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Sammanfattning 

Den 1 juli 2013 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslut i ett mål gällande 

kvittningsrätten för kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter. Frågan som be-

handlades i målet var om aktiebolaget hade rätt att kvitta sina kapitalförluster mot kapital-

vinsterna som uppkommit i den utländska delägarbeskattade juridiska personen. HFD 

beslutade att neka aktiebolaget möjligheten till kvittning på grund av att lagstöd saknades. 

Denna bedömning väcker frågor, då aktiebolag som väljer att placera delägarrätter i del-

ägarbeskattade juridiska personer får en mindre utsträckt kvittningsrätt vid jämförelse om 

delägarrätterna hade placerats direkt i aktiebolaget. Vid närmare granskning av kvittnings-

möjligheterna kan det konstateras att även kvittningsrätten för kapitalförluster (inte bara 

kapitalvinster) på delägarrätter i delägarbeskattade juridiska personer är begränsade, vid 

jämförelse om motsvarande kapitalförluster hade uppkommit direkt i aktiebolaget. Be-

gränsningarna för kapitalförlusterna på delägarrätter i delägarbeskattade juridiska perso-

ner innebär att kapitalförlusten ska kvoteras till 70 % innan kvittning kan ske, vilket inte 

är ett krav om kapitalförlusten hade uppkommit direkt i aktiebolaget. Vidare finns varken 

en sparanderegel eller en koncernkvittningsregel att tillgå i 48 kap. 27 § IL, vilket finns om 

kapitalförlusten hade uppkommit direkt i aktiebolaget enligt 48 kap. 26 § IL.   

Frågan som uppkommer är hur dessa begränsningar står i förhållande till den skatterätts-

liga neutralitetsprincipen, där den skattskyldiges val ska styras i minsta möjliga utsträck-

ning av skattesystemet. Avsteg från denna princip kan göras i syfte att motverka oönskad 

skatteplanering. Av en samlad bedömning anser skribenterna att samtliga begränsningar 

av kvittningsrätten för delägarrätter ägda via delägarbeskattade juridiska personer är oför-

enliga med neutralitetsprincipen. Detta grundar skribenterna på att aktiebolag som väljer 

att placera delägarrätter via delägarbeskattade juridiska personer missgynnas ur ett skatte-

mässigt perspektiv, vid jämförelse om delägarrätterna hade placerats direkt i aktiebolaget.  
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En av de motiveringar som har anförts av lagstiftaren har varit att motverka oönskad 

skatteplanering. Denna motivering anser skribenterna inte vara hållbar för att rättfärdiga 

dessa begränsningar. Reglerna borde därmed ändras så att kvittningsmöjligheten på delä-

garrätter ägda via delägarbeskattade juridiska personer blir lika omfattande som om delä-

garrätterna hade ägts direkt av aktiebolaget. Den framtida existensen av kvittningsrätten 

på delägarrätter har diskuterats av lagstiftaren och det återstår att se ifall den kommer att 

avskaffas eller inte. 
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Abstract 

July 1, 2013, the Supreme Administrative Court (SAC) announced a decision in a case 

concerning the right to set off of capital gains and losses on securities. The question that 

was raised in the case was whether the Swedish company had the right to set off their 

capital losses against capital gains arisen in the foreign part-owner taxable legal person. 

SAC decided to deny the company the right to set off due to lack of legal support. This 

decision raises questions, because companies that chooses to place securities in part-

owner taxable legal persons gets less extended rights to set off, in comparison to if the 

securities had been placed directly in the Swedish company. By a closer examination of 

the possibilities to set off, it can be concluded that the right to set off of capital losses 

(not just capital gains) on securities in part-owner taxable legal persons are limited, in 

comparison to if the corresponding capital losses incurred directly in the Swedish com-

pany. The limitations of capital losses on securities in part-owner taxable legal persons 

means that the capital losses should be subject to a quota of 70 % before set off can occur, 

which is not a requirement when capital losses incurred directly in the Swedish company. 

Furthermore, there is neither a carry forward rule nor an intra-group set off rule in Chap-

ter 48. 27 § Swedish Income Tax Act (SITA), which exists if the capital losses incurred 

directly in the company according to Chapter 48. 26 § SITA. 

The question that arises is how these limitations stand in relation to the principle of 

neutrality where the taxpayer's choices should be controlled as little as possible by 

the legal tax system. Derogations from this principle can be made in order to coun-

teract undesirable tax planning.  

By an overall assessment the writers consider that all limitations to set off of secu-

rities owned via part-owner taxable legal persons are incompatible with the principle 
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of neutrality. The reason for this opinion is that a company who chooses to place 

securities via part-owner taxable legal persons is affected adversely from a tax per-

spective in comparison to if the securities were owned directly by the Swedish com-

pany itself. According to the writers, there is no sustainable justification for these 

limitations. The rules should therefore be amended so that the set off possibilities 

on securities owned via part-owner taxable legal persons should be as extensive as 

if the securities were owned directly by the Swedish company. The future existence 

of the set-off right on securities has been discussed by the legislature and the future 

will tell if it will be abolished or not. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 juli 2013 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslut i ett mål gällande 

kvittningsrätten för kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter. Målet hade överkla-

gats till HFD utav Skatteverket (SKV) efter att ett förhandsbesked hade givits ifrån Skatte-

rättsnämnden (SRN). Målet avsåg ett svenskt aktiebolag som var delägare i en i utlandet 

delägarbeskattad juridisk person.1 Aktiebolaget hade under beskattningsåret haft kapitalför-

luster på delägarrätter,2 samt kapitalvinster på delägarrätter som uppkommit i den utländska 

delägarbeskattade juridiska personen. Frågan som då behandlades i målet var om aktiebo-

laget hade rätt att kvitta sina kapitalförluster mot kapitalvinsterna som uppkommit i den 

utländska delägarbeskattade juridiska personen.3  

Aktiebolaget tillhörde en svensk koncern där bolaget även var delägare i ett annat svenskt 

aktiebolag. Kvittningsrätten för kapitalförluster på delägarrätter för aktiebolag regleras i 48 

kap. 26 § Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). För att kvittning mellan kapitalförluster och 

kapitalvinster ska kunna göras krävs dock att delägarrätter på vilka kapitalförlust eller ka-

pitalvinst uppkommit inte är näringsbetingade.4  

Då SRN lämnade förhandsbesked i frågan konstaterade nämnden att det i detta mål rörde 

sig om kvittning av kapitalvinster på delägarrätter som uppkommit i en utländsk delägarbe-

skattad juridisk person. Nämnden konstaterade att kvittningsrätten för kapitalförluster på 

delägarrätter som uppkommit via delägarskap i handelsbolag eller utländska delägarbeskat-

tade juridiska personer (delägarbeskattade juridiska personer) regleras i 48 kap. 27 § 2 st. 

IL. I situationer som behandlades i målet, där det istället förekom kapitalvinster, saknades 

reglering i lagrummet. Frågan att avgöra för nämnden var således om kapitalvinsterna skulle 

tillåtas att kvittas mot aktiebolagets kapitalförlust även om uttryckligt lagstöd saknades. 

SRN ansåg att det var svårt att motivera en åtskillnad mellan nämnda situationer beroende 

på om den utländska delägarbeskattade juridiska personen istället hade haft en kapitalförlust 

                                                 
1 Nämnda utländska delägarbeskattade juridiska person är att likställa med ett svenskt handelsbolag, se 5:2a 

Inkomstskattelag (1999:1229) IL.   

2 Med delägarrätt avses exempelvis aktie, teckningsrätt eller fondaktierätt enligt 48 kap 2 § 1 st. IL.  

3 HFD 2013 ref. 52 och skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D. 

4 24 kap. 13 och 14 §§ IL, samt 25 a kap. 5 § 2 st. IL samt 25 a kap. 23 a § IL. 
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på delägarrätter, för vilken det fanns en lagstadgad kvittningsrätt. Nämnden ansåg det där-

för inte föreligga något hinder för det svenska aktiebolaget att kvitta dess kapitalförluster 

mot kapitalvinsterna som uppkommit i den utländska delägarbeskattade juridiska perso-

nen.5   

När målet kom upp till avgörande i HFD konstaterade rätten likaså att det saknades ett 

uttryckligt lagstöd för att kvitta kapitalvinsterna som uppkommit via delägarskap i en ut-

ländsk delägarbeskattad juridisk person. Eftersom det enbart fanns en lagstadgad kvitt-

ningsrätt för kapitalförluster av sådant slag, ansåg HFD att det saknades förutsättningar för 

att bevilja en utsträckt kvittningsrätt som inte fanns reglerad. HFD ansåg därför att möjlig-

het till kvittning saknades.6  

Denna bedömning väcker frågor då det inte tycks förekomma någon kvittningsrätt för ett 

svenskt aktiebolag, vars kapitalförluster inte kan kvittas mot kapitalvinster uppkomna i en 

utländsk delägarbeskattad juridisk person i vilket bolaget är delägare. Däremot är motsva-

rande kapitalförluster på delägarrätter möjliga att kvitta enligt bestämmelsen i 48 kap. 27 § 

2 st. IL. I dessa situationer, då aktiebolaget har kapitalförluster som har uppkommit i en 

utländsk delägarbeskattad juridisk person, är dessa enbart berättigade att kvittas mot aktie-

bolagets egna kapitalvinster upp till 70 procent. I jämförelse med en eventuell kvittning mot 

kapitalvinster uppkomna i ett annat aktiebolag framstår då en skillnad, eftersom en sådan 

kapitalförlust kan kvittas i sin helhet enligt 48 kap. 26 § IL.  

Vidare berättigas inte aktiebolag möjligheten att föra vidare kapitalförluster uppkomna i 

handelsbolag eller utländska delägarbeskattade juridiska personer till nästkommande be-

skattningsår.7 Hade kapitalförlusterna på delägarrätter istället uppkommit i ett aktiebolag 

hade förlusten fått föras vidare till nästkommande beskattningsår om det inte gått att ut-

nyttja under det år förlusten uppkommit.8 Ett aktiebolag ges vidare ingen rätt att kvitta en 

                                                 
5 SRN förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2. 

6 HFD 2013 ref. 52, s. 3.  

7 48 kap. 27 § 2 st. IL é contrario.  

8 48 kap. 26 § 2 st. IL. 
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kapitalförlust på delägarrätter uppkomna i delägarbeskattade juridiska personer mot mot-

svarande kapitalvinster uppkomna i andra koncernbolag. Aktiebolag ges däremot denna 

möjlighet inom en koncern, under förutsättning att vissa krav uppfylls.9                      

I svensk skatterätt är en av utgångspunkterna att det inte ska vara mindre fördelaktigt att 

bedriva en viss bolagsform gentemot en annan, vilket följer av den så kallade neutralitets-

principen.10 Enligt lagstiftaren bör avsteg från neutralitetsprincipen kunna motiveras i syfte 

att motverka kringgående av skattelagstiftning, i detta fall genom koncernstrukturer upp-

byggda av blandade bolagsstrukturer.11 Det nuvarande rättsläget har framför allt ifrågasatts 

ur ovan nämnda neutralitetsperspektiv, då det inte ansetts finnas befogade grunder för ett 

avsteg från denna princip.12 I dagsläget är frågan om lagstiftningen missgynnar aktiebolag 

som väljer att placera sina innehav av delägarrätter i delägarbeskattade juridiska personer 

istället för i andra aktiebolag. Frågan som då uppkommer är om 48 kap. 26 och 27 §§ IL är 

förenliga med neutralitetsprincipen, eller om nuvarande skillnader av kvittningsrätten kan 

anses motiverade?  

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att analysera kvittningsrätten i 48 kap. 27 § 2 st. IL i förhållande till 48 

kap. 26 § IL utifrån den skatterättsliga neutralitetsprincipen.  

1.3 Avgränsning 

Utredningen i denna uppsats kommer att centreras kring kvittningsrätten för aktiebolag 

och den kvittningsrätt som föreligger om ett bolag har valt att placera delägarrätter i såväl 

svenska som utländska delägarbeskattade juridiska personer. Övriga typer av kapitalförlus-

ter och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet kommer därför inte att beröras i 

denna uppsats. På grund av lagtextens ordalydelse kommer begreppet delägarrätter att an-

vändas genomgående i uppsatsen, men begreppet kommer i uppsatsen enbart att syfta till 

aktier. Vad avser kvittningsrätten i 48 kap 27 § IL för juridiska personer som är delägare i 

                                                 
9 Jämför 48 kap. 26 och 27 §§ IL . 

10 Prop. 2001/02:140 s. 25 ff. och Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer 
och Simon-Almendal, Teresa Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 13., uppdaterade uppl., Stu-
dentlitteratur, Lund, 2011, s. 45.  

11 Prop. 2001/02:140 s. 25-27. 

12 Glückman, Daniel & Sparrfelt, Arian, Kapitalvinster och kapitalförluster på andelar ägda via delägarbeskattade juri-
diska personer, Svensk Skattetidning nr 2, 2014. 
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delägarbeskattade juridiska personer, kommer enbart stycke 2 att analyseras. Detta då stycke 

1 tar sikte på fysiska personer och stycke 3 behandlar situationer som skribenterna inte 

kommer beröra i uppsatsen.  

Uppsatsen kommer att avgränsas ytterligare genom att inte beakta EU-rätt, vilket innebär 

att uppsatsen enbart kommer att behandla svensk skattelagstiftning och det svenska rätts-

läget. Angående den skatterättsliga neutralitetsprincipen kommer denna att utredas och be-

skrivas i den mån det är nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte. En annan skatterättslig 

princip som kan anses ha ett nära samband med neutralitetsprincipen är den så kallade 

likhetsprincipen. Lagstiftarens resonemang i de berörda förarbetena till 48 kap. 26 och 27 

§§ IL ger stundtals uttryck för denna princip, dock ej uttryckligen. Skribenterna tar därför 

viss hänsyn till nämnda resonemang för att uppnå syftet att ställa de relevanta lagrummen 

i relation till neutralitetsprincipen. I övrigt kommer likhetsprincipen inte att beröras. 

