket överklagade inte beslutet i detta fall vilket har till följd att SRN:s bedömning kvarstår. 
105 RÅ 2004 ref. 137. 
106 RÅ 2004 ref. 80. 
107 RÅ 2004 ref. 80. 
108 Prop. 2008/09:65 s.47. 
109 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.515-516. 
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4.5 Väsentligt inflytande enligt SKV 

4.5.1 SKV:s ställningstagande 

I ett ställningstagande från år 2013 anser SKV, med hänvisning till förarbeten och praxis 

rörande väsentlighetskriteriet i andra lagrum, att något exakt värde inte går att sätta på be-

greppet väsentligt inflytande.110 Uttalandet har sin grund i att flera faktorer än bara ägarandel 

måste tas med i bedömningen. Utöver ägarandelar ska till exempel inbördes relationer mellan 

delägarna beaktas genom att de informella och formella avtal ägarna har sinsemellan studeras. 

SKV gör dock bedömningen att om ägarandelen uppgår till åtminstone 40 procent presume-

ras ett väsentligt inflytande. Om andelsinnehavet däremot understiger 40 procent måste en 

bedömning göras där den ovan nämnda relationen till andra ägare studeras för att utröna 

huruvida andelsinnehavet likväl utgör ett väsentligt inflytande. Enligt SKV kan ett väsentligt 

inflytande genom detta förfarande uppstå vid ett andelsinnehav som uppgår till en andel långt 

under 40 %. Det gäller framför allt i situationer där flertalet ägare samverkar och att de däri-

genom tillsammans har ett väsentligt inflytande.111 

4.5.2 Kritik mot SKV:s ställningstagande 

SKV:s tillvägagångssätt för att tolka väsentlighetsbegreppet i det nämnda ställningstagan-

det112 har dock kritiserats i doktrin.113114 Inledningsvis anser Jilkén att den praxis rörande till 

exempel väsentlig anknytning enligt IL 3 kap. 7 § som SKV använder saknar betydelse för 

tolkningen av 24 kap. 10a §.115 Vidare uppmärksammas det faktum att begreppet väsentligt 

inflytande nämns i tiotalet lagrum i IL, varav endast två berör situationer utanför bolagssek-

torn. Ett av dessa lagrum är IL 3 kap. 7 § vilket medför att kvantifieringen116 mellan lagrum-

men till stor del avviker från varandra.117 

                                                 
110 Skatteverkets ställningstagande, Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt 

inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen, dnr: 131–117306–13/111, 2013-02-25. 
111 Skatteverkets ställningstagande, Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt 

inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen, dnr: 131–117306–13/111, 2013-02-25. 
112 Skatteverkets ställningstagande, Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt 

inflytande, undantaget från 10-regeln och ventilen, dnr: 131–117306–13/111, 2013-02-25. 
113 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.497. 
114 Med anledning av att ställningstagandet kom ut så sent som 2013 har det inte så tydligt kritiserats av andra 

än Jilkén & Jilkén, vilket leder till att kritiken mot ställningstagandet enbart berör en specifik artikel. 
115 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.497. 
116 Se avsnitt 3.1. 
117 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.497. 
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Det är tydligt att Regeringen i förarbetet haft för avsikt att omfatta ägarandelar som ligger 

strax under 50 %.118 Genom att använda förarbetena till vad som utgör en väsentlig del i en 

privatbostad finner SKV att ett ägande om 40 procent presumerar ett väsentligt inflytande. 

Genom en sådan tolkning ges förarbetena till en annan lagtext större vikt än det för lagrum-

met specifika förarbetet.119 Någon motivering till varför SKV väljer att göra en sådan tolkning 

redogörs inte.120 SKV:s sätt att tolka lagtexten riskerar enligt Jilkén därför att strida mot lega-

litetsprincipen genom att äldre och analogt tillämpade förarbeten och praxis ges större vikt 

än användandet av relevanta förarbeten.121 

4.5.3 SKV:s dialogsvar 9:e april 2013 

SKV gav i ett dialogsvar122 daterat den nionde april 2013 ett besked som är av mycket stor 

vikt för att få en bild av hur låga nivåer av inflytande som kan anses vara av väsentlig karaktär. 

Frågan rörde ett polskt bolag som genomfört en konstruktion av en motorväg och därför 

erhållit en kredit från sina underleverantörer. 2008 köptes 75 procent av denna kredit upp av 

ett bolag från Luxemburg, härefter kallat A. Köpet finansierades genom lån från tre andra 

bolag, tillika andelsägare i A. Finansieringen fördelades mellan de tre bolagen enligt procent-

satserna 55 procent, 35 procent och tio procent. Dessa procentsatser motsvarade även de 

ägarandelar bolagen hade i A. Under 2009 köptes denna fordran upp av ett svenskt dotter-

bolag till A. Finansieringen av detta köp utgjordes av koncerninterna lån från A. Överfö-

ringen genomfördes för att undvika den källskatt i Polen som bolaget fordrades att erlägga 

enligt det gällande dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Polen. Någon sådan 

bestämmelse angående källskatt fanns däremot inte i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sve-

rige och Polen.123 

 

                                                 
118 Prop. 2012/13:1 s.239. 
119 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.498. 
120 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.498. 
121 Jilkén, Daniel & Terenius Jilkén, Carina, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp 

på drift?, Svensk skattetidning, 2013, nr 6/7 s.499. 
122 Dialogsvar är en möjlighet för företag att ställa frågor till SKV om specifika skattefrågor. Tidigare har dia-

logsvaren varit sekretessbelagda men efter HFD:s dom i mål nr 554-13 den 1 juli 2013 är nu SKV tvungna 
att på begäran lämna ut dessa dialogsvar. Dock censureras företagsnamn och annan information som kan 
leda till att företag lider skada. 