1.4 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte och möjliggöra aktuella analyser av ovan nämnda lagrum 

kommer rättskällorna att användas, det vill säga lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

Rättskällorna kommer användas med beaktande av rättskällehierarkin enligt nämnda ord-

ning.13 Vid behandlande av lagtext kommer ytterligare vägledning sökas med hjälp av för-

arbeten, då målet är att utreda lagstiftarens syfte med den lagtext som finns idag. Då det 

även finns förarbete som föreslår ändringar gällande kvittningsrätten kommer detta att be-

aktas för att belysa eventuella framtida förändringar. Då det från början är rättspraxis inom 

området som gett upphov till den artikel som väckt skribenternas intresse för ämnet, kom-

mer HFD:s avgörande i målet HFD 2013 ref. 52 att vara en viktig rättskälla för uppsatsen. 

Här kommer även det överklagade förhandsbeskedet från SRN vara av intresse då utfallet 

i nämnden och HFD skiljer sig avsevärt.14 

I syfte att komplettera redan nämnda rättskällor kommer uppsatsen vid behov ge ytterligare 

inblick i området med hjälp av doktrin. Vidare är tanken att analysera och få inspiration av 

                                                 
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2007, s. 37. 

14 SRN förhandsbesked dnr 2-12/D. 
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den artikel som gavs ut i Svensk Skattetidning nr 2/2014,15 samt övrig relevant doktrin som 

kan finnas.  

Vid behandlande av den skatterättsliga neutralitetsprincipen kommer rättspraxis vara en 

viktig rättskälla för uppsatsen då principen inte är lagstadgad.16 Syftet med att granska rätts-

praxis är att visa på tidigare situationer på det svenska skatteområdet där neutralitetsprinci-

pen kan anses ha haft en betydande roll för målens utgång. Praxis där neutralitetsprincipen 

berörs kommer i första hand behandla mål där val av bolagsform varit uppe för avgörande 

och där neutralitetsprincipen haft inverkan på målens utgång. Vid brist på sådan specifik 

praxis kommer i andra hand praxis inom andra områden på det skatterättsliga området att 

ges utrymme, i syfte att visa hur domstolarna värderat neutralitetsprincipen i förhållande 

till den skattelagstiftning som varit uppe för diskussion. Genom en sådan mer allmän 

granskning kan skribenterna ändå få en uppfattning av hur tungt principen värderas vid 

avgörande av skatterättsliga mål. Även att neutralitetsprincipen inte är lagstadgad, kommer 

skribenterna att använda sig av relevanta förarbeten i syfte att utröna om lagstiftaren gett 

uttryck för att ha iakttagit den skatterättsliga neutralitetsprincipen. Under uppsatsens gång 

uppkommer det diskussioner av lagstiftaren där det reflekteras över vikten av likformiga 

regler. Dessa diskussioner har skribenterna tolkat ur ett neutralitetsperspektiv, varför dis-

kussionen om likformiga regler är central för att uppnå uppsatsens syfte. Utöver rättspraxis 

och förarbeten kommer även doktrin att vara av stor betydelse vid granskningen av neut-

ralitetsprincipen, i och med dess avsaknad av lagstöd.17  

Genom att använda oss av nämnda rättskällor är vår avsikt att utföra uppsatsen med ett 

objektivt tillvägagångssätt för att uppsatsen ska kunna utmynna i en så välmotiverad analys 

som möjligt, där ett mer subjektivt tillvägagångssätt kommer att utmynna i en avslutande 

slutsats.  

                                                 
15 Glückman och Sparrfelt 2014. 

16 Påhlsson, Robert, Inledning till skatterätten, 3., [uppdaterade och utök.] uppl., Iustus, Uppsala, 2003, s. 62. Se 
även Tikka, Kari Sulo, Om principer vid tolkningen av skattelag, Skattenytt nr 11 2004, s. 658. 

17 Se exempelvis Påhlsson 2003, s. 62. 
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1.5 Disposition 

I kapitel två, tre, fyra, fem och sex kommer en kort inledning att framställas. Dessa kapitel 

kommer sedan att avrundas med sammanfattande kommentarer som är viktiga att lägga på 

minnet under uppsatsens fortsatta granskning. 

Kapitel 2 Uppsatsens andra kapitel kommer att beskriva nuvarande lagstiftning i 48 

kap. 26 § IL, där juridiska personers kvittningsrätt för kapitalförluster på 

delägarrätter direkt uppkomna i bolaget regleras.  

Kapitel 3 Detta kapitel presenterar gällande rätt avseende kvittningsrätten av kapital-

förluster som uppkommit i delägarbeskattade juridiska personer. De situat-

ioner som regleras i 48 kap. 27 § 2 st. IL behandlas avskilt från kapitel 2 för 

att skillnader i kvittningsrätten lättare ska framgå för läsaren.  

Kapitel 4 I detta kapitel kommer utrymme att ges åt redan nämnda praxis där en  

  djupare inblick kommer att ges än den som framställts i uppsatsens bak-

  grund. Här kommer SRN:s förhandsbesked samt avgörandet från HFD att 

  behandlas.   

Kapitel 5 I kapitel fem kommer innebörden av den skatterättsliga neutralitetsprinci-

  pen att beskrivas. I detta kapitel är även tanken att eventuell rättspraxis ska 

  ge uppsatsen ytterligare djup för att visa på tidigare situationer där den 

  skatterättsliga neutralitetsprincipen varit av betydelse för svensk skatterätt. 

  Utöver rättspraxis kommer även relevanta förarbeten att granskas i syfte 

  att få en uppfattning om neutralitetsprincipen varit i åtanke vid stiftandet 

  av lagrummen eller inte.  

Kapitel 6 I detta kapitel presenteras företagskommitténs slutbetänkande om neutral 

  bolagsskatt, där kvittningsrättens framtida existens diskuteras. Företags-

  kommitténs slutbetänkande består av två förslag som kommer att presen-

  teras åtskilda från varandra. 

Kapitel 7 Detta kapitel kommer att utgöra uppsatsens analys, där aktuell lagstiftning 

  och praxis kommer att ställas i förhållande till neutralitetsprincipen. Skri-

  benterna kommer i kapitlet även att utröna ifall det är befogat med föränd-

  ringar av gällande lagstiftning. 
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Kapitel 8 Avslutningsvis redogör skribenterna en slutsats i kapitel åtta, där uppsatsens 

analys sammanfattas med konkreta svar på om kvittningsrätten är förenlig 

med neutralitetsprincipen samt om det är befogat med förändringar av 

kvittningsrätten.  
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2 Delägarrätter i aktiebolag 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer lagstiftning och förarbeten att behandlas i åtskilda avsnitt för att 

inledningsvis presentera gällande rätt och senare visa varför lagstiftningen ändrats till gäl-

lande lydelse. För att tydliggöra de begränsningar som införts genom åren kommer fiktiva 

exempel och bilder att presenteras. Med hjälp av dessa exempel kommer aktiebolags kvitt-

ningsrätt vid kapitalförluster på delägarrätter att framgå så tydligt som möjligt, samt vara 

lätta att komma ihåg längre fram i uppsatsen. 

2.2 Kvittningsrätten i 48 kap. 26 § IL 

Avdrag för kapitalförluster på delägarrätter i inkomstslaget näringsverksamhet regleras i 48 

kap. IL.18 Inledningsvis anges att avdrag för kapitalförluster skall dras av mot alla intäkter 

och i sin helhet. Undantag finns till den grad något annat skulle anges i 48 kap. 26 och 27 

§§ IL.19 I 48 kap. 26 § 1 st. IL anges att kapitalförluster på delägarrätter enbart får dras av 

mot kapitalvinster på delägarrätter, vilket även benämns vara inom den så kallade fållan.20   

Det avdrag som får göras för kapitalförluster på delägarrätter skall således dras av mot alla 

motsvarande kapitalvinster och i sin helhet i enlighet med 48 kap. 25 § IL. Skulle ett aktie-

bolag med kapitalförluster på delägarrätter inte ha möjlighet att göra sådant avdrag mot 

egna kapitalvinster på delägarrätter under det aktuella beskattningsåret, ges istället möjlig-

heten att göra detta avdrag mot ett annat aktiebolags motsvarande kapitalvinster. Denna 

utsträckta kvittningsrätt benämns som den så kallade koncernkvittningsregeln.21  

För att koncernkvittningsregeln ska få användas måste två rekvisit uppfyllas. För det första 

får avdrag för kapitalförlust göras mot ett annat bolags kapitalvinst under förutsättning att 

de två berörda bolagen begär detta för ett beskattningsår där bolagens deklarationstidpunkt 

är densamma i enlighet med Skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). Skulle bolagen haft 

samma deklarationstidpunkt under det aktuella beskattningsåret men att något av bolagen 

upphör, beviljas ändå avdrag för kapitalförluster mot annat bolags kapitalvinster.22 Vidare 

                                                 
18 25 kap. 2 § 1 st. IL. 

19 48 kap. 25 § IL. 

20 Prop. 2001/02:140 s. 15 och 42. 

21 48 kap. 26 § 1 st. IL. Se även Prop. 2001/02:140 s. 24-25. 

22 48 kap. 26 § 1 st. 1 p IL. 
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krävs det att aktiebolagen ifråga skall tillhöra samma bolagskoncern, vilket framgår av det 

andra rekvisit som måste uppfyllas för att kvittningsrätt ska föreligga. Bolaget som har en 

kapitalförlust på delägarrätter måste kunna lämna ett avdragsgillt koncernbidrag till det bo-

laget mot vilken kapitalförlusten kvittas.23 Detta rekvisit uppställer således krav på ett ägan-

derättsförhållande om 90 %, med andra ord ett moderbolag och ett dotterbolag.24 Skulle 

bolagen vara helägda dotterföretag till ett gemensamt moderföretag är förutsättningarna för 

avdragsgilla koncernbidrag uppfyllda under vissa ytterligare förutsättningar uppställda i 35 

kap. IL.25  

Möjligheten för ett aktiebolag att utnyttja en kapitalförlust kan således utnyttjas genom 

kvittning mot ett eller flera andra koncerninterna bolags kapitalvinster. Kan inte hela ka-

pitalförlusten kvittas mot ett annat bolag via koncernkvittningsregeln, kan förlusten kvittas 

mot fler koncerninterna bolag, om förutsättningarna i 35 kap. IL är uppfyllda. Bolagsformer 

som koncernkvittningsregeln är tillämplig på utgår således ifrån reglerna om koncernbidrag 

i kap. 35 IL. I 35 kap. 2 § IL anges att moderföretagets ägarandel om minst 90 % måste 

avse andelar i ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening, samt bedrivas i svensk bo-

lagsform. I 35 kap. 2a § anges vidare att utländska bolag hemmahörande i en stat inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska behandlas som ett svenskt företag 

om det motsvarar de tillåtna bolagsformerna i 35 kap. 2 § och mottagaren av koncernbi-

draget är skattskyldig i Sverige.  

Skulle ett aktiebolag med kapitalförluster inte ha möjlighet att dra av förlusterna mot egna 

kapitalvinster eller utnyttja koncernkvittningsregeln, ges en möjlighet att föra vidare kapital-

förlusten till nästkommande beskattningsår. Skulle så ske behandlas kapitalförlusten på de-

lägarrätter som en ny förlust för det aktiebolag som haft förlusten föregående år. Någon 

tidsbegränsning för hur länge en sådan outnyttjad kapitalförlust får föras vidare framgår 

                                                 
23 48 kap. 26 § 1 st. 2 p IL. 

24 35 kap. 2 § IL. Ytterligare förutsättningar för att avdragsgillt koncernbidrag skall kunna ges bolagen emellan 
uppställs i 35 kap. 3 § IL. 

25 35 kap. 4 § IL. För ytterligare förutsättningar för att nämnda koncernbidrag skall kunna beviljas, se fotnot 
23. Ytterligare exempel på situationer där avdragsgilla koncernbidrag kan lämnas finns att tillgå i 35 kap. IL 
för den som är intresserad, exempelvis för bolag som har möjlighet att fusioneras, se 35 kap. 5 § IL. 
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inte i 48 kap. 26 § 2 st. IL, varför kapitalförlusten får föras vidare till nästkommande be-

skattningsår tills denna går att utnyttja mot egna kapitalvinster på delägarrätter eller genom 

koncernkvittningsregeln.26 

2.3 Prop. 2001/02:140 

Kvittningsrättens begränsning att enbart gälla kapitalförluster på delägarrätter började ta 

form i den proposition som överlämnades till riksdagen i april 2002. Motivet till begräns-

ningen var att motverka en tilltagande skatteplanering som hotade att resultera i betydande 

skattebortfall. Detta ansågs försvåra eller till och med att hota företagsbeskattningens re-

formering.27 De kapitalvinster på andelar i dotter- och intressebolag som företagen beskat-

tades för kunde enligt dåtidens lagstiftning bli beskattade i både moder- och dotterbolag, 

vilket inte var önskvärt då det angavs att en vinst enbart borde vara föremål för beskattning 

vid ett tillfälle inom företagssektorn.28  

Vid tidpunkten för propositionen ifråga fanns det möjligheter för företagen att kringgå sy-

stemet genom att strukturera sina bolagsstrukturer på ett sätt där kapitalvinster vid försälj-

ning av delägarrätter i dotterbolag ägde rum utomlands. De länder där aktieförsäljningarna 

ägde rum erbjöd förmånligare villkor än Sverige, då kapitalvinster vid försäljning av andelar 

i dotterbolag inte beskattades. Uppkom däremot kapitalförluster vid nämnda försäljning 

realiserades dessa i Sverige, där avdragsrätt beviljades enligt svensk skattelagstiftning.29 För 

att visa på problematiken med denna oönskade skatteplanering visas nedan ett exempel på 

en situation som lagstiftaren avsåg att motverka: 

Ett svenskt moderbolag har ett dotterbolag i Nederländerna i form av ett holdingbolag. 