123 Skatteverkets dialogsvar 9 april 2013 s.1. 
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SKV gjorde inledningsvis en liknande bedömning som tidigare uppmärksammats, det vill 

säga att begreppet väsentligt inflytande inom skattelagstiftningen var ett vanligt förekom-

mande uttryck och att det därmed gick att finna inspiration i andra lagrum. SKV pekade 

specifikt på att det i tolkningen av IL 3 kap. 7 § ansetts att ägarandelar understigande 40 

procent kunde utgöra ett väsentlig inflytande. Även de tidigare nämnda rättsfallen, där pro-

centsatser på 12, 15 och 25 procent medfört ett väsentligt inflytande, uppmärksammades.124 

Vidare hänvisade SKV till det tidigare nämnda ställningstagandet125 vari en ägarandel under 

40 procent kunde utgöra en väsentlig andel om det fanns andra omständigheter som talade 

för detta. Delägarnas inbördes relationer eller förekomsten av avtal mellan delägarna var 

typexempel på sådana omständigheter som kunde medföra väsentligt inflytande.126 

Lånen som A mottagit från andelsägarna var proportionellt fördelade efter ägarnas individu-

ella ägarandelar, vilket SKV ansåg talade för att ett samgående för att gemensamt finansiera 

förvärvet förelåg.127 Det ålåg bolaget att redovisa hur ränteintäkten beskattats och hur de 

låneavtal som förelåg mellan bolagen såg ut. Då bolaget inte kunde presentera dessa uppgifter 

                                                 
124 Skatteverkets dialogsvar 9 april 2013 s.5. 
125 Skatteverkets ställningstagande, Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt 

inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen, dnr: 131–117306–13/111, 2013-02-25. 
126 Skatteverkets dialogsvar 9 april 2013 s.5. 
127 Skatteverkets dialogsvar 9 april 2013 s.5. 
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genomförde SKV en uppskattning av hur de villkor som uppkommit genom låneavtalet kan 

ha sett ut.128 

SKV ansåg det klarlagt att en intressegemenskap förelåg då innehavet medförde en ägarandel 

på 55 procent. Vidare ansåg SKV, med bakgrund i de tidigare redogjorda rättsfallen, förar-

beten och ställningstagandet, att omständigheterna i det aktuella fallet även medförde att 

innehavet bestående av 35 respektive tio procent var av sådan karaktär att en intressegemen-

skap förelåg.129 

                                                 
128 Skatteverkets dialogsvar 9 april 2013 s.6. 
129 Skatteverkets dialogsvar 9 april 2013 s.6. 



  

 
26 

5 Ränteavdragsreglerna och EU-rätten 

5.1 Inledning 

En del av syftet för uppsatsen är att besvara om de svenska ränteavdragsreglerna ska bedö-

mas med hänsyn till etableringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital. Detta kapitel 

avser att inledningsvis visa de åtaganden Sverige har gentemot EU och därefter visa på skill-

naderna i omfattning mellan de båda friheterna. Kapitlet redogör vidare för de tolknings-

grunder som enligt EUD är avgörande för vilken frihet de svenska reglerna ska prövas mot 

och hur en sådan prövning ska göras. Avslutningsvis redogörs för de konsekvenser en sådan 

tillämpning kan innebära för svensk rätt. 

5.2 Svenska åtaganden mot EU 

Genom ett medlemskap i EU överför medlemsstaterna en del av sin suveränitet till förmån 

för EU.130 EU-rättens företräde framför nationell lag är inte uttryckligen stadgad i fördragen 

utan har utarbetats genom praxis, något som exempelvis framgår av målet Costa mot 

ENEL.131 Sedan tidigare hade EUD genom praxis konstaterat att EU-rätten bildar en ny 

rättsordning till vilken medlemsstaterna har inskränkt både staternas och dess medborgares 

rättigheter.132 Företrädesfrågan var även aktuell i ytterligare ett rättsfall där EU- domstolen 

förtydligade sin ståndpunkt och fastslog att EU-rätten har företräde framför nationell rätt 

även på grundlagsnivå.133 

Genom att avsäga sig en del av sin suveränitet åtar sig medlemsstaterna att följa och respek-

tera EU-rätten på olika sätt.134 Fördragen har inte i sig direkt effekt för staterna men förut-

sätter att medlemsstater genomför ändringar i den nationella lagstiftningen för att tillgodose 

fördragen.135 Som utgångspunkt gäller att om nationell rätt anses strida mot EU-rätten ska 

den regel som varit föremål för bedömning åsidosättas och får därmed inte tillämpas av nat-

ionella myndigheter eller domstolar.136 

                                                 
130 Ståhl, Kristina, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s.21. 
131 Mål C-6/64 – Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
132 Mål C-26/62 – N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen. 
133 Mål C-11/70 – Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 

Futtermittel. 
134 Mål C-6/64 – Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
135 Ståhl, Kristina, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s.34. 
136 Ståhl, Kristina, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s.71. 
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5.3 EU-rättsliga friheter 

5.3.1 Etableringsfriheten 

Etableringsfriheten är en del av den fria rörligheten för personer137 och stadgas i artikel 49 

EUF. Etableringsfriheten stipulerar att en medborgare i en medlemsstat har rätt att fritt eta-

blera sig i en annan medlemsstat.138 Artikel 49 EUF är tillämplig inte enbart för fysiska per-

soner utan även för juridiska personer.139 Anledningen till att även juridiska personer omfat-

tas står att finna i artikel 54 EUF där en medborgare i fördragets mening även innefattar en 

juridisk person om denne har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom 

unionen.140 

5.3.2 Fria rörligheten för kapital 

Den fria rörligheten för kapital stadgas i artikel 63 EUF och av artikeln följer att alla restrikt-

ioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land 

ska vara förbjudna.141 Rent praktiskt innebär den fria rörligheten för kapital en möjlighet för 

fysiska och juridiska personer att placera sina investeringar i det land de bedömer är mest 

fördelaktigt.142 

Den fria rörligheten för kapital skiljer sig markant på två sätt ifrån övriga friheter. För det 

första är den fria rörligheten för kapital giltig även i förhållande till tredje land143 och för det 

andra föreligger ingen begränsning för vem som kan åberopa friheten.144 Den fria rörligheten 

för kapital kan således åberopas av fysiska eller juridiska personer även utanför EU145 som 

vill föra kapital till och från EU-länder.146 

                                                 
137 Ståhl, Kristina, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s.100. 
138 Artikel 49 EUF. 
139 Ståhl, Kristina, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s.101. 
140 Artikel 54 EUF. 
141 Artikel 63 EUF. 
142 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4:1 uppl., författarna och Nordstedts juridik, Möln-

lycke 2010 s.292. 
143 Ståhl, Kristina, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s.137. 
144 Artikel 63 EUF. 
145 Ståhl, Kristina, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s.138. 
146 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4:1 uppl., författarna och Nordstedts juridik, Möln-

lycke 2010 s.293. 
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5.4 EU-praxis 

5.4.1 EU-rättsliga friheters förhållande till svenska regler 

EUD har i äldre mål framhållit att nationella bestämmelser som avser ägarandelar som med-

för ett bestämmande inflytande över ett bolags beslut materiellt ska prövas mot etablerings-

friheten.147 HFD har även klarlagt att så är fallet inom svensk rätt genom ett rättsfall från år 