Det nederländska holdingbolaget äger i sin tur andelar i ett svenskt eller utländskt företag 

som skall avyttras. Skulle andelarna i det avyttrade företaget ha stigit i värde kan holding-

bolaget välja att genomföra avyttringen och på så vis beskattas för kapitalvinsten enligt 

Nederländsk skattelagstiftning. Hade andelarna i det avyttrade företaget istället sjunkit i 

värde, skulle det svenska moderbolaget istället kunna välja att avyttra andelar i det neder-

ländska holdingbolaget. Moderbolagets avyttring skulle därmed resultera i en kapitalförlust 

                                                 
26 48 kap. 26 § 2 st. IL.  

27 Prop. 2001/02:140 s. 17-19.  

28 Prop. 2001/02:140 s. 18. 

29 Prop. 2001/02:140 s. 18. 
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med avdragsrätt enligt svensk lagstiftning. På grund av alla kringgåenden av lagstiftningen 

var det svårt att upprätthålla beskattningen av kapitalvinster i Sverige, då kapitalvinster på 

delägarrätter i dotterbolag i vissa länder var undantagna från beskattning enligt utländska 

skattelagstiftningar.30  

Vid tidpunkten för den föreslagna begränsningen av avdragsrätten planerades det även att 

beskattningen av kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade andelar skulle avskaffas. 

Detta innebar följaktligen att avdragsrätten för kapitalförluster på näringsbetingade andelar 

inte längre skulle vara avdragsgilla.31 I och med den reformerade versionen av 48 kap. 26 § 

IL som trädde ikraft 1 juli 2003 blev avdrag för kapitalförluster på delägarrätter som upp-

fyllde kraven för att vara näringsbetingade enbart avdragsgilla om innehavstiden i 25a kap. 

6 och 7 §§ IL inte uppfylldes.32 

Vad gäller aktiebolags möjligheter att kvitta kapitalförluster genom koncernkvittningsre-

geln, har detta till synes varit en självklarhet vid utformningen av 48 kap. 26 § IL. Denna 

kvittningsmöjlighet är öppen gentemot fler än ett bolags kapitalvinster. Detta förutsätter 

dock att rekvisiten i 48 kap. 26 § 1 st. 1 och 2 p. IL är uppfyllda. I det avsnitt där detta 

diskuteras går följande formulering att utläsas: 

”Det är givetvis möjligt för fler än ett koncernföretag att utnyttja en kapitalförlust som inte kan utnyttjas 

av ett koncernföretag.” 33   

För att visa hur kvittningsrätten förändrades i och med 2002 års lagstiftning uppställs en 

situation i ett fiktivt exempel nedan. Först kommer de äldre kvittningsreglerna att tillämpas 

på situationen, följt av de regler som infördes efter prop. 2001/02:140. Efter detta kommer 

situationen att behandlas enligt nuvarande lagstiftning.34 För enkelhetens skull är samtliga 

bolag aktiebolag. Bolaget i exemplet som är rött existerar dock bara vid tillämpningen av 

dagens lagstiftning, varför detta bolag inte berörs inledningsvis.  

 

                                                 
30 Prop. 2001/02:140 s. 18.  

31 Prop. 2001/02:140 s. 18-19, se även Prop. 2001/02:1 s. 196. 

32 Prop. 2002/03:96  s. 2 och 182. 

33 Prop. 2001/02:140 s. 43.  

34 Inspiration har hämtats från Prop. 2001/02:140 s. 42, varav uppsatsens exempel omarbetats till nu gällande 
lagstiftning. 
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X AB  

+ 100 
mkr (RV) 

AB 1 

- 20 mkr 
(NB, KF) 

 

AB 2 

- 20 mkr 
(KF) 

 

AB 3 

+ 10 mkr 
(KV) 

AB 4 

+ 10 mkr 
(egen KV) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X AB i bilden ovan är ett aktiebolag som äger andelar i övriga aktiebolag. Aktieinnehavet i 

AB 1 är näringsbetingat, medan innehaven i AB 2 och AB 3 inte är det. X AB har under 

det aktuella beskattningsåret haft en vinst på 100 miljoner kronor (exklusive kapitalvinster 

och kapitalförluster). Under beskattningsåret har X AB avyttrat delägarrätter i AB 1, AB 2 

och AB 3. Avyttringen i AB 1 och AB 2 har resulterat i kapitalförluster om 20 miljoner 

kronor vardera. Avyttringen av delägarrätter i AB 3 har däremot resulterat i en kapitalvinst 

om 10 miljoner kronor.  

48 kap. 26 § IL innan prop. 2001/02:140 

Enligt lydelsen som gällde fram till och med 1 juli 2002 skulle X AB ha rätt att kvitta ka-

pitalförlusten på de näringsbetingade delägarrätterna i AB 1 fullt ut mot sin rörelsevinst.35 

Kapitalförlusten från avyttringen i AB 2 skulle dock enbart få dras av mot kapitalvinsten 

från avyttringen i AB 3, då denna lydelse enbart medgav kvittning mot kapitalvinster på 

delägarrätter när dessa inte var näringsbetingade. I detta fall hade halva kapitalförlusten i 

AB 2 kunnat kvittas mot X AB:s kapitalvinst från avyttringen i AB 3, varav resterande 

förlust om 10 miljoner kronor hade fått sparas som en ny kapitalförlust till nästkommande 

beskattningsår.36  

 

 

                                                 
35 Lydelse av 48 kap. 26 § IL innan den 1 juli 2002. 

36 Lydelse av 48 kap. 26 § IL innan den 1 juli 2002. 
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Ändringen till följd av prop. 2001/02:140             

Till följd av ändringarna som genomfördes efter lagförslaget i prop. 2001/02:140 skulle 

kapitalvinsten i AB 1 (på näringsbetingade delägarrätter) enbart få kvittas i fållan mot ka-

pitalförluster på delägarrätter. Ändringen medförde således att kvittning inte längre var möj-

lig att genomföra mot rörelsevinsten i X AB. Resultatet skulle därmed bli att X AB skulle 

ha en kapitalförlust om 30 miljoner kronor att föra vidare till nästkommande beskatt-

ningsår, då förlusten inte gick att utnyttja. 

Nuvarande lydelse av 48 kap 26 § IL  

Enligt nu gällande lydelse skulle utfallet ha blivit ett annat än i föregående fall, i och med 

de begränsningar som infördes.37 I dag hade X AB inte berättigats att kvitta förlusten från 

bolagets avyttrade delägarrätter i AB 1 då dessa är näringsbetingade. Kvittningen av förlus-

ten i AB 2 hade blivit densamma som i de två föregående exemplen, varav överbliven för-

lust om 10 miljoner kronor hade fått föras vidare till nästkommande beskattningsår.38 Men 

låt oss ponera att X AB ägt andelar i ännu ett bolag, AB 4. Hade AB 4 haft en egen kapital-

vinst om 10 miljoner kronor vid avyttring av delägarrätter, hade de kvarvarande 10 miljo-

nerna från förlusten kunnat kvittas mot kapitalvinsten i AB 4. Den överblivna kapitalför-

lusten hade då inte behövt föras vidare till nästkommande beskattningsår. Detta förutsätter 

dock att koncernkvittningsregeln uppfylls.39 Resultatet av den nya lagstiftningen blev såle-

des en avskaffad avdragsrätt för kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade delägarrät-

ter, men en för bolagskoncerner generösare kvittningsrätt i och med koncernkvittningsre-

geln.  

Att en kapitalförlust tillåts föras vidare till nästkommande beskattningsår vid det fall denna 

inte går att kvitta mot egen eller andra koncernbolags kapitalvinster diskuteras också i för-

arbetet, men ytterligare vägledning än vad som ges i lagstiftningen går inte att finna. Liksom 

vid den tolkning som får göras vid granskning av lagrummet får således densamma göras 

                                                 
37 Prop. 2001/02:140 s. 17-25. 

38 48 kap. 26 § 2 st. IL. 

39 48 kap. 26 § 1 st. IL. Att bolagen ifråga skall tillhöra samma bolagskoncern framgår av det krav som upp-
ställs i 48 kap 26 § 1 st. 2 p IL, där det anges att bolagen sinsemellan måste kunna att med avdragsrätt lämna 
koncernbidrag till varandra. Reglerna för koncernbidrag regleras i 35 kap IL. 
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vid granskning av beskrivningen i förarbetet, där ingen tidsbegränsning för en kapitalför-

lusts framskjutande i tiden går att utläsa.40  

2.4 Sammanfattande kommentarer 

Kvittningsförbudet mot rörelsevinst för kapitalförluster på näringsbetingade delägarrätter 

slog igenom för första gången i 2002 års version av lagrummet, då enbart kvittning inom 

fållan kom att godkännas framöver.41 Ett totalt kvittningsförbud för kapitalförluster på nä-

ringsbetingade delägarrätter slog sedan igenom den 1 juli 2003.  

Vid andra kapitalförluster på delägarrätter än på näringsbetingade framgår det tydligt i lag-

text och förarbeten att ett aktiebolag som uppvisat en kapitalförlust på delägarrätter under 

ett beskattningsår ges flertalet möjligheter att kvitta förlusten. Angående möjligheten att 

kvitta en kapitalförlust mot fler än ett aktiebolags kapitalvinst, har detta till synes ansetts 

vara en självklarhet utifrån den formulering som utarbetats. Detta anser skribenterna är av 

stor betydelse att lägga på minnet längre fram i uppsatsen, eftersom det till och med angetts 

att en kapitalförlust i ett aktiebolag ”givetvis” ska kunna utnyttjas mot fler än ett annat bolags 

kapitalvinster inom samma koncern.42  

Att en kapitalförlust som inte går att utnyttja under det aktuella beskattningsåret tillåts skju-

tas fram till nästkommande beskattningsår, under en oreglerad tidsperiod, anser skriben-

terna vara något som borde framgå tydligare än vad som är fallet i nuläget.43 Utgångspunk-

ten för denna möjlighet får, enligt skribenterna, anses vara att ett aktiebolags kapitalförlust 

på delägarrätter tillåts att skjutas framåt i tiden till dess kvittningsmöjlighet inom bolaget 

eller koncernen uppstår. I kommande kapitel kommer det bli tydligt att samma givna möj-

ligheter till kvittning inte finns att tillgå om kapitalförluster uppkommit via delägarbeskat-

tade juridiska personer. 

 

                                                 
40 Se även 2001/02:140 s. 21 och 43. Se även Andersson, Saldén Enérus 

och Tivéus, Inkomstskattelagen - En kommentar, (1 juli 2014, Zeteo), kommentar till 48 kap. 26 §. 
 
41 Jämför lydelsen av 48 kap. 26 § IL innan den 1 juli 2002. 

42 Prop. 2001/02:140 s. 43.  

43 48 kap. 26 § 2 st. IL och Prop. 2001/02:140 s. 21 och 43. 
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3 Delägarrätter via delägarbeskattade juridiska perso-

ner  

3.1 Inledning 

Likt kapitel två kommer strukturen i kapitel tre att vara uppbyggd på samma sätt, där lag-

stiftning och förarbeten skiljs åt i separata avsnitt. För att återigen förtydliga behandlas inte 

de delägarbeskattade juridiska personernas kvittningsrätt, utan delägarnas kvittningsrätt. 

Även i detta kapitel visas fiktiva bolagsstrukturer och exempel för att göra läsningen så 

lättförståelig som möjlig.  

3.2 Kvittningsrätten i 48 kap. 27 § 2 st. IL   

Kvittningsrätten för aktiebolag som valt att placera sina innehav av delägarrätter i delägar-

beskattade juridiska personer regleras i 48 kap 27 § IL. I paragrafens första stycke anges att 

avdrag för kapitalförluster uppkomna i delägarbeskattade juridiska personer regleras i 48 

kap. 19-21, 23 och 24 §§ IL, om inget annat anges i 2 st. Med hänsyn till uppsatsens syfte 

är det därför paragrafens andra stycke som är relevant att behandla. Andra stycket får före-

träde framför bestämmelserna som nämns i första stycket om den som önskar göra avdrag 

är en sådan typ av företag som omnämns i 24 kap 13 § p. 1-5 IL. Av denna paragraf framgår 

att delägaren i en delägarbeskattad juridisk person måste vara en svensk juridisk person där 

verksamheten exempelvis kan bedrivas i formen av ett aktiebolag.  

Till skillnad från kvittningsrätten i 48 kap. 26 § IL är enbart 70 procent av kapitalförluster i 

48 kap. 27 § 2 st. IL berättigade att dras av mot delägarens kapitalvinster på delägarrätter. 

Ett aktiebolag som är obegränsat skattskyldigt i Sverige och delägare i en delägarbeskattad 

juridisk person är skattskyldig för det delägda bolagets inkomst. Beskattningen fastställs till 

ett belopp motsvarande delägarens andel av inkomsterna.44 Skulle en delägarbeskattad juri-

disk person få kapitalvinster eller kapitalförluster till följd av en avyttring av näringsbeting-

ade delägarrätter, är en sådan vinst eller förlust som motsvarar delägarens ägarandel skatte-

fri eller ej avdragsgill. Denna skattefria kapitalvinst eller ej avdragsgilla kapitalförlust förut-

sätter dock att motsvarande vinst eller förlust inte hade tagits upp till beskattning eller dra-

gits av om delägaren själv avyttrat tillgången.45  

                                                 
44 5 kap. 2 a och 3 §§ IL. Se 6 kap. 3 och 4 §§ IL om obegränsad skattskyldighet. 