2008. I målet konstaterar domstolen att om den svenska lagstiftningen tar sikte på situationer 

där ett bestämmande inflytande föreligger ska lagstiftningen inte bedömas utifrån den fria 

rörligheten för kapital.148 

I de rättsfall som avgjorts av HFD har de svenska ränteavdragsreglerna sedan tidigare endast 

ansetts kunna bedömas utifrån etableringsfriheten.149 HFD har i sina utlåtanden inte givit 

någon motivering till varför de anser att etableringsfriheten är tillämplig och inte den fria 

rörligheten för kapital. I doktrin har det dock framlagts att anledningen till att reglerna ska 

omfattas av etableringsfrihetens tillämpningsområde är att de tar sikte på lån inom intresse-

gemenskapen, vari ett stort inflytande bör finnas.150 EUD har under 2013 i två rättsfall, i 

uppsatsen refererade till som FII-domen och Itelcar-domen, klargjort bedömningsgrunderna 

för huruvida nationell lagstiftning ska bedömas med utgångspunkt i endera frihet. 

5.4.2 FII-domen 

Målet rörde frågan om hur beskattningen i samband med en utdelning från ett bolag utanför 

EU till ett brittiskt ägarbolag skulle bedömas. Bolagen var av uppfattningen att en sådan 

utdelning skulle omfattas av den fria rörligheten för kapital då de brittiska reglerna tillämpa-

des oberoende av hur stort innehavet i det utdelande bolaget var.151 Den brittiska skattemyn-

digheten motsatte sig detta och framlade, med hänvisning till tidigare praxis från EUD,152 att 

så länge bolaget utövar ett bestämmande inflytande ska en sådan utdelning omfattas av eta-

bleringsfriheten.153 

                                                 
147 Mål C-492/04 - Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH mot Finanzamt Emmendingen punkt 20 samt 

Mål C-251/98 - Baars mot Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem punkt 22. 
148 RÅ 2008 ref. 24. 
149 Se till exempel HFD 2011 ref. 90 (II, IV, V). 
150 Ohlsson, Fredrik, Även solen har sina fläckar, Skattenytt, 2013 s.107. 
151 FII-domen punkt 30. 
152 Se till exempel Mål C-157/05 – Holböck och Mål C-182/08 – Glaxo Wellcome. 
153 FII-domen punkt 31. 
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EUD framhävde att bedömningen huruvida nationell lagstiftning ska bedömas med utgångs-

punkt av endera frihet avgörs med hänsyn till den aktuella lagstiftningens ändamål.154 En 

bestämmelse som endast är tillämplig på andelsinnehav som medför ett bestämmande infly-

tande ska omfattas av tillämpningsområdet för etableringsfriheten i EUF:s 49:e artikel.155 Om 

situationen är den motsatta, att innehavet endast är av placeringssyfte utan avsikt att medföra 

inflytande i verksamheten ska denna bedömas utifrån den fria rörligheten för kapital enligt 

artikel 63.156 EUD utvidgade även sitt resonemang genom att fastslå att nationell lagstiftning 

som inte uteslutande är tillämplig på situationer där ett bestämmande inflytande utövas ska 

bedömas med hänsyn till den fria rörligheten för kapital.157 Detta gäller oavsett hur stort det 

faktiska innehavet i de enskilda fallen är.158 De slutsatser som dras i FII-domen upprepas 

även i en senare dom, mål C-168/11 Beker.159 Därmed får det anses klarlagt att den fria 

rörligheten för kapital kan åberopas så länge som lagstiftningen inte uteslutande omfattar 

situationer där ett bestämmande inflytande utövas. 

Frågan när ett sådant bestämmande inflytande kan anses föreligga har berörts av EUD i ett 

avgörande från år 2012.160 Domstolen ansåg att om lagstiftning omfattar ett andelsinnehav 

på 25 procent medför detta ett sådant bestämmande inflytande att den nationella lagstift-

ningen ska bedömas utifrån etableringsfriheten.161 

5.4.3 Itelcar-domen 

Målet rörde ett portugisiskt bolag som mottog lån av ett närstående amerikanskt bolag och 

frågan som ställdes var huruvida en begränsning av avdragsrätten för räntekostnader på lånet 

var kompatibelt med EU-rätten. 

EUD kom i sitt avgörande fram till att även om de portugisiska reglerna uteslutande var 

tillämpliga på förhållanden där ägarandelen uppgick till tio procent av antingen röster eller 

kapital, medförde detta inte nödvändigtvis att ett bestämmande inflytande utövades.162 Dom-

stolen godkände alltså inte ett innehav på tio procent som så pass stort att det alltid utgör ett 

                                                 
154 FII-domen punkt 90. 
155 FII-domen punkt 91. 
156 FII-domen punkt 92. 
157 FII-domen punkt 99. 
158 Ohlsson, Fredrik, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt 2014 s.14. 
159 Mål C-168/11 – Manfred Beker, Christa Beker mot Finanzamt Heilbronn punkt 30. 
160 Mål C-31/11 – Marianne Scheunemann mot Finanzamt Bremerhafen. 
161 Mål C-31/11 – Marianne Scheunemann mot Finanzamt Bremerhafen punkt 30. 
162 Mål C-282/12 – Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda mot Fazenda Pública (Itelcar-domen) punkt 22. 
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bestämmande inflytande. I och med att den nationella lagstiftningen genom denna bedöm-

ning inte uteslutande omfattade situationer där ett bestämmande inflytande förelåg skulle de 

portugisiska reglerna bedömas med utgångspunkt i den fria rörligheten för kapital.163 Den 

portugisiska lagstiftningen medgav endast avdrag i de fall mottagaren hade hemvist i Portugal 

eller i en annan EU-stat.164 Följden av att lagstiftningen istället bedömdes utifrån den fria 

rörligheten för kapital blev att denna restriktion av möjligheterna till ränteavdrag ansågs strida 

mot den fria rörligheten för kapital. De portugisiska reglerna ansågs därmed vara otillåtna.165 