45 25 a kap. 23 och 23 a §§ IL. 
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Andra skillnader mellan 48 kap. 26 § och 27 § 2 st. IL är avsaknaden av en koncernkvitt-

ningsregel i det sistnämnda lagrummet. Ett aktiebolag som har kapitalförluster på delägar-

rätter som uppkommit i en delägarbeskattad juridisk person kan således inte utnyttja dennes 

förlust (motsvarande ägarandelen) mot andra koncernbolags kapitalvinster. Om delägaren 

vill göra en kvittning måste denna således ske direkt mot delägarens egna kapitalvinster på 

delägarrätter. En annan märkbar skillnad är att möjligheten saknas att föra vidare en sådan 

kapitalförlust till nästkommande beskattningsår vid det fall den inte går att utnyttja under 

det aktuella beskattningsåret.46  

3.3 Prop. 2009/10:36 och prop. 2011/12:17 

48 kap. 27 § IL och dess andra stycke infördes i lagstiftningen den 1 januari 2010, då del-

ägarbeskattade juridiska personer infogades i systemet för skattefria kapitalvinster och ej 

avdragsgilla kapitalförluster på näringsbetingade andelar.47 Innan tillägget av paragrafens 

andra stycke förelåg en i huvudsak fri kvittningsrätt för delägare i svenska handelsbolag, 

om delägaren var en juridisk person. Om kapitalförlusten på delägarrätter översteg motsva-

rande kapitalvinster fick 70 procent dras av mot kvarvarande vinster som inte var kapital-

vinster. I likhet med den ändring som genomfördes föreslogs det i förarbetet att begräns-

ningar av delägarnas kvittningsrätt var nödvändiga då kapitalvinster och kapitalförluster 

uppkommit i delägarbeskattade juridiska personer. Det föreslogs därför att kapitalförluster 

uppkomna i delägarbeskattade juridiska personer skulle kvoteras till 70 procent, för att se-

dan dras av i fållan. Kvittning skulle även enbart få göras direkt mot motsvarande kapital-

vinster uppkomna hos delägaren. Den koncernkvittningsregel som finns tillgänglig i 48 kap. 

26 § nämndes inte under lagförslagets gång.48  

Vidare diskuterades även vikten av att de enskilda delägarnas indirekta andel ska vara avgö-

rande vid bedömningen av om kvittningsrätt ska föreligga eller inte.49 Om lagstiftningen 

skulle utformats till att ta sikte på handelsbolagets ägarandel och inte delägarnas indirekta 

innehav av delägarrätter, skulle oönskade skatteplaneringsmöjligheter öppna upp sig. Delä-

garna i ett handelsbolag skulle då kunna lägga ihop sina små innehav av delägarrätter i han-

delsbolaget och bolaget skulle därmed kunna komma att äga tio procent av röstetalet och 

                                                 
46 48 kap. 27 § 2 st. IL.  

47 Prop. 2009/10:36 s. 1 och 39. 

48 Prop. 2009/10:36 s. 44. 

49 Prop. 2009/10:36 s 24. 
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besitta näringsbetingade delägarrätter. En framtida kapitalvinst på delägarrätter skulle såle-

des undgå beskattning för delägarna, varför det istället ansågs lämpligare att beakta delägar-

nas indirekta innehav via det delägda handelsbolaget.50     

Genom skatteplanering skulle delägarna även kunna omplacera sina innehav av andelar i 

handelsbolag om det förutsågs att andelarna skulle resultera i en kapitalförlust, då ägarstruk-

turen i dessa typer av bolag kan ändras relativt snabbt och enkelt. Ett handelsbolag med 

rätt antal delägare skulle resultera i ett indirekt innehav under tio procent och andelarna 

skulle därmed inte klassas som näringsbetingade. En kapitalförlust på tidigare näringsbe-

tingade andelar skulle därmed ha omvandlats till andelar där avdragsrätt för kapitalförluster 

förelåg. Risken för denna typ av skatteplaneringsmöjligheter ansågs därmed vara uppenbar, 

varför 48 kap. 27 § 2 st. IL infördes med en kvotering av förlusten för att slutligen dras av 

i fållan.51 Att lagrummet inte tillhandahåller någon möjlighet att föra vidare kapitalförluster 

till nästkommande beskattningsår diskuteras överhuvudtaget inte vid något tillfälle i förar-

betet.52  

Den senaste ändringen av 48 kap. 27 § IL trädde ikraft den 2 januari 2012.53 I förarbetet till 

denna ändring angavs återigen att syftet med införandet av paragrafens andra stycke var en 

befarad skatteplanering som var tvungen att motverkas. Däremot ansågs det att tillämp-

ningsområdet i enlighet med ordalydelsen i det under 2010 införda stycket var alltför om-

fattande. Lydelsen i paragrafens andra stycke preciserades och ändrades därför, så att det 

tydligare framgick att endast förluster på delägarrätter omfattades, vilket även påpekades i 

finansdepartementets promemoria till regeringen.54  

För att tydliggöra delägarnas indirekta innehav i praktiken visas här ett exempel på hur det 

kan se ut när 48 kap. 27 § 2 st. IL blir tillämplig.55 

 

                                                 
50 Prop. 2009/10:36 s. 43. För näringsbetingade delägarrätter, se 24 kap. 14 § 1 st. 2 p. IL. 

51 Prop. 2009/10:36 s. 43-44.  

52 Prop. 2009/10:36.  

53 Prop. 2011/12:17 s. 1. 

54 Prop. 2011/12:17 s. 21 och Finansdepartementets promemoria, Slopade Lundinregler m.m. s. 19-20.  

55 Inspiration har hämtats från Prop. 2009/10:36 s. 86-87. 
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AB 1 äger marknadsnoterade andelar i ett annat aktiebolag (Röd AB) och innehavet mots-

varar 18 procent av rösterna i detta. I dagsläget har andelarnas marknadsvärde halverats 

från anskaffningsvärdet om 200 000 kr. I och med att andelarna är näringsbetingade kom-

mer AB 1 vid en direkt avyttring av andelarna inte att få dra av kapitalförlusten enligt 48 

kap. 26 § 1 st. IL.56 För att kringgå detta väljer AB 1 att tillsammans med AB 2 bilda ett 

handelsbolag (vilket även skulle kunna vara en utländsk delägarbeskattad juridisk person). 

AB 1 avyttrar sedan andelarna i det marknadsnoterade aktiebolaget till handelsbolaget för 

anskaffningsvärdet. Resultatet av avyttringen blir därför att varken någon kapitalförlust eller 

kapitalvinst uppstår.  

När handelsbolaget i sin tur avyttrar andelarna till det externa aktiebolaget AB X för mark-

nadsvärdet om 100 000 kr uppstår en kapitalförlust till samma värde. I och med att det är 

delägarens indirekta innehav i handelsbolaget som ligger till grund för beräkningen, har AB 

1 vid den indirekta avyttringen enbart 9 procent av de avyttrade andelarna. 48 kap 27 § 2 

st. IL möjliggör därmed en regelrätt kvittning av den uppstådda kapitalförlusten.57 Genom 

att skapa en bolagsstruktur som i bilden ovan har AB 1 således ”ändrat karaktären” på de 

avyttrade andelarna, och hälften av kapitalförlusterna uppkomna i handelsbolaget, det vill 

säga 50 000 kr, kan då kvittas enligt 48 kap. 27 § IL. Efter kvoteringen om 70 procent kan 

                                                 
56 25 a kap. 5 och 6 §§ IL. För näringsbetingade delägarrätter, se 24 kap. 14 § 1 st. 2 p. IL. 

57 24 kap. 14 § 1 st. 2 p. IL. Se även författningskommentar till 24 kap. 17 b § IL, prop. 2009/10:36 s. 79-80. 
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35 000 kr kvittas mot aktiebolagets egna kapitalvinster på delägarrätter inom den så kallade 

fållan. I en sådan situation som i exemplet ovan ansågs 48 kap. 27 § 2 st. IL kunna tillämpas 

och att kvotering därmed skulle utgå innan kvittningen kunde ske.58 

Frågan angående kvittningsrätten vid kapitalförluster uppkomna i handelsbolag var uppe 

för diskussion även innan 48 kap. 27 § 2 st. IL infördes. I prop. 1989/90:110 diskuterades 

bland annat om en möjlighet för juridiska personer som var delägare i handelsbolag att föra 

vidare en kapitalförlust till nästkommande beskattningsår borde införas eller inte. En sådan 

möjlighet ansågs dock vara svår att införa, då en sparanderegel skulle medföra nackdelar 

övervägandes eventuella fördelar. Ett av huvudargumenten var att sparanderegeln skulle 

vara svår att tillämpa då handelsbolag i sig inte taxeras, utan delägarna i dessa. Skulle handel 

bedrivas med andelar i handelsbolag, skulle således andelar med outnyttjade förluster inklu-

deras vid tidpunkten för avyttrandet. Sparanderegeln skulle därmed försvinna vid det fall 

delägarrätterna avyttrades till fysiska personer. Vid denna tidpunkt var åsikten således att 

delägare som var juridiska personer skulle behandlas likt de delägare som var fysiska perso-

ner avseende en kvittningsrätt på 70 procent, oavsett status på delägaren.59  

3.4 Sammanfattande kommentarer 

Vid en grundlig genomgång av 48 kap. 27 § IL framgår det tydligt i paragrafens andra stycke 

att kvittningsrätten vid ett delägarskap i delägarbeskattade juridiska personer inte är lika 

generös som kvittningsrätten i 48 kap 26 § IL. Avsaknaden av både koncernkvittningsregel 

och sparanderegel nämns varken i förarbetet till 2010 eller 2012 års lagstiftning,60 då det 

enbart anges att kapitalförluster på delägarrätter uppkomna i delägarbeskattade juridiska 

personer skall få dras av mot en kapitalvinst hos delägarna.61 Skälen till att en avdragsgill 

kapitalförlust först ska kvoteras till 70 procent för att sedan dras av inom fållan motiveras 

kortfattat med syftet att motverka befarade skatteplaneringar.62  

Slutligen bör påpekas att möjligheten att genom kvittning utnyttja kapitalvinster på delägar-

rätter (vilken ges i 48 kap. 26 § IL) inte ges delägare som valt att placera sina innehav av 

                                                 
58 Prop. 2009/10:36 s. 86-87. Exemplet i uppsatsen är inte identiskt med exemplet i propositionen, men 

utgångspunkten är densamma, vilket föranleder att båda exemplen omfattas av 48 kap. 27 § 2 st. IL.  

59 Prop. 1989/90:110 s. 595. 

60 Prop. 2009/10:36 och prop. 2011/12:17. 

61 Prop. 2009/10:36 s. 44. 

62 Prop. 2009/10:36 s. 24 och 44. 
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delägarrätter i delägarbeskattade juridiska personer, då 48 kap. 27 § 2 st. IL enbart reglerar 

kapitalförluster. Varför lagtexten har formulerats på detta vis anges inte i dess förarbeten, 

vilket skulle kunna motivera varför HFD i avsaknad av uttryckligt lagstöd beslutade att neka 

den omvända kvittningsrätten i HFD 2013 ref. 52. Detta diskuteras i nästa kapitel. 
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4 Tolkning av kvittningsrätten i rättspraxis 

4.1 Inledning 

Kvittningsrättens tillämpningsområde för kapitalvinster uppkomna i delägarbeskattade ju-

ridiska personer prövades i målet HFD 2013 ref. 52. Skatteverket överklagade målet till 

HFD efter att SRN den 15 april 2013 lämnade förhandsbesked i frågan. Målet är väldigt 

intressant, speciellt med hänsyn till att HFD:s beslut fick en motsatt utgång än det medde-

lade förhandsbeskedet.63 För att skillnader i förhandsbeskedet och HFD:s avgörande ska 

framgå så tydligt som möjligt kommer inledningsvis omständigheterna i fallet att redogöras. 

Förhandsbeskedet från SRN och HFD:s avgörande kommer sedan att behandlas i åtskilda 

avsnitt.  

4.2 Omständigheter i fallet (HFD 2013 ref. 52) 

Ett svenskt aktiebolag, X AB, ingick i en svensk koncern där bolaget var delägare i ett annat 

svenskt aktiebolag, Z AB. Äganderättsförhållandena mellan de båda svenska aktiebolagen 

var sådana att rekvisiten för att utnyttja koncernkvittningsregeln var uppfyllda. X AB var 

även delägare i Y, som var ett bolag bildat enligt utländsk lagstiftning. Y var enligt svensk 

skattelagstiftning att anse som en i utlandet delägarbeskattad juridisk person.64 Y hade under 

det aktuella beskattningsåret haft en kapitalvinst på delägarrätter som inte var näringsbe-

tingade.65 X AB och Z AB hade i sin tur haft kapitalförluster på delägarrätter.  

      

 

 

 

  

 

                                                 
63 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D. 

64 5 kap. 2 a § IL. 