EUD upprepade alltså i denna dom de slutsatser som drogs i FII-domen och visade dessu-

tom tydligt att bedömningen även är tillämplig på räntekostnader.166 

5.5 Konsekvenser för svensk rätt 

HFD har sedan tidigare konstaterat att lån är att anse som en sådan kapitalrörelse som om-

fattas av den fria rörligheten för kapital.167 Det har i doktrin ansetts att även de räntebetal-

ningar som görs i anslutning till ett lån bör utgöra liknande kapitalrörelser.168 Som tidigare 

redogjorts bekräftar Itelcar-domen att denna bedömning delas av EUD.169 Avgörande för 

huruvida de svenska ränteavdragsbegränsningarna ska bedömas utifrån den fria rörligheten 

för kapital är om reglerna inte uteslutande är tillämpliga på situationer där det enligt EU-

rätten föreligger ett bestämmande inflytande.170 Hur SKV och HFD tillämpar de svenska 

bestämmelserna om väsentligt inflytande är därför av avgörande betydelse. EUD har i praxis 

uttryckt att ett andelsinnehav på 25 procent i ett bolag medfört ett bestämmande infly-

tande,171 medan ett innehav bestående av tio procent inte medfört detsamma.172 Följden av 

EUD:s praxis blir därmed att om uttrycket väsentligt inflytande i IL 24 kap. 10a § även om-

fattar ett innehav som understiger 25 procent medför detta att de svenska reglerna kan 

komma att bedömas med utgångspunkt i den fria rörligheten för kapital. 

                                                 
163 Itelcar-domen punkt 25. 
164 Itelcar-domen punkt 30. 
165 Itelcar-domen punkt 31. 
166 Itelcar-domen punkt 19. 
167 RÅ 2009 ref. 33. 
168 Ohlsson, Fredrik, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt 2014 s.17. 
169 Itelcar-domen punkt 19. 
170 Ohlsson, Fredrik, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt 2014 s.17 samt FII-domen och Itelcar-domen. 
171 Mål C-31/11 – Marianne Scheunemann mot Finanzamt Bremerhafen punkt 30. 
172 Se FII-domen. 
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6  Analys 

6.1 Ränteavdragsreglerna 

De svenska ränteavdragsreglerna har de senaste åren varit föremål för ändring för att på ett 

bättre sätt kunna omfatta de situationer som lagstiftaren hade i åtanke när paragraferna in-

fördes. Det är svårt att argumentera för att införandet var omotiverat då avdragsmöjligheten 

missbrukades och avdragen till övervägande del användes för att genom skatteplanering 

sänka det skattepliktiga resultatet i ett företag eller en koncern. Tendenser till att förfarandet 

skulle avta i omfattning saknades och vi anser därigenom att en förändring var nödvändig. 

Regeringen såg skatteuppläggen och den förmånliga avdragsrätten som ett förfarande som 

urholkade den svenska skattebasen. Genom de införda reglerna erhölls en begränsning av 

det växande problemet samtidigt som en normalt bedriven affärsverksamhet fortsatt kunde 

bedrivas. Det råder emellertid inte någon tvekan om att införandet av reglerna lämnade vissa 

kryphål i lagtexten som företag utnyttjade. Genom att planera sina transaktioner kunde före-

tag undvika den procentsats vid vilken ett bestämmande inflytande uppstod, ett handlings-

mönster som är långt ifrån ovanligt. Företag som har för avsikt att reducera sina skattekost-

nader kommer ständigt att söka efter alternativ till att möjliggöra detta, något som lagtextens 

dåvarande utformning gav stora möjligheter till. Med relativt små förändringar i andelsinne-

havet kunde ränteavdragsbegränsningar undvikas. 

En bakomliggande faktor till att uttrycket väsentligt inflytande inte infördes före år 2013 stod 

troligtvis att finna i att ränteavdragsreglerna näst intill stressades fram på grund av dess bråds-

kade karaktär. Mycket tyder på att om reglerna hade behandlats djupare redan år 2009 hade 

troligtvis väsentligt inflytande använts som ett ledande uttryck redan då. Ett bestämmande 

inflytande innebar ett högre krav på andelsinnehav och därigenom en mindre omställning 

för företagen, men med tanke på den nuvarande utformningen av reglerna bör liknande tan-

kar kring tillämpningen ha funnits redan då. Antingen var grundtanken att starta i liten om-

fattning och därefter skärpa begränsningarna eller så såg Regeringen genom reglerna först 

och främst en chans till att öka skattebasen. Oavsett hur Regeringens grundtanke såg ut och 

vid vilken tidpunkt som uttrycket väsentligt inflytande införts, är vår uppfattning att den 

problematik som belysts i uppsatsen ändå hade uppstått vid någon tidpunkt. 
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Tolkningsproblemet som uppstod vid lagändringen år 2013 går till mångt och mycket att 

förklara i lagrummets vaga formulering. Från en paragraf som redan från sitt införande inne-

höll uttryck som inte ansågs optimala173 byttes ett vagt begrepp mot ett annat för att reglera 

området. Varken uttrycket på annat sätt eller väsentligt inflytande definieras i lagtext eller 

förarbeten och det är olyckligt att Regeringen först uppmärksammar problematiken i att in-

föra svårtolkade uttryck, för att i nästa skede göra om samma misstag. 

6.2 Analogiska tolkningar 

Med anledning av att uttrycket väsentligt inflytande i vissa situationer kan tolkas analogt i IL 

bör det diskuteras hur långt en sådan analogisk tolkning kan, och bör, tillåtas. Lagstiftarens 

avsikt är att kvantifierade uttryck ska tolkas på samma sätt oavsett vari en författning de 

påträffas. En grundtanke som vid en första anblick ter sig både rättssäker och enkel att till-

lämpa men som i själva verket kan leda till problem. Det stora problemet med att tillämpa 

uttryck analogt är att varje paragraf är avsedd att uppfylla ett specifikt ändamål. Det framgår 

av både ordalydelsen samt paragrafernas tillämpningsområden att situationer då väsentligt 

inflytande tillämpas skiljer sig mellan varandra. Tillämpningsområdena för de olika paragra-

ferna rör olika inkomstslag, både fysiska och juridiska personer och väsentligt inflytande i 

såväl kvantitativ som kvalitativ bemärkelse. Det är nödvändigt att inte ignorera dessa skillna-

der i tillämpningen för att inte lagstiftarens ursprungliga avsikt med paragrafen ska gå förlo-

rad. Analogiska tolkningar bör göras med försiktighet, efter noga övervägande och bör till så 

hög grad som möjligt röra likartade situationer eller tillämpningsområden.  