65 25 a kap. 23 § IL. Delägarrätterna är således inte näringsbetingade för X AB som delägare, varför en mot-
svarande kapitalförlust hade tillåtits att kvittas inom fållan i 48 kap. 27 § 2 st. IL. 
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Frågan att besvara för skatterättsnämnden och sedermera HFD var om kapitalvinster på 

delägarrätter uppkomna i en utländsk delägarbeskattad juridisk person behåller sin karaktär 

som en sådan kapitalvinst hos delägaren. Fortsättningsvis blev då frågan om X AB kunde 

utnyttja kapitalvinsten vid kvittning inom fållan mot egna kapitalförluster eller via koncern-

kvittningsregeln.66 

4.3 Skatterättsnämndens bedömning 

Skatterättsnämnden inleder till en början med att konstatera att kapitalförluster på delägar-

rätter enbart kan dras av i fållan mot motsvarande kapitalvinster enligt 48 kap. 26 § IL. Då 

målet gällde kvittning av kapitalvinster uppkomna i den utländska delägarbeskattade juri-

diska personen, påpekade nämnden att någon reglering för sådana situationer saknades, i 

och med att 48 kap. 27 § IL enbart reglerar kapitalförluster. Att principiellt göra en skillnad 

gällande kvittningsrätten mellan kapitalförluster och kapitalvinster på delägarrätter var dock 

svårt att motivera enligt nämnden.67 Nämnden påpekade fortsättningsvis att kapitalvinster 

uppkomna i delägarbeskattade juridiska personer ska identifieras hos delägaren för att av-

göra hur dessa ska behandlas. Utformningen av bestämmelserna i 48 kap. 26 och 27 §§ IL 

ansågs inte heller utgöra något hinder mot att kapitalvinsten ifråga skulle få kvittas mot X 

AB:s kapitalförluster, varför frågan om kvittning besvarades jakande. Då koncernkvitt-

ningsregeln var tillämplig mellan X AB och Z AB, ansågs kvittning även kunna ske mot 

kapitalförlusterna i Z AB.68  

4.4 HFD:s avgörande 

Skatteverket valde att överklaga till HFD, och yrkade att kapitalvinsterna uppkomna i Y 

inte skulle få kvittas mot kapitalförlusterna i X AB eller Z AB. HFD inledde domskälen 

med att konstatera att delägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och delägare i 

utländska delägarbeskattade juridiska personer är skattskyldiga för dessa personers inkoms-

ter.69 HFD nämnde fortsättningsvis att delägare ska beskattas för ett belopp som motsvarar 

ägarandelen i den delägarbeskattade juridiska personen och dennes inkomster, det vill säga 

                                                 
66 HFD 2013 ref. 52 och Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D. 

67 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2. 

68 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2. 

69 HFD 2013 ref. 52 s. 2 och 5 kap. 2 a § IL. 
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den delägarbeskattade juridiska personens skattemässiga resultat.70 För att kunna besvara 

frågan i målet påpekade HFD att det var tvunget att utredas om någon bestämmelse för 

kvittning i denna situation fanns att tillgå i lagstiftningen eller inte.71  

HFD diskuterade även innebörden av bestämmelserna i kap. 25 a IL, där kapitalvinster och 

kapitalförluster uppkomna vid avyttring av näringsbetingade delägarrätter regleras. Då 

dessa bestämmelser inte var tillämpliga skulle således bestämmelserna i 48 kap. 26 och 27 

§§ IL vara vägledande för hur kapitalvinsten i Y skulle behandlas. HFD konstaterade likt 

SRN att någon möjlighet för kvittning av kapitalvinster inom fållan inte gavs i 48 kap. 26 § 

IL, då kapitalvinsterna hade uppkommit i den utländska delägarbeskattade juridiska perso-

nen. Vid granskning av 48 kap. 27 § 2 st. IL konstaterade HFD att enbart kapitalförluster 

uppkomna i handelsbolag eller utländska delägarbeskattade juridiska personer reglerades. 

Både SRN och HFD ansåg därmed att det saknades lagstöd för en kvittning av kapitalvins-

ten. Så långt var HFD av samma åsikt som SRN, men vid detta vägskäl valde HFD att göra 

en annan bedömning.72  

HFD påpekade att eftersom det är det skattemässiga resultatet i den delägarbeskattade ju-

ridiska personen som ska fördelas mellan dess delägare (och inte enskilda intäkter och kost-

nader), fanns inte förutsättningar att göra den förfrågade kvittningen. Att tillåta nämnda 

kvittning skulle enligt HFD ha varit ett utsträckande av den kvittningsrätt som ges enligt 

lagstöd, varför HFD biföll överklagandet ifrån Skatteverket och nekade X AB:s förfrågan 

om kvittning.73 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

Avgörandet i HFD är extra intressant att granska och analysera då utgångarna i SRN och 

HFD är så olika. Avgörandet har kortfattat analyserats i svensk Skattetidning, en analys som 

stämmer väl överens med de åsikter skribenterna av denna uppsats själva har efter att ha 

granskat målet.74 SRN får till en början anses ha gjort en vid tolkning av lagtexten i och med 

dess godkännande av kvittningsrätten, då uttryckligt lagstöd saknas för att genomföra en 

                                                 
70 HFD 2013 ref. 52 s. 2 och 5 kap. 3 § IL. 

71 HFD 2013 ref. 52 s. 3.   

72 HFD 2013 ref. 52 s. 2 f. 

73 HFD 2013 ref. 52 s. 3.  

74 Glückman och Sparrfelt 2014, s. 98. 
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sådan.75 Nämnden ansåg att det saknades anledning att skilja på situationer där kapitalvins-

ter eller kapitalförluster uppkommit i en delägarbeskattad juridisk person, då uppfattningen 

var att kapitalvinsterna skulle identifieras hos delägaren för att sedan kunna avgöra hur 

dessa ska behandlas.76  

Att HFD väljer att besvara kvittningsfrågan nekande kan vid en första anblick tyckas rim-

ligt, då det faktiskt saknas uttryckligt lagstöd. Att kapitalförluster och kapitalvinster på de-

lägarrätter som uppkommit i delägarbeskattade juridiska personer däremot inte anses be-

håller sin karaktär vid beskattning hos delägaren, är däremot vad som enligt skribenternas 

mening är den egentliga kärnan till nekandet av kvittningsrätten. Frågan som då uppkom-

mer är om sådana kapitalförluster (men inte kapitalvinster) faktiskt anses behålla sin karak-

tär vid beskattning hos delägaren. Detta skulle dock vara ett märkligt och inte heller tänk-

bart sätt att särskilja behandlingen av kapitalvinster och kapitalförluster. Om HFD:s utta-

lande att det är den delägarbeskattade juridiska personens skattemässiga resultat som ligger 

till grund för hur kapitalvinster och kapitalförluster ska behandlas hos delägaren, anser skri-

benterna likt Glückman och Sparrfelt att ett undantag har gjorts från denna princip i 48 

kap. 27 § 2 st. IL.77  

                                                 
75 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2. 

76 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2. 

77 Glückman och Sparrfelt 2014, s. 98. 
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5 Neutralitetsprincipen 

5.1 Inledning 

Inledningsvis kommer den skatterättsliga neutralitetsprincipens innebörd att beskrivas för 

att senare ställas i förhållande till praxis och förarbeten, där principen kan anses ha varit av 

betydelse för lagstiftningen och målens utgång. En definition av den skatterättsliga neutra-

litetsprincipen kommer tillhandahållas innan förarbeten och praxis presenteras, då syftet är 

att underlätta förståelsen för principens innebörd.78 Då neutralitet har givits olika betydelse 

och innehåll i doktrin har det diskuterats om någon enhetlig neutralitetsprincip överhuvud-

taget existerar,79 varför det i uppsatsen framställs så enhetliga åsikter som möjligt. I de rele-

vanta förarbetena förekommer inte neutralitetsprincipen uttryckligen, då lagstiftaren istället 

diskuterar vikten av likformiga regler. Lagstiftarens resonemang kan vid en första anblick 

anses ge uttryck för den så kallade likhetsprincipen. Då denna uppsats ställer lagstiftningen 

enbart i relation till neutralitetsprincipen har skribenterna tolkat lagstiftarens sätt att ut-

trycka sig ett steg längre, då strävan efter likformiga regler torde anses göras i syfte att uppnå 

ett resultat av skatterättslig neutralitet. Diskussionen om likformiga regler tolkar skriben-

terna därför som ett uttryck för den skatterättsliga neutralitetsprincipen. 

5.2 Definition av neutralitetsprincipen 

Den skatterättsliga neutralitetsprincipen är som sagt inte lagreglerad, utan har istället kom-

mit till uttryck genom systematiken inom skattesystemet. En allmänt hållen princip är att 

neutralitetsprincipen innebär att skattereglernas utformning inte ska styra den skattskyldiges 

val och agerande. Med andra ord ska den skattskyldige kunna agera och göra de val som 

för denne känns lämpligast, utan att skattebördan ska bli mer betungande. Den skattskyldi-

ges olika val ska således vara lika fördelaktiga före som efter beskattning har skett.80 Vidare 

har det ansetts att ett neutralt skattesystem inte ska blandas in i marknader och kunna på-

verka eller styra konjunkturer. Sedd ur detta perspektiv kan neutralitetsprincipen ses som 

en ekonomisk princip byggd på att människor handlar ekonomiskt. Följden av detta blir att 

                                                 
78 Påhlsson 2003, s. 62. Se även Tikka, Kari Sulo 2004, s. 658. 

79 Jacobsson, Linus, Dotterbolag som fast driftställe, Skattenytt nr 7-8 2012, s. 496.   

80 Påhlsson 2003, s. 62. Se även Jacobsson 2012, s. 496. 
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ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ hellre väljs framför ett egentligen mer önskvärt så-

dant, men där beskattningen i slutändan blir högre.81 

Ett exempel på neutralitetsprincipen inom skattesystemet kan i så fall vara att det inte ska 

vara mindre fördelaktigt för en näringsidkare att bedriva en viss bolagsform framför en 

annan. Ett exempel som går i linje med uppsatsen och dess syfte är därför att det enligt 

neutralitetsprincipen inte ska vara mindre fördelaktigt för aktiebolag att placera sina inne-

hav av delägarrätter i delägda delägarbeskattade juridiska personer, istället för i aktiebolag.  

Enligt neutralitetsprincipen bör således den skattskyldiges val i minsta möjliga utsträckning 

styras av skattesystemet.82  Att uppnå full neutralitet på det skatterättsliga området har dock 

ansetts svårt och näst intill omöjligt, då detta skulle kräva att all skatteplanering upphörde 

bland alla skattskyldiga.83 

Då det har ansetts att skattereglerna för inkomstbeskattning har blivit mer likformiga, har 

reglerna även blivit mer neutrala. Lodin med flera diskuterar till och med valet av kapital-

placeringsalternativ som ett exempel där skattereglerna ska vara neutrala och inte inverka 

på den skattskyldiges handlingsalternativ.84 Utöver den eftersträvan av rättvishet som neut-

ralitetsprincipen får anses uttrycka, har principen även ansetts kunna motiveras av sam-

hällsekonomiska skäl. Ett exempel som diskuteras i doktrin är bland annat att handelsbolag 

ska ha samma skattemässiga villkor att arbeta efter som de mindre aktiebolagen, då detta 

skulle kunna främja landets nyföretagande och de mindre bolagens möjligheter för expans-

ion och tillväxt.85  

Enligt Tikka bygger neutralitetsprincipen på ett effektivitetskrav och ett antagande att den 

bästa allokeringen av resurser uppnås om beskattningsreglerna är neutrala, utan att påverka 

prisrelationer. Tikka anger vidare i sin artikel i Skattenytt från år 2004 att principen även 

kan vara relevant vid tillämpningen av skattereglerna, framförallt på mervärdesskatteområ-

det där principen anses ha avsevärt större betydelse än inom andra skatteområden i svensk 

                                                 
81 Persson Österman, Roger, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1. uppl., Juristförl., Diss. 

Stockholm : Univ.,Stockholm, 1997, s. 32-33. 