Det är av stor vikt vid en analogisk tolkning av ett uttryck att den så kallade referenten un-

dersöks, vilket i det aktuella fallet är inflytandet i ett företag. En analogisk tolkning ter sig 

som mest passande så länge som referenten är densamma. När referenten ändras, till exem-

pelvis del av bostad, minskar lämpligheten i en analogisk tolkning drastiskt. Av den anled-

ningen ligger en analogisk tolkning mellan uttrycket väsentligt inflytande enligt IL 3 kap. 7 § 

och IL 24 kap. 10a § närmare till hands än att använda IL 2 kap. 8 § som referenspunkt för 

en sådan tolkning. De två förstnämnda lagrummen behandlar båda ett väsentligt inflytande i 

företag, men med den skillnaden att det rör sig om en fysisk persons inflytande i det ena fallet 

och ett företags väsentliga inflytande i det andra. IL 2 kap. 8 § skiljer sig markant från de 

övriga genom att reglera hur stor yta av en bostad som anses utgöra en väsentlig del. Även 

om begreppet väsentligt inflytande inte nödvändigtvis ska ha samma innebörd oavsett vari 

                                                 
173 Se avsnitt 2.3 
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författningen det påträffas anser vi att en tolkning av väsentligt inflytande i ett företag bör 

ges en allmän betydelse så långt som det är möjligt. 

Genom att granska olika lagrum innehållande uttrycket väsentligt inflytande är vår uppfatt-

ning att lagstiftarens mål med den praktiska tillämpningen av uttrycket delvis har misslyckats. 

Som uppsatsen visat föreligger en märkbar skillnad i den procentsats som anses utgöra ett 

väsentligt inflytande enligt de olika lagrummen. Från vad som ursprungligen skulle avse en 

ägarandel på strax under 50 procent diskuteras idag situationer där andelsinnehavet rör ett 

innehav omkring tio procent. En viss del av denna markanta skillnad bör kunna tillskrivas 

analogiska tolkningar. Genom att hänvisa till andra lagrum och även till teorin om att ut-

trycket ska ha en gemensam innebörd blir det lättare att avvika från det ursprungliga ända-

målet med uttrycket i IL 24 kap. 10a §. 

En gemensam innebörd genom hela rättssystemet är en sund tanke, men ser i dagsläget sna-

rare ut som en utopi än som verklighet. Sammanfattningsvis kan alltså vad som vid första 

anblicken ser ut att vara en rättssäker tillämpning leda till gränsdragningsproblem. Vi anser 

att om avsikten är att ett uttryck ska tolkas likvärdigt oavsett vari en författning det stadgas 

måste lagstiftningen ses över. Ett väsentligt inflytande bör användas endast i de paragrafer 

som stämmer överens med lagstiftarens ursprungliga tanke kring uttrycket, eller så bör åt-

minstone HFD genom praxis tydliggöra ett gemensamt tillämpningsområde för situationer 

då uttrycket har samma referent. 

6.3 Lagtextens utformning 

Anledningen till att det föreligger en variation i bedömningen av vad som utgör ett väsentligt 

inflytande enligt IL 24 kap. 10a § går till mångt och mycket att finna i paragrafens utformning. 

Vid utformandet av lagtext står lagstiftaren inför ett val. Antingen kan ett uttryck ges en 

specifik innebörd, till exempel genom en procentsats, eller så kan uttrycket lämnas öppet för 

tolkning. Att det var den senare varianten som valdes får ses som ett motiverat val. Istället 

för att sätta en bestämd procentsats har i dagsläget reglerna kring ränteavdrag en mer flexibel 

utformning. Möjligheterna för företag att genom skatteupplägg kunna missbruka ränteav-

dragsreglerna är långt mer begränsad än vad fallet skulle vara vid en bestämd procentsats. 

Vid en situation att ett väsentligt inflytande skulle stipuleras vid 40 procent, är det mycket 
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troligt att företag skulle anpassa sitt andelsinnehav till ett ägande som understiger den pro-

centsatsen. Genom exempelvis ett andelsinnehav om 39 procent uppstår inte ett väsentligt 

inflytande och ränteutgifter kan dras av enligt reglerna i IL 16 kap. 1 §.174 

Att det inte stadgas en bestämd procentsats vid kringgåendelagstiftning är en avsedd effekt 

från lagstiftarens sida och trots det skiftande tillämpningsområdet är kringgåendelagstiftning 

inte något ovanligt inom den svenska skattelagstiftningen. Denna typ av lagstiftning medför 

emellertid en negativ aspekt i det faktum att utformningen försvårar förutsägbarheten. För-

utsägbarhet och kringgåendelagstiftning kan i sammanhanget nästan ses som två motpoler. 

Rörande uttrycket väsentligt inflytande enligt IL 24 kap. 10a § och utformningen av paragra-

fen anser vi det klarlagt att avsikten är att lämna uttrycket öppet för tolkning. Anledningen 

till vår ståndpunkt står att finna i det faktum att andelsinnehavet kompletterats med ett annat 

uttryck. Genom att addera uttrycket på annat sätt kommer, oavsett framtida praxis, det alltid 

finnas en viss möjlighet till tolkning. Vi anser att denna typ av utformning är det mest lämp-

liga för att kunna säkerställa att lagrummet omfattar de transaktioner som den är avsedd att 

göra.  

6.4 Bestämmande inflytande enligt EU 

Under lång tid var det osäkert hur bedömningsgrunden för huruvida nationell lagstiftning 

skulle bedömas med hänsyn till endera frihet såg ut. Genom de två redovisade rättsfallen 

klargjorde EUD under 2012 och 2013 hur domstolen avsåg att tillämpa etableringsfriheten 

och den fria rörligheten för kapital. Även om FII-domen inte specifikt berör ränteavdrags-

begränsningar anser vi, med hjälp av den senare Itelcar-domen, att de allmänna slutsatser 

som EUD drar är av intresse då de ger en generell förklaring till vilken grundläggande frihet 

som den nationella lagstiftningen ska bedömas med utgångspunkt i. Genom FII-domen klar-

gör EUD att det är det bakomvarande ändamålet med lagen som ska utgöra referenspunkt 

för vilken frihet den nationella lagstiftningen ska bedömas enligt. För att avgöra hur nationell 

lagstiftning ska bedömas tittar domstolen alltså på vad lagen avser att omfatta, inte vad som 

faktiskt är aktuellt i det specifika fallet. Ett exempel för att tydliggöra detta skulle vara att om 

en nationell lagstiftning är avsedd att omfatta ett andelsinnehav om fem procent skulle det 

                                                 
174 Detta kan dock fortfarande förekomma genom ett andelsinnehav tillsammans med närstående. 
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sakna betydelse om det i det aktuella fallet rör sig om ett ägande om 100 procent. Lagstift-

ningen skulle oavsett det faktiska innehavet bedömas utifrån att den omfattar så låga ägaran-

delar som fem procent.  

För att avgöra vilken frihet lagstiftningen ska bedömas utifrån studeras om reglerna uteslu-

tande omfattar situationer där ett bestämmande inflytande föreligger. Vid denna bedömning 

är det inte den nationella lagstiftningens tillämpning av uttrycket som tas i beaktande, utan 

det är istället EUD:s bedömning som är avgörande. Alltså kan en regel, som i Sverige är 

utformad att endast tillämpas på företag med bestämmande inflytande, av EUD bedömas att 

inte nödvändigtvis omfatta situationer där ett bestämmande inflytande utövas. 

Det ska här klargöras att EUD:s tillämpning av bestämmande inflytande klart skiljer sig från 

den svenska tillämpningen av samma uttryck. Den svenska tolkningen av uttrycket, som ti-

digare återfanns i bland annat IL 24 kap. 10a §, avser ett andelsinnehav som uppgår till 50 

procent eller mer. EUD väljer däremot en mycket vidare tolkning och ett andelsinnehav långt 

under 50 procent kan anses utgöra ett bestämmande inflytande. Den EU-rättsliga tolkningen 

av uttrycket bestämmande inflytande ligger därmed nära den tillämpning väsentligt inflytande 

har fått i svensk rätt.  

Då det för närvarande inte finns någon praxis där EUD klargör vid vilken nivå av ägande 

som ett bestämmande inflytande får anses ta vid, kan någon gräns för tillfället inte fastslås. 

Vad som emellertid är fastslaget i praxis är att det inte nödvändigtvis föreligger ett bestäm-

mande inflytande vid ett andelsinnehav om tio procent och att ett andelsinnehav om 25 pro-

cent har ansetts medföra ett bestämmande inflytande. Det kan därigenom konstateras att om 

de svenska ränteavdragsreglerna omfattar ett ägande om tio procent ska de prövas mot den 

fria rörligheten för kapital. Skulle de svenska reglerna däremot endast anses tillämpliga på 

situationer där ägandet överstiger 25 procent står det klart att reglerna istället ska bedömas 

med utgångspunkt i etableringsfriheten. Problematik uppstår om de svenska reglerna anses 

tillämpliga på ägarandelar någonstans mellan 10-25 procent. I avsaknaden av EU-praxis inom 

området kan ett sådant innehav för tillfället inte klart tillräknas någon av friheterna. Skulle en 

sådan situation uppstå krävs det ett avgörande från EUD som slår fast om det aktuella an-

delsinnehavet ska medföra ett bestämmande inflytande eller ej. 
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6.5 Väsentligt inflytande 

Den främsta anledningen till att uttrycket väsentligt inflytande var föremål för kritik vid in-

förandet var att uttrycket ansågs leda till en försämrad förutsägbarhet. Genom införandet av 

uttrycket ansåg bland annat Sveriges Advokatsamfund att definitionen av intressegemenskap 

i IL 24 kap. 10a § skulle bli mer otydlig än den varit tidigare. Advokatsamfundet grundade 

sin kritik på att uttrycket saknar en bestämd gräns, en åsikt som vi till stor del ställer oss 

bakom. Det är självklart lättare att se på införandet med facit i hand, men det råder ingen 

tvekan om att kritiken från Advokatsamfundet var befogad. En specifik procentsats, eller 

åtminstone ett intervall vid vilket ett väsentligt inflytande uppstår, saknas än idag. Det bör 

emellertid påpekas att det i sig inte är något negativt med regler utformade på detta sätt då 

lagstiftningen i vissa situationer kräver en sådan utformning för att på bästa sätt uppfylla sitt 

ändamål.175 

Vad som är anmärkningsvärt är Regeringens svar på kritiken. I sitt svar till Advokatsamfun-

det konstaterar Regeringen att uttrycket inte är nytt inom skattelagstiftningen rörande före-

tags väsentliga inflytande i andra företag. Därefter lämnar Regeringen kritiken obesvarad. 

Efter att ha studerat de övriga lagrummen innehållande uttrycket är detta enligt oss ett tvivel-

aktigt svar. Regeringen hänvisar förvisso till ett lagrum vari uttrycket väsentligt inflytande 

ingår, men i lagrummet ges inte någon utförlig förklaring för vad som avses med uttrycket. 

Problemet med Regeringens förfarande är att det bara finns ett fåtal lagrum där ett företags 

väsentliga inflytande i andra företag berörs. Någon djupare förklaring av uttrycket väsentligt 

inflytande ges inte i något av dessa lagrum, vilket medför att problemet i att fastställa den 

nivå av andelsinnehav som krävs för att ett väsentligt inflytande ska föreligga kvarstår. Rege-

ringen bör ha varit medveten om dels detta problem, men även det faktum att uttrycket 

väsentligt används i flera olika situationer där referenten och kvantifieringen tenderar att 

skilja sig åt. Om Regeringen studerat förarbetena till de olika lagrummen där väsentligt infly-

tande berörs borde denna problematik varit uppenbar. Därför ter det sig märkligt att inte 

Regeringen gav ett mer utförligt svar. En precisering av procentsats hade inte krävts, men 

om Regeringen bemött kritiken och förklarat mer utförligt för vad de avsåg att omfatta med 

regleringen hade mycket av den problematik vi nu ser kunnat undvikas. 

                                                 
175 Se avsnitt 6.3. 
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För att kunna fastslå det andelsinnehav från vilket ett väsentligt inflytande kan anses föreligga 

är vår uppfattning att analogiska tolkningar till andra lagrum innehållande uttrycket bör 

kunna göras. Som motivering till vårt ställningstagande vill vi anföra att Regeringens tanke 

vid införandet av IL var att kvantifierade begrepp ska kunna tolkas på samma sätt oavsett 

vari författningen de stadgas. En analogisk tolkning som ligger nära till hands är den till IL 3 

kap. 7 § då denna, likt IL 24 kap. 10a §, berör samma referent, det vill säga ett väsentligt 

inflytande i företag. Vi anser att de eventuella skillnader mellan vad som anses utgöra ett 

väsentligt inflytande för en fysisk person och en juridisk person bör vara marginella när det 

avser ett väsentligt inflytande i ett företag. Därigenom bör det andelsinnehav som krävs för 

att ett väsentligt inflytande ska uppstå vara lika stort i paragraferna. 