82 Jacobsson 2012, s 496. 

83 Påhlsson 2003, s. 62. 

84 Lodin m.fl. 2011, s. 45-46. 

85 Lodin m.fl. 2011, s. 45. 
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skatterätt.86 En nästintill genomgående gemensam ståndpunkt inom den doktrin som grans-

kats är dock att en fullständig neutralitet på skatteområdet är svår att uppnå, även om ne-

utraliteten minskar motivationen för skatteplanering. Enligt doktrinen så skulle ett helt ne-

utralt skatteområde dock resultera i att reglerna bli alltför omfattande och opraktiska att 

tillämpa.87 

5.3 Neutralitetsprincipens uttryck i förarbeten 

5.3.1 Prop. 2001/02:140 

I prop. 2001/02:140 påbörjades arbetet för en begränsad avdragsrätt för kapitalvinster på 

delägarrätter. Under ett avsnitt i förarbetet framförs och besvaras kritik som riktats mot 

lagförslaget ifrån näringslivet, där besvarandet av kritiken visar på att neutralitetsprincipen 

kommer upp till diskussion.88 Kritiken kom ifrån näringslivets skattedelegation, där en be-

gränsad alternativt avskaffad avdragsrätt för kapitalförluster på näringsbetingade delägar-

rätter påverkade skatteneutraliteten mellan verksamhetsformer inom företagssektorn. I ma-

joriteten av fallen ansåg näringslivets skattedelegation att det var materiellt riktigt att tillåta 

avdragsrätt på delägarrätter som är näringsbetingade, trots att kapitalvinstbeskattning i mot-

svarande fall avskaffades. Anledningen till åsikterna var att skatteeffekterna för ett bolag 

ska vara desamma oavsett om bolaget bedriver sin verksamhet genom dotterbolag, det vill 

säga i koncernform, eller om bolaget valt att bedriva sin verksamhet i filialform.89  

Skulle verksamheten bedrivas i filialform skulle bolaget beskattas för kapitalvinster direkt 

hos detta, liksom vid en motsvarande kapitalförlust. För att skatteneutraliteten inte skulle 

påverkas negativt ansågs det därför att det även vid bedriven verksamhet i dotterbolagsform 

skulle medges avdrag för kapitalförluster på dotterbolagsaktier, förutsatt att värdeförlus-

terna ifråga kunde anses riktiga.90  

Kritiken besvarades i förarbetet efter en kort motivering, där den slutliga åsikten var att den 

jämförelse som gjorts i kritiken inte gav stöd för slutsatsen att skatteneutraliteten skulle 

påverkas negativt avseende val av verksamhetsformer inom företagssektorn. Det ansågs 

                                                 
86 Tikka 2004, s. 661-662. 

87 Lodin m.fl. 2011, s. 46 och Påhlsson 2003, s. 62. 

88 Prop. 2001/02:140 s. 19-20. 

89 Prop. 2001/02:140 s. 19. 

90 Prop. 2001/02:140 s. 20. 
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inte, för att uppfylla skatteneutraliteten, vara nödvändigt att införa avdragsrätt på närings-

betingade delägarrätter när det inte förekom kapitalvinstbeskattning på motsvarande ka-

pitalvinster.91  

Vidare diskuterades kritiken avseende reformeringen av reglerna för kapitalvinster och ka-

pitalförluster i och på andelar i svenska handelsbolag. Regelförändringarna kritiserades för 

att vara alltför komplicerade, men kritiken besvarades med att syftet delvis var att försöka 

upprätthålla balansen inom företagssektorn vid behandlandet av kapitalförluster. Det an-

fördes gentemot kritiken att enkla och lättförståeliga skatteregler kan anses stärka skattesy-

stemet och dess legitimitet, men att komplicerade skatteregler ibland kan vara en nödvän-

dighet för att uppnå likformiga regler inom skattesystemet. Ambitionen med likformiga 

regler var att skattereglerna skulle vara så långtgående neutrala som möjligt avseende dess 

inverkan på de ekonomiska beslut som företag eller individer allt som oftast ställs inför.92 

För den koncernkvittningsregel som infördes angavs det att kvittningsmöjligheterna för 

kapitalförluster och kapitalvinster på delägarrätter inom en koncern bör vara likadana som 

vid det fall ett koncernbolag istället hade bedrivit verksamheten i ett ensamstående bolag.93  

I och med den begränsning av avdragsrätten som infördes efter prop. 2001/02:140 disku-

terades även avdragsrätten för kapitalförluster på delägarrätter som uppkommit i svenska 

handelsbolag. Regeringen yttrade sig uttryckligen i denna fråga genom att påpeka att en 

likformig behandling av kapitalförluster på delägarrätter var eftersträvansvärd. De regler 

som föreslogs ansågs vid tidpunkten vara relativt komplicerade, vilket enligt regeringen var 

en nödvändighet. Motiveringen var att förenklade regler skulle kunna medföra en nackdel 

för handelsbolagen och balansen av behandlingen av kapitalförluster inom sektorn för nä-

ringslivet. Lagstiftaren återkommer till vikten av likformig behandling åtskilliga gånger, vil-

ket i sig torde anses tyda på en ganska klar medvetenhet om neutralitetsprincipen och dess 

betydelse på skatteområdet. Att principen övervägdes vid reformeringen av reglerna för 

avdragsrätten klargjordes extra tydligt då det anfördes att en motsvarande begränsning av 

                                                 
91 Prop. 2001/02:140 s. 20. 

92 Prop. 2001/02:140 s. 23. 

93 Prop. 2001/02:140 s. 24. 
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avdragsrätten för delägarrätter ägda via handelsbolag var en nödvändighet att genomföra 

med hänsyn till neutralitetsskäl.94   

5.3.2 Prop. 2002/03:96 

I prop. 2002/03:96 föreslogs det att kapitalvinster på näringsbetingade andelar fortsätt-

ningsvis skulle vara skattefria (förslaget inkluderade inte delägarrätter ägda via delägarbe-

skattade juridiska personer). För att upprätthålla skattesystemets symmetri medförde detta 

även att motsvarande kapitalförluster inte längre var avdragsgilla.95 Lagstiftaren var vid tid-

punkten för lagförslaget medveten om att reglerna skulle komma att uppfattas som kom-

plicerade, något som dock ansågs vara en nödvändighet för att uppnå likformiga regler. 

Lagstiftarens ambition var att uppnå likformiga regler och följaktligen så neutrala regler 

som möjligt. Reglerna ansågs tvungna att utformas på ett sätt som kunde förhindra oöns-

kade försök till kringgående av lagstiftningen, men samtidigt påverka företagens beslut på 

ett neutralt sätt.96 

Även om delägarbeskattade juridiska personer vid denna tidpunkt inte infogades i systemet 

för näringsbetingade andelar, ansåg lagstiftaren att det av neutralitetsskäl fanns starka an-

ledningar att denna åtgärd var nödvändig att vidta längre fram. Ett av de neutralitetsskäl 

som påpekades var bland annat neutraliteten vid behandlingen av olika företagsformer.97 

5.3.3 Prop. 2009/10:36 

I prop. 2009/10:36 påbörjades arbetet med att infoga delägarbeskattade juridiska personer 

i systemet för skattefria kapitalvinster och utdelningar samt ej avdragsgilla kapitalförluster 

på näringsbetingade delägarrätter.98 Detta arbete påbörjades i syfte att skapa ett mer lättill-

gängligt och symmetriskt system för delägarbeskattade juridiska personer. Vid tidpunkten 

för propositionen förekom en olikformig behandling av olika företagsformer, då exempel-

                                                 
94 Prop. 2001/02:140 s. 26-27. 

95 Prop. 2002/03:96 s. 1. 

96 Prop. 2002/03:96 s. 73. 

97 Prop. 2002/03:96 s. 112. 

98 Prop. 2009/10:36 s. 1. 
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vis handelsbolag och aktiebolag behandlades olika vid denna typ av beskattning (aktiebola-

gen infogades i detta system från och med den 1 juli 2003).99  På grund av att företagsfor-

merna var föremål för olik behandling ansåg lagstiftaren att det fanns starka skäl att infoga 

delägarbeskattade juridiska personer i systemet för att uppnå en så jämlik behandling som 

möjligt. Utöver detta ansågs det vidare att det var nödvändigt att förenkla lagstiftningen 

avseende beskattningen av delägare i delägarbeskattade juridiska personer.100  

Lagstiftaren lyfter i förarbetet fram att rättvise- och legitimitetsskäl är viktiga ståndpunkter 

att ta hänsyn till avseende hur beskattningen ska hanteras.101 I den konsekvensanalys som 

presenteras i förarbetet anges det att en ökad likformighet vid beskattningen av företag som 

en av de främsta anledningarna till de ändringar som föreslogs. Genom att infoga delägar-

rätter ägda av delägarbeskattade juridiska personer i regelverket för näringsbetingade ande-

lar var således syftet att uppnå en förbättrad konkurrens mellan olika företagsföretagsfor-

mer.102 I och med att delägarrätter via delägarbeskattade juridiska personer efter lagförslaget 

skulle komma att behandlas likt delägarrätter ägda via aktiebolag, skulle likformigheten för-

bättras mellan företagsformerna.103 

5.4 Neutralitetsprincipens inverkan i praxis  

I detta avsnitt kommer neutralitetsprincipens betydelse i rättspraxis att presenteras. Fokus 

kommer att centreras kring neutralitetsperspektivet och inte på omständigheterna i målen i 

sig, förutsatt att de situationer som behandlas inte är att likställa med de som behandlas i 

uppsatsen. Vad avser RÅ 1995 ref. 83 kommer detta fall dock att beskrivas lite utförligare 

än de övriga fall som tas upp, då det enligt Påhlsson anses vara ett tydligt exempel på när 

rätten iakttagit innebörden av neutralitetsprincipen.104 

5.4.1 RÅ 1990 ref. 112 

I RÅ 1990 ref. 112 hade privatpersonen A för avsikt att i gemenskap med ett flertal andra 

                                                 
99 Prop. 2009/10:36 s. 36 och prop. 2002/03:96 s. 2. 

100 Prop. 2009/10:36 s. 36.  

101 Prop. 2009/10:36 s. 51. 

102 Prop. 2009/10:36 s. 76. 

103 Prop. 2009/10:36 s. 77. 

104 Påhlsson 2003 s. 63-64. 
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privatpersoner förvärva ett fastighetsbestånd. Ägandet i fastigheterna var tänkta att förval-

tas i formen av ett handelsbolag där privatpersonerna skulle vara delägare. En ansökan 

skickades in till riksskatteverket, där A bland annat anförde att förvaltningen av fastighet-

erna genom handelsbolagsform var ett beslut taget av företagsekonomiska bedömningar, 

samt att detta även skulle underlätta förvaltningen. A anförde vidare att då fastigheter i 

princip skulle värderas till 75 procent av marknadsvärdet, skulle förvärven av fastighetsbe-

ståndet till en början visa ett negativt resultat. Det negativa resultatet skulle bero på att 

skuldsättningsgraden vid finansieringen var hög. En av de frågor som A ville få besvarad i 

detta förhandsbesked var således om handelsbolagsandelar kan tas upp till ett negativt värde 

vid delägarnas förmögenhetstaxering, då skulderna till en början skulle komma att överstiga 

taxeringsvärdet på de fastigheter som skulle förvärvas.105  

Riksskatteverket besvarade frågan genom att konstatera att marknadsvärdet skulle ligga till 

grund vid beräkningen av värdet på andelarna i handelsbolaget. Genom att värderingen 

skulle göras med utgångspunkt från marknadsvärdet ansågs inget negativt värde på A:s han-

delbolagsandel uppkomma, varför frågan besvarades nekande. En av ledamöterna hos riks-

skatteverket var skiljaktig i målet och yttrade sig om neutralitetsprincipen. Den skiljaktige 

ledamoten anförde att det användes substansvärdering vid värdering av aktier och andelar 

i fåmansbolag med förvaltande uppgifter. Ledamoten anförde att en fastighet vid direkt 

ägande aldrig ska värderas högre än taxeringsvärdet vid förmögenhetstaxeringen. De till-

gångar som funnits i dessa bolag har således, i enlighet med neutralitetsprincipen, värderats 

till de värden som skulle vara fallet om tillgångarna istället hade ägts direkt av aktie- eller 

andelsägarna i bolaget.106 

Förhandsbeskedet överklagades till dåvarande Regeringsrätten, där rätten anförde att delä-

gare i handelsbolag medges avdrag vid förmögenhetsbeskattningen för det värde som över-

stiger tillgångarna, en rättsgrundsats som slagits fast i tidigare praxis. Regeringsrätten ansåg 

att värderingen av A:s andel i handelsbolaget skulle värderas utifrån fastigheternas taxe-

ringsvärden och inte dess marknadsvärden. Vidare ansågs A ha rätt att dra av det negativa 

värdet vid förmögenhetsberäkningen. Regeringsrätten nämner inte neutralitetsprincipen i 

                                                 
105 RÅ 1990 ref. 112 s. 1. 

106 RÅ 1990 ref. 112 s. 1. 
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sina motiveringar, men kommer fram till nästintill samma slutsats som den skiljaktige leda-

moten hos riksskatteverket.107  

5.4.2 RÅ 1995 ref. 83 

RÅ 1995 ref. 83 behandlade ett överklagat förhandsbesked från ett svenskt aktiebolag, X 

AB. Bolaget hade för avsikt att förvärva samtliga aktier i det svenska aktiebolaget Y AB. Y 

AB skulle efter detta förvärv avyttra en fastighet till en utomstående part resulterande i en 

kapitalvinst. Avsikten var efter denna avyttring att genom koncernbidrag överföra vinsten 

från avyttringen till X AB. Efter koncernbidraget hade X AB för avsikt att avyttra aktierna 

i Y AB, vilket skulle resultera i en kapitalförlust. Att avyttringen av aktierna i Y AB sjunkit 

i värde berodde delvis på det koncernbidrag som lämnats till X AB innan avyttringen av 

aktierna. Frågan som behandlades i målet var således om X AB hade rätt till avdrag för 

kapitalförlusterna, utan att behöva beakta det koncernbidrag som erhållits strax innan avytt-

ringen av aktierna.108 

Vid det nekande förhandsbeskedet som lämnades av Skatterättsnämnden var tre av leda-

möterna skiljaktiga, där det fördes ett resonemang om neutraliteten på skatteområdet. De 

skiljaktiga ledamöterna anförde att det ska anses riktigt att kapitalförlusten ifråga ska vara 

avdragsgill för X AB, i och med att mottagna koncernbidraget strax innan avyttringen av 

aktierna i Y AB var att se som en skattepliktig inkomst. Det ansågs att syftet med reglerna 

om koncernbidrag var att skapa en skattemässig neutralitet oavsett organisationsform inom 

en koncern. Det ansågs därför att X AB inte borde behandlas mindre fördelaktigt när bo-

laget via indirekt ägande via Y AB förvärvat en fastighet som vid senare avyttring resulterat 

i en kapitalvinst, istället för att ha förvärvat fastigheten direkt på egen hand.109  

Regeringsrätten valde dock att fastslå förhandsbeskedet. I Regeringsrätten diskuterades 

principen om att vinster enbart ska beskattas en gång inom bolagssektorn. Det ska således 

vara möjligt för en bolagskoncern att överföra vinster sinsemellan utan att vinsten ska be-

höva bli föremål för beskattning mer än en gång. Då det vid X AB:s förvärv av aktierna i 

Y AB fanns realiserade eller orealiserade vinster, sjönk värdet på de förvärvade aktierna när 

vinsterna överfördes till X AB. Skulle en avdragsrätt sedan beviljas för kapitalförlusten vid 

                                                 
107 RÅ 1990 ref. 112 s. 2. 

108 RÅ 1995 ref. 83 s. 4. 

109 RÅ 1995 ref. 83 s. 3. 
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avyttringen av aktierna i Y AB, skulle den redan överförda kapitalvinsten genom koncern-

bidraget undgå beskattning. Ett sådant scenario skulle i så fall anses strida mot principen 

att vinster i aktiebolag ska beskattas en gång inom bolagssektorn.110 Den skattemässiga ne-

utralitetsprincipen nämns ingen gång i Regeringsrättens avgörande, där betoning istället 

läggs på principen om beskattning av vinster i aktiebolag. 

5.4.3 RÅ 2005 ref. 92 

I RÅ 2005 ref. 92 hade en ekonomisk förening överklagat ett förhandsbesked från SRN, 

där det yrkades att föreningens vidareförsäljning till ett dödsbo skulle undantas mervär-

deskatt enligt vissa undantagsregler. Den ekonomiska föreningen tryckte hårt på neutrali-

tetsprincipen i detta mål, då en strikt tolkning av gällande rätt ansågs föreligga. Den ekono-

miska föreningen anförde emellertid att en strikt tolkning av gällande rätt inte fick åsidosätta 

neutraliteten, en princip som tidigare hade fastställts inom Unionsrätten. Vidare ansåg för-

eningen att en restriktiv tolkning inte fick göras, då skatteneutraliteten ansågs ha företräde 

vid avgörande av vilka subjekt som ska anses omfattas av den skattefrihet som var prövad 

i målet.111   

Regeringsrättens domskäl är i målet kortfattade och nämner neutralitetsprincipen tämligen 

flyktigt. Rätten påpekar att neutralitetsprincipen bland annat innebär att möjligheten att 

utnyttja ett undantag från skatteplikt inte ska vara beroende av i vilken juridisk form den 

skattskyldige väljer att bedriva sin verksamhet. Regeringsrätten anser dock att förhandsbe-

skedet från SRN ska bifallas då en annan princip, att undantag som innebär avsteg från ett 

harmoniserat skattesystem (i detta fall mervärdesskattesystemet), ska tolkas restriktivt.112 

Här visar Regeringsrätten att neutralitetsprincipen är en vedertagen princip som får anses 

ha inverkan på dess bedömning, men att de håller principen om restriktiv tolkning högre 

då denne får företräde i bedömningen. 

5.4.4 HFD 2014 ref. 14 

I HFD 2014 ref. 14 fick ett tryckeri genom efterbeskattning sin utgående mervärdesskatt 

minskad då skattesatsen för delar inom verksamheten hade sänkts. En kund till tryckeriet 

fick i efterföljande omprövningsbeslut sin ingående mervärdesskatt sänkt och därmed en 

                                                 
110 RÅ 1995 ref. 83 s. 4. 

111 RÅ 2005 ref. 92 s. 1-2. 

112 RÅ 2005 ref. 92 s. 2-3. 
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minskad avdragsrätt. Målet gick igenom samtliga instanser, där neutralitetsfrågan först kom 

upp för diskussion i kammarrätten i Göteborg. Skulle kunden till tryckeriet inte lyckas få 

kompensation från tryckeriet för den minskade ingående mervärdesskatten, skulle detta an-

ses utgöra en ekonomisk börda för kunden. Kammarrätten ansåg dock att det inte gick att 

fastställa om minskandet av den ingående mervärdesskatten stred mot neutralitetsprinci-

pen, som tidigare inom området fastställts även inom unionsrätten.113 

Kammarrätten biföll dock tryckerikundens talan, varav skatteverket som motpart i målet 

överklagade till HFD. HFD påpekade att målet rörde transaktioner mellan två näringsid-

kare som var fullt skattskyldiga i Sverige, varför neutralitetsaspekter avseende konkurrens 

på marknaden krävde en korrekt beskattning så långtgående som möjligt. Vid situationer 

som sådana i fallet, ska mervärdesskattesystemet enligt HFD garantera en neutralitet som 

är fullständig avseende skattebördan som uppkommer inom en ekonomisk verksamhet.114 

Även om neutralitetsprincipen var diskuterad och iakttagen av HFD, valde rätten att bifalla 

Skatteverkets yttrande. Trots detta får principens inverkan på skatteområdet ändå anses ha 

varit med i den bedömning som gjorts av både kammarrätten och HFD, även om den inte 

ansågs åsidosatt. 

5.5 Sammanfattande kommentarer 

Efter en granskning av förarbeten, praxis och doktrin kan det konstateras att neutralitets-

principen utgör en viktig del av skattessystemet och har i många fall inte kunnat bortses 

ifrån. I de förarbeten som har analyserats framgår det tydligt att principen spelar en central 

roll i den svenska skatterätten, samt är väl iakttagen av lagstiftaren. I den praxis som har 

granskats framgår det att principen har olika stor betydelse beroende på vilket skatterättsligt 

område som är föremål för bedömning. Principens betydelse har också varierat beroende 

på omständigheter i det enskilda fallet, där andra ”vedertagna principer” ibland har fått 

företräde framför neutralitetsprincipen.115 Lagstiftaren visar genomgående tecken på svå-

righeter med att åstadkomma en fullständigt neutral lagstiftning som är praktiskt genom-

förbar. Anledningen till detta har varit att en neutralisering i vissa fall skulle resultera i allt 

för komplicerade regler. I andra fall har lagstiftaren ändå infört komplicerade regler i strävan 

                                                 
113 HFD 2014 ref. 14 s. 1 och 4. 

114 HFD 2014 ref. 14 s. 7. 

115 RÅ 1995 ref. 83 s. 4. Se även RÅ 2005 ref. 92 s. 2-3. 
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att uppnå neutrala skatteregler.116 Avslutningsvis kvarstår dock frågan om det ändå inte 

hade varit möjligt för lagstiftaren att åstadkomma mer neutrala kvittningsregler när det gäl-

ler aktiebolags placering av delägarrätter i delägarbeskattade juridiska personer. 

                                                 
116 Prop. 2001/02:140 s. 23, prop. 2002/03:96 s. 73 och prop. 2009/10:36 s. 36. 
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6 Kvittningsrätten framtida existens 

6.1 Inledning 

Den framtida existensen av kvittningsrätten i aktiefållan har diskuterats i företagskommit-

téns slutbetänkande i förslaget om neutral bolagsskatt.117 Förslaget består av ett huvudför-

slag och ett alternativt förslag. De båda förslagen innehåller en hel del likheter, men det 

finns skillnader mellan förslagen som skribenterna anser är viktiga att tydliggöra, varför 

förslagen kommer att presenteras åtskilda från varandra. Då förslaget om neutral bolags-

skatt behandlar en mängd rad olika områden som faller utanför uppsatsens syfte, kommer 

dessa lämnas utan avseende. 

6.2 Huvudförslaget 

Huvudförslaget går bland annat ut på att avdrag för negativt finansnetto ska slopas, vilket 

uppstår när bolagets finansiella kostnader överstiger de finansiella intäkterna.118 Om bolag 

däremot har finansiella intäkter som överstiger de finansiella kostnaderna, föreligger dock 

fortfarande avdragsrätt, då dessa kvittas mot varandra.119 Enligt huvudförslaget ska de nya 

avdragsbegränsningarna kompenseras med ett schablonmässigt finansieringsavdrag som 

motsvarar 25 procent av bolagets skattemässiga resultat. Detta kommer att resultera i en 

skattesänkning av bolagsskatten motsvarande 5,5 procent.120 Syftet med huvudförslaget har 

bland annat angetts vara att öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital ur ett skatte-

mässigt perspektiv, men förslaget har även fått effekter på andra områden, exempelvis för 

aktiefållan i 48 kap 26 och 27 §§ IL. 

I huvudförslaget anförs det att en kapitalförlust vid avyttring av en delägarrätt ska anses 

som en finansiell kostnad och får följaktligen endast dras av mot en finansiell intäkt. Då en 

finansiell intäkt är ett vidare begrepp än kapitalvinst för avyttring av delägarrätter, så skulle 

detta medföra att kapitalförluster på delägarrätter även kan kvittas mot valutakursvinster, 

ränteintäkter, skattepliktiga utdelningar etc.121 Aktiefållan som stadgas i 48 kap. 26 och 27 

§§ IL där endast delägarrätters kapitalvinster och kapitalförluster kan kvittas mot varandra 

                                                 
117 SOU 2014:40. 

118 SOU 2014:40 s. 177. 

119 SOU 2014:40 s. 24. 

120 SOU 2014:40 s. 24.  

121 SOU 2014:40 s. 212. 
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föreslås därmed att avskaffas.122 Då förslaget att avskaffa aktiefållan även omfattar situat-

ioner där exempelvis ett aktiebolag är delägare i svenskt handelsbolag eller i en utländsk 

delägarbeskattad juridisk person resulterar detta i att den kvotering som stadgas i 48 kap. 

27 § 2 st. IL kommer att tas bort.123 Möjligheten att rulla vidare en kapitalförlust enligt 48 

kap. 26 § 2 st. IL kommer också försvinna om förslaget går igenom, då negativa finansnet-

ton inte får sparas till ett senare beskattningsår.124 Ett negativt finansnetto ska emellertid 

kunna kvittas mot ett positivt finansnetto inom en koncern under vissa förutsättningar.125 

Vidare kommer aktiebolag eller andra juridiska personer som direkt eller indirekt äger andel 

i ett svenskt handelsbolag eller i en utländsk delägarbeskattad juridisk person att inkludera 

ägarandelens finansnetto vid beräkningen av sitt eget finansnetto. Detta innebär således att 

en kvittning av respektive parts finansnetto blir möjlig.126 Om svenska handelsbolag eller 

utländska delägarbeskattade juridiska personer inte skulle omfattas av avdragsbegräns-

ningen av det negativa finansnettot, ansågs det föreligga en risk att delägarna skulle lägga 

den högbelånade verksamheten i det svenska handelsbolaget eller i den utländska delägar-

beskattade juridiska personen. Anledningen till denna beräkning var således för att undvika 

en snedvridning, ur ett skattemässigt perspektiv, vid val av verksamhetsform.127   

6.3 Det alternativa förslaget 

Det alternativa förslaget innebär i korthet att avdrag för negativt finansnetto medges, dock 

högst till 20 procent av bolagets rörelseresultat. Till följd av denna avdragsbegränsning fö-

reslås det även en sänkning av bolagsskattesatsen med 3,5 procent.128 De skillnader i det 

                                                 
122 SOU 2014:40 s. 208. 

123 SOU 2014:40 s. 552. 

124 SOU 2014:40 s. 189 och 191. 

125 SOU 2014:40 s. 184-185. För att kvittning mellan negativa och positiva finansnetton ska vara möjligt krävs 
det att rätt till koncernbidrag föreligger, att de berörda bolagen redovisar avdraget öppet i sina inkomstde-
klarationer för beskattningsåret och har samma deklarationstidpunkt. Om bokföringsskyldighet upphör för 
ett av bolagen ska deklarationstidpunkten för det bolaget vara den som bolaget skulle ha haft om inte bok-
föringsskyldigheten hade upphört. 

126 SOU 2014:40 s. 257, 260 och 542. Beräkningen gäller under förutsättning att andelen har ägts av den 
juridiska personen under hela beskattningsåret alternativt sedan det svenska handelsbolaget eller den ut-
ländska delägarbeskattade juridiska personen började bedriva näringsverksamhet av något slag. Utöver detta 
krävs det att det svenska handelsbolaget eller den utländska delägarbeskattade juridiska personen har ett 
räkenskapsår som sammanfaller med den juridiska personens beskattningsår. 

127 SOU 2014:40 s. 256-257. 

128 SOU 2014:40 s. 25. 
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alternativa förslaget som är väsentliga för uppsatsen är att beräkningen av finansnettot för 

svenska handelsbolag och utländska delägarbeskattade juridiska personer, inte ska inklude-

ras vid beräkningen av delägarens finansnetto. En kvittning av finansnetton mellan juridiska 

personer och den delägda delägarbeskattade juridiska personen blir därmed inte möjlig.129 

Vidare finns det skillnader avseende möjligheten att rulla vidare negativa finansnetton till 

nästkommande beskattningsår. Enligt det alternativa förslaget så är det möjligt att rulla fram 

negativa finansnetton till nästkommande beskattningsår, dock inte längre än sex år efter det 

beskattningsår då det negativa finansnettot uppstod.130 

Om något av förslagen kommer att gå igenom eller inte får anses oklart, speciellt med tanke 

på att förslagen har fått kritik från många olika håll.131 Framtiden får utvisa om något av 

förslagen går igenom, men avsikten är enligt företagskommittén att någon av dem ska träda 

i kraft den 1 januari 2016.132 

6.4 Sammanfattande kommentarer 

Både huvudförslaget och det alternativa förslaget innehåller avdragsbegränsningar för fi-

nansiella kostnader som omfattar juridiska personer samt svenska handelsbolag och ut-

ländska delägarbeskattade juridiska personer, dock inte i samma utsträckning.133 Den skill-

nad som är mest väsentlig för uppsatsen är kvittningsmöjligheten av finansnetton mellan 

svenska handelsbolag eller utländska delägarbeskattade juridiska personer och dess delä-

gare.134 Sett ur ett neutralitetsperspektiv talar denna skillnad för att huvudförslaget är att 

föredra framför de alternativa förslaget enligt skribenterna.  

 

                                                 
129 SOU 2014:40 s. 355. 

130 SOU 2014:40 s. 336. 

131 Lundqvist, Omar och Segerström, Remissutfallet på Företagsskattekommitténs slutbetänkande "Neutral bolagsskatt 
- för ökad effektivitet och stabilitet" (SOU 2014:40), Skattenytt nr 1-2 2015, s. 33. 