Andelsinnehavet är emellertid inte ensamt avgörande för om ett väsentligt inflytande förelig-

ger. Genom närståendes andelar eller formella avtal mellan ägarna kan ett väsentligt infly-

tande uppstå även om inte andelsinnehavet skulle motsvara en avsedd procentsats. Vad som 

bör diskuteras är om Regeringen kunnat förutse vid hur små andelsinnehav ett väsentligt 

inflytande kan förekomma genom att närstående äger andelar i samma företag. Exemplet i 

förarbetet till ränteavdragsreglerna berör ett ägande strax under 50 procent när de båda 

ägarna inte är närstående till varandra. Alltså står det klart att Regeringen har för avsikt att 

en ensam ägare som innehar ägarandelar strax under 50 procent ska omfattas av ränteav-

dragsreglerna. Detta framgår även av praxis att ett majoritetsägande inte krävs för att ett 

väsentligt inflytande ska anses föreligga såväl som att ett flertal företag samtidigt kan anses 

inneha ett väsentligt inflytande i ett annat företag. Frågan om hur lågt ägande, tillsammans 

med närstående, som kan innebära ett väsentligt inflytande besvaras däremot inte. Uttrycket 

väsentligt inflytande är emellertid inte den avgörande faktorn för diskussionen. Redan vid 

den tidigare formuleringen, det vill säga när ett bestämmande inflytande krävdes, bör situat-

ionen ha varit densamma. Genom att inte enbart se på andelsinnehav, utan även på andra 

omständigheter bör ett bestämmande inflytande kunnat förekomma även vid situationer då 

andelsinnehavet understeg 50 procent. Alltså borde ägarandelar under 50 procent redan före 

år 2013 kunnat medföra att reglerna var tillämpliga. Detta ska dock inte misstas för att det 

andelsinnehav som krävs för att ränteavdragsreglerna ska tillämpas lämnats oförändrat. För 

att avgöra om ett företag har ett väsentligt inflytande tillsammans med andra, närstående, 

företag analyseras deras sammanlagda inflytande. Det som tidigare krävde att företagen till-

sammans hade ett innehav överstigande 50 procent har genom lagändringen sänkts till en 

lägre, ospecificerad nivå. 
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SKV har i sitt ställningstagande presumerat att ett ägande bestående av ett andelsinnehav om 

40 procent ska innebära ett väsentligt inflytande. Slutsatsen i detta ställningstagande kan dis-

kuteras, och till viss del även kritiseras. Den referenspunkt som SKV tillämpar för sin be-

dömning är IL 2 kap. 8 §, en paragraf som avser hur stor yta av en bostad som anses utgöra 

en väsentlig del. Som nämnts ovan finns det andra lagrum som vid en överblick lämpar sig 

bättre för en sådan analogisk tolkning. Vi ställer oss tveksamma till att andelsinnehavet i IL 

2 kap. 8 § ska ges en sådan generell innebörd att det även omfattar ränteavdragsreglerna. 

Förvisso är detta förfarande i enlighet med Regeringens grundtanke med uttrycket, det vill 

säga att uttrycket ska ges samma innebörd oavsett vari en författning det stadgas, men genom 

förfarandet riskerar dock ränteavdragsreglernas ursprungliga ändamål att gå förlorat. 

Ett annat kapitel, vars förarbete också stadgar en presumtion på 40 procent är IL 35a kap. 

Kapitlet rör precis som IL 24 kap 10a § ett företags väsentliga inflytande i ett annat företag. 

Det lagstiftaren däremot gör, och vad som kan ifrågasättas, är att i förarbetet hänvisa till 

skogskontolagen och därigenom konstatera att med en väsentlig del avses 40 procent eller 

mer. Lagstiftaren inleder alltså stycket med att diskutera ett väsentligt inflytande för att sedan 

avsluta med att ange vad som utgör en väsentlig del. Enligt oss tyder mycket på att lagstiftaren 

likställer två skilda, inte direkt jämförbara, begrepp och att en analog tolkning av detta förar-

bete därför blir svår att motivera. 

När situationen däremot avser ett andelsinnehav som klart understiger 50 procent innebär 

det i sig inte en garanti för att ett väsentligt inflytande inte föreligger. För att väsentligt infly-

tande ska föreligga krävs dock att hänsyn tas till andra omständigheter, där relationen med 

andra ägare spelar en viktig roll. Både SKV:s förhandsbesked och dialogsvar rör situationer 

då ett företag, tillsammans med närstående företag, äger andelar i ett tredje företag. Hur lågt 

andelsinnehav som kan anses utgöra ett väsentligt inflytande vid ränteavdrag är däremot inte 

klarlagt. Vad som däremot är klarlagt är att HFD genom flera rättsfall rörande IL 3 kap. 7 § 

har konstaterat att oavsett om närstående till andelsinnehavaren existerar, är ett andelsinne-

hav som understiger tio procent för litet för att medföra ett väsentligt inflytande. HFD har 

utöver detta antytt att de anser att tio procent ska gälla som en nedre gräns, genom att i praxis 

slagit fast att om andelsinnehavet hade minskats till att understiga tio procent, skulle detta 

medfört att ett väsentligt inflytande inte skulle förelegat.  

Frågan som uppstår är om denna tolkning även kan tillämpas på ränteavdrag. Vår åsikt är att 

uttrycket väsentligt inflytande ska ges en sådan gemensam innebörd att det i vilket fall ska 
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gälla för de situationer då inflytandet hänvisar till samma referent. Vi är medvetna om att det 

föreligger vissa skillnader i det väsentliga inflytandet ett företag har jämfört med det väsent-

liga inflytande som en fysisk person har men denna skillnad bör inte påverka den slutgiltiga 

bedömningen. Ett väsentligt inflytande i ett företag ska därmed kunna tillämpas på samma 

sätt oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer. Om analogiska tolkningar ska 

tillämpas i den utsträckning som det görs i dagsläget är IL 3 kap. 7 § det lagrum som bör 

refereras till. 

Vår slutsats blir att en analogisk tolkning av IL 2 kap. 8 § inte är den mest lämpliga och att 

ett väsentligt inflytande därmed inte ska presumeras från 40 procent. Vi anser att om ett 

väsentligt inflytande ska presumeras, så ska det presumeras vid ett andelsinnehav vid strax 

under 50 procent i enlighet med förarbetet. Att anse 40 procent som strax understigande 

anser vi vara att utvidga innebörden av uttrycket allt för mycket. Det är en möjlig tolkning 

att se HFD:s domar e contrario som ett klargörande om att tio procent utgör en nedre gräns 

för när väsentligt inflytande kan föreligga. Riktigt så långt är vi emellertid inte villiga att 

sträcka oss. Vad som har konstaterats i praxis är att ett innehav om 12,8 procent har ansetts 

utgöra ett väsentligt inflytande. Det är ingen omöjlighet att ett väsentligt inflytande framöver 

kommer att avse andelsinnehav från tio procent och uppåt, men i skrivande stund är 12,8 

procent vad som bör utgöra gällande rätt. 

6.6 Konsekvenser av tolkningen 

Det råder ingen tvekan om att ett framtida avgörande från såväl HFD som EUD kommer 

vara av nytta för hur uttrycket väsentligt inflytande ska tolkas framöver. I väntan på det av-

görandet bör ändå konsekvenserna av ett framtida utfall beröras. Bedömningen av hur stort 

andelsinnehav som ska anses utgöra ett väsentligt inflytande kommer att påverka ränteav-

dragsreglernas harmonisering med EU-rätten. Det är långt ifrån säkert att vad som anses som 

regler utformade i enlighet med etableringsfriheten inte kommer att strida mot den fria rör-

ligheten för kapital. Med anledning av att reglernas tillämpningsområde är avgörande för 

vilken EU-rättslig frihet som transaktionerna ska omfattas av är det av vikt att kunna kon-

statera vid vilket andelsinnehav som ett väsentligt inflytande uppstår. 

Den stora skillnaden mellan den situation att de svenska ränteavdragsreglerna ska bedömas 

utifrån etableringsfriheten jämfört med den fria rörligheten för kapital är dess skydd gente-

mot tredje part. Etableringsfriheten omfattar endast fysiska och juridiska personers rätt att 

inom EU etablera sig i den medlemsstat de finner mest attraktivt, medan den fria rörligheten 
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för kapital inte innehåller någon sådan begränsning. Den fria rörligheten för kapital är alltså, 

till skillnad mot etableringsfriheten, en frihet som även i specifika situationer kan åberopas 

av personer utanför EU. 

Problematiken med att även lån och liknande transaktioner utanför ESS erhåller skydd blir 

att de svenska ränteavdragsreglerna ursprungligen inte var avsedda för att omfatta alla dessa 

situationer. Regeringens avsikt med reglerna var snarare den motsatta, då de infördes för att 

motverka skatteplanering, något som kan genomföras med hjälp av placering i så kallade 

skatteparadis. 

Den fria rörligheten för kapital stipulerar ett förbud mot alla former av restriktioner för ka-

pitalrörelser och bolag utanför EU bör därmed kunna hävda att de svenska reglerna medför 

just en sådan restriktion. De svenska reglerna har sedan tidigare kritiserats för att utgöra 

hinder för den fria rörligheten inom EU, en kritik som knappast kommer att avta om även 

transaktioner utanför EU omfattas av reglerna. Om utfallet av bedömningen skulle bli att de 

svenska reglerna faktiskt strider mot den fria rörligheten inom EU får det som yttersta kon-

sekvens att dessa regler inte får tillämpas. Bedöms reglerna utifrån den fria rörligheten för-

kapital omfattar inte bara förbudet transaktioner inom EU, utan även på en global nivå. Vid 

den situationen hindrar alltså inte de svenska reglerna längre företag från att utnyttja ränte-

avdragsreglerna, även om företagen skulle vara belägna i så kallade skatteparadis.176 

                                                 
176 För djupare diskussion i ämnet se Ohlsson, Fredrik, Ränteavdrag och EU-rätten, Skattenytt, 2014 s.11 ff. och 

EU Pilot 4437/13/TAXU – Sweden. 
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7  Slutsats 

Det saknas en bestämd gräns rörande det andelsinnehav som krävs för att ett väsentligt in-

flytande ska anses föreligga. Regeringens avsikt med införandet av uttrycket i IL 24 kap. 10a 

§ var inledningsvis att omfatta ett andelsinnehav i området kring 49 procent, men dessutom 

att uttrycket skulle tolkas på samma sätt oavsett vari en författning det stadgas. Vi är av 

uppfattningen att uttrycket har fått ett alltför vidsträckt tillämpningsområde och med anled-

ning av hur uttrycket tillämpas idag bör även procentsatserna kunna tillämpas på ränteavdrag. 

Anledningen till att avsteg görs från vad som stadgas i förarbetet kan till stor del förklaras i 

användandet av analogiska tolkningar. SKV har hänvisat till flera olika lagrum innehållande 

uttrycket, och av de berörda lagrummen anser vi att IL 3 kap. 7 § är den som lämpar sig bäst 

för en analogisk tolkning. Bedömningsgrunden för om ett företag eller en fysisk person ska 

inneha ett väsentligt inflytande i ett företag bör vara densamma och därigenom är en analo-

gisk tolkning tillämpbar. Däremot anser vi inte att en analogisk tolkning till IL 2 kap. 8 § är 

en lika bra utgångspunkt och att SKV:s presumtion att ett väsentligt inflytande ska uppstå 

vid 40 procent därmed ger en felaktig bild av vad som ska anses som gällande rätt. Detta på 

grund av att en väsentlig del av en bostad inte kan ges samma betydelse som ett väsentligt 

inflytande i ett företag. 

SKV:s tillämpning av IL 3 kap. 7 § har givit vid handen att ett väsentligt inflytande kan före-

komma vid så lågt andelsinnehav som tio procent, medan HFD i tidigare mål konstaterat att 

ett andelsinnehav som understiger tio procent aldrig kan anses utgöra ett väsentligt infly-

tande. Det går att argumentera för att tio procent därigenom får anses utgöra en nedre gräns 

för när ett väsentligt inflytande kan föreligga och vi utesluter inte att framtida praxis kan 

komma att utvisa att så är fallet. Tills vidare är emellertid vår slutsats, i enlighet med praxis 

från HFD, att 12,8 procent är den nedre gräns som i dagsläget bör utgöra ett väsentligt in-

flytande enligt IL 24 kap. 10a §. 

Slutsatsen blir således att gällande rätt för hur väsentligt inflytande i IL 24 kap. 10a § ska 

tolkas är att uttrycket kan bli tillämpligt vid ett andelsinnehav från 12,8 procent. Det medför 

i sin tur att de svenska ränteavdragsreglerna, enligt EU-praxis, inte uteslutande omfattar si-

tuationer där ett bestämmande inflytande föreligger och därigenom ska bedömas med ut-

gångspunkt i den fria rörligheten för kapital. Att reglerna bedöms med utgångspunkt i den 

fria rörligheten för kapital medför att transaktioner till så kallade skatteparadis utanför EU 

riskerar att omfattas och skyddas av EU-rätten. 
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