132 SOU 2014:40 s. 26. 

133 SOU 2014:40 s. 25, 177, 253 och 355. 

134 SOU 2014:40 s. 257 och 355. 
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7  Analys 

7.1 Inledning 

Uppsatsens analys kommer att delas in i flera underrubriker för att den ska bli så logisk och 

lättförståelig som möjligt. Samtliga avsnitt i analysen kommer genomgående att ställas i 

relation till neutralitetsprincipen. Inledningsvis kommer skillnaderna i kvittningsrätten och 

motiveringen till dessa att analyseras. I efterföljande avsnitt kommer rättspraxis från kapitel 

fyra att analyseras där utgången av målet visserligen är av betydelse, men där domskälen i 

detta kapitel kommer att vara av störst intresse. För att tydliggöra kvittningsrättens skillna-

der i förhållande till neutralitetsprincipen kommer praktiska exempel att presenteras, där 

olika val av bolagsstrukturer får olika skattekonsekvenser. Avslutningsvis kommer skriben-

terna att presentera eventuella ändringar som kan vara nödvändiga om det skulle visa sig 

att lagstiftningen inte är förenlig med neutralitetsprincipen. 

7.2 Motiverade skillnader i kvittningsrätten? 

Det uppkommer tre stora skillnader avseende möjligheten att kvitta kapitalvinster och ka-

pitalförluster på delägarrätter mellan aktiebolag som placerar sitt innehav av delägarrätter i 

delägarbeskattade juridiska personer och aktiebolag som innehar dessa delägarrätter direkt 

i aktiebolaget. 

7.2.1 Kvotering av kapitalförluster 

Den första skillnaden mellan kapitalförluster på delägarrätter som uppkommer direkt i ett 

aktiebolag och kapitalförluster som uppkommer i en delägd delägarbeskattad juridisk per-

son är kvoteringen av kapitalförlusten. Detta då endast 70 procent av kapitalförlusten är 

avdragsgill om den uppkommer i den delägarbeskattade juridiska personen, vilket skiljer sig 

mot om kapitalförlusten uppkommer direkt i ett aktiebolag där hela förlusten är avdragsgill. 

Då ägarstrukturen i en delägarbeskattad juridisk person är tämligen enkel att justera, moti-

verade lagstiftaren kvoteringen med att motverka befarade skatteplaneringsmöjligheter. 

Motiveringen beskrivs kortfattat följt av ett exempel, där det enligt skribenterna är oklart 

om lagstiftaren faktiskt reflekterat över sannolikheten av sådana skatteplaneringsmöjlig-

heter. I avsnitt 3.3 presenteras ett av lagstiftaren tänkbart scenario som är menat motver-

kas.135   

                                                 
135 Prop. 2009/10:36 s. 43-44 och s. 86-87. 
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Skribenterna håller med lagstiftaren om att sådana scenarion kan vara möjliga att genomföra 

i teorin, men frågan är egentligen dels hur sannolikt det är att sådana scenarion förekommer, 

dels om ett sådant tillvägagångssätt ens är praktiskt genomförbart utan att genomskådas 

och hindras av annan relevant lagstiftning.  

Likt Glückman och Sparrfelt136 anser skribenterna att gällande lagstiftning inte möjliggör 

det tillvägagångssätt som beskrivs i avsnitt 3.3. I exemplets första steg avyttrar aktiebolaget 

delägarrätter (vars marknadsvärde understiger anskaffningsvärdet) till en delägarbeskattad 

juridisk person.  Det belopp av köpeskillingen som överstiger marknadsvärdet torde där-

med anses utgöra ett uttag ur den delägarbeskattade juridiska personen, enligt reglerna om 

uttagsbeskattning.137 Att en uttagsbeskattning ska utgå i detta scenario grundar skribenterna 

på att det inte finns en affärsmässig grund för den erlagda köpeskillingen då den överstiger 

marknadsvärdet. Detta föranleder att en verklig kapitalförlust faktisk inte uppstår för den 

delägarbeskattade juridiska personen när delägarrätterna sedan säljs externt till marknads-

värdet, varför kvittningsmöjligheten i 48 kap. 27 § 2 st. IL inte blir tillämplig. Därmed spelar 

det således ingen roll om detta scenario iscensätts i syfte att ändra karaktären på delägarrät-

terna till att inte längre vara näringsbetingade, då kapitalförlusten inte är verklig och ändå 

inte får dras av. Att det indirekta innehavet i de berörda delägarrätterna blir mindre än det 

ursprungliga direkta innehavet kan enligt skribenterna därmed inte vara en hållbar moti-

vering till en kvotering av kapitalförlusten.138 

Enligt skribenterna försvagas lagstiftarens motivering till den införda kvoteringen ytterli-

gare på grund av regleringen av delägarrätters anskaffningsutgift när dessa upphör att vara 

näringsbetingade. I 25 kap. 6 § IL anges nämligen att en delägarrätt när denne upphör att 

vara näringsbetingad hos ägaren, ska anses vara anskaffad till marknadsvärdet vid det till-

fälle karaktären ändras. I paragrafens andra stycke anges även att detta ska gälla vid indirekta 

innehav av delägarrätter. Även i detta fall borde således ingen verklig kapitalförlust anses 

uppkomma på delägarrätterna som avyttras till den delägarbeskattade juridiska personen 

när delägarrätterna sedan säljs vidare externt till marknadsvärdet. 

                                                 
136 Glückman och Sparrfelt 2014, s. 107-108. 

137 22 kap. 2 och 7 §§ IL. 

138 För indirekt innehav, se 25 a kap. 23 § IL.  
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Neutralitetsprincipen har ansetts kunna frångås med motiveringen att motverka kringgå-

ende av skattelagstiftningen genom koncerner uppbyggda av blandade bolagsstukturer.139 

Enligt skribenterna vore det högst osannolikt att ett eventuellt kringgående inte skulle 

komma att förhindras genom reglerna om uttagsbeskattning och delägarrätters anskaff-

ningsutgift när de upphör att vara näringsbetingade.140 I och med denna kvotering får såle-

des aktiebolag som väljer att placera sina innehav av delägarrätter i delägarbeskattade juri-

diska personer anses missgynnas på ett sätt som inte är förenligt med neutralitetsprincipen. 

7.2.2 Avsaknaden av koncernkvittnings- och sparanderegel 

I och med att kvittningsrätten i 48 kap. 27 § 2 st. IL inte erbjuder någon möjlighet att kvitta 

kapitalförluster eller kapitalvinster (uppkomna i delägarbeskattade juridiska personer) mot 

andra bolag inom koncernen, kan lagtexten tolkas på så vis att kvittning av kapitalförluster 

enbart får kvittas mot delägarens egna kapitalvinster. Ett sådant antagande förefaller sig 

rimligt, men enligt skribenterna är det enligt lagtextens ordalydelse fortfarande oklart om 

kapitalförlusten verkligen bara får kvittas mot delägarens egna kapitalvinster. I lagtexten 

anges enbart att kapitalförlusten bara får kvittas mot kapitalvinster på delägarrätter, däremot 

nämns inte mot vilket bolag kvittningen får ske emot. Det är först i förarbetet från år 2009 

som det klart och tydligt framgår att kvittningen måste göras mot delägarens egna kapital-

vinster.141 Frågan som uppkommer är då varför lagstiftaren väljer att göra skillnad på situ-

ationer beroende på vilken bolagsform en kapitalförlust uppkommer i. Det går inte att finna 

en motivering till denna åtskillnad i förarbetet. Enligt skribenterna verkar lagstiftaren över-

huvudtaget inte reflekterat över att erbjuda en sådan kvittningsmöjlighet när en kapitalför-

lust uppkommit i en delägarbeskattad juridisk person. 

Att en motivering saknas till varför denna kvittningsmöjlighet inte erbjuds är enligt skri-

benterna anmärkningsvärt, då kvittningsmöjligheten till synes är en självklarhet om förlus-

ten hade uppstått direkt i ett aktiebolag. I förarbetet till 48 kap. 26 § IL anges det till och 

med att:  

                                                 
139 Prop. 2001/02:140 s. 25-27. 

140 22 kap. 2 och 7 §§ och 25 kap. 6 § IL. 

141 Prop. 2009/10:36 s. 44.  
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”Det är givetvis möjligt för fler än ett koncernföretag att utnyttja en kapitalförlust som inte kan utnyttjas 

av ett koncernföretag.” 142   

En motivering till varför en sådan kvittningsmöjlighet saknas när en kapitalförlust har upp-

kommit i en delägarbeskattad juridisk person blir således än mer viktig, då en sådan skillnad 

i kvittningsrätten varken är självklar eller befogad. Skribenterna anser dock att en åtskillnad 

av möjligheten till koncernkvittning inte ska göras.  Skulle emellertid lagstiftaren finna att 

en åtskillnad är motiverad, så måste denna åtminstone framgå för att ett sådant avsteg ska 

anses vara motiverat.143 En sådan motivering finns som sagt inte och lagstiftaren kan där-

med i detta fall inte anses agera i enlighet med neutralitetsprincipen.  

En delägares möjlighet att föra vidare en kapitalförlust på delägarrätter (uppkommen i en 

delägarbeskattad juridisk person) till nästkommande beskattningsår är också en möjlighet 

som saknas enligt 48 kap. 27 § 2 st. IL. Enligt skribenterna är denna möjlighet något som 

lagstiftaren antingen inte reflekterat över eller valt att bortse ifrån, då det inte heller i detta 

fall går att finna en motivering till denna avsaknad i förarbetet.144 Har lagstiftaren valt att 

bortse ifrån att tillhandahålla denna möjlighet, är detta något som borde ha tydliggjorts eller 

åtminstone berörts av lagstiftaren. Att ett uteslutande av en sparanderegel exempelvis skulle 

vara motiverat av att motverka kringgående av skattelagstiftningen anser skribenterna vara 

tämligen långsökt. Skribenterna kan inte komma på någon anledning till varför en sparan-

deregel inte finns att tillgå bara för att ett aktiebolag har valt att placera delägarrätter i en 

delägarbeskattad juridisk person och inte i ett aktiebolag. Då avsaknaden av en sparandere-

gel även i detta fall missgynnar aktiebolag och deras kapitalplaceringsalternativ, måste lag-

stiftningen anses oförenlig med neutralitetsprincipen. 

För att tydliggöra den praktiska problematiken vid avsaknad av både en koncernkvittnings-

regel och en sparanderegel framställs ett fiktivt exempel. Anta att X AB äger 100 procent 

av både Y AB och Z HB. Z HB har under beskattningsåret redovisat kapitalförluster på 

delägarrätter om 10 mkr, medan Y AB har redovisat motsvarande kapitalvinster om 10 

mkr.145 

                                                 
142 Prop. 2001/02:140 s. 43.  

143 Prop. 2001/02:140 s. 25-27. 

144 Prop. 2009/10:36. 

145 Inspiration har hämtats från Glückman och Sparrfelt 2014, s. 103. 
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Då kapitalvinsten inte har uppstått direkt hos delägaren (X AB), utan i dotterbolaget Y AB 

medför detta att Z HB:s kapitalförluster inte kan utnyttjas genom kvittning.146 Då det dess-

utom saknas en sparanderegel för kapitalförluster som uppkommer i delägarbeskattade ju-

ridiska personer, resulterar detta i att Z HB:s kapitalförluster inte kan utnyttjas vid näst-

kommande beskattningsår. Möjligheten för X AB att som delägare i Z HB nyttja dennes 

kapitalförlust går därmed förlorad, vilket inte skulle vara fallet om kapitalförlusten hade 

uppkommit direkt i ett aktiebolag.147 Skribenterna anser att detta exempel tydligt visar på 

skillnader i kvittningsrätten som inte är motiverade. Exemplet tydliggör att bolagsformen 

där kapitalförlusten uppstår är avgörande för beskattningskonsekvenserna, vilket inte kan 

anses vara förenligt med neutralitetsprincipen där den skattskyldiges val ska styras i minsta 

möjliga utsträckning av skattesystemet.148 Att den åtskillnad som görs beroende på om ka-

pitalförlusten uppstår i ett aktiebolag eller i en delägarbeskattad juridisk person dessutom 

inte motiveras av lagstiftaren gör det än mer anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att 

lagstiftaren i flera andra sammanhang har betonat vikten av likformiga och neutrala regler.149 

En motivering till ett avsteg från neutralitetsprincipen borde vara en självklarhet då den är 

av central betydelse inom skatterätten och är, enligt skribenterna, inte en princip som är 

valfri för lagstiftaren att beakta.  

Det faktum att kapitalförluster som uppkommit i den delägda delägarbeskattade juridiska 

personen bara får dras mot delägarens kapitalvinster, ger upphov till ytterligare en praktisk 

situation som får anses oklar. Denna situation har uppmärksammats av Glückman och 

Sparrfelt i Svensk skattetidning, där de ställer sig frågande till om det ens är möjligt för den 

delägarbeskattade juridiska personen att kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter mot sina 

motsvarande kapitalvinster.150 Enligt ordalydelsen i 48 kap. 27 § IL och dess förarbete, så 

kan kvittning som sagt endast ske mot delägarens egna kapitalvinster.151 Enligt skribenterna 

torde detta innebära att kvittningsmöjligheten även går förlorad i denna situation, under 

förutsättning att den inte finns kapitalvinster i det delägande aktiebolaget.  

                                                 
146 Prop. 2009/10:36 s. 44. 

147 48 kap. 26 § och 27 § 2 st. IL.  

148 Se avsnitt 5.2. 

149 Se exempelvis prop. 2002/03:96 s. 73 och prop. 2009/10:36 s. 36. 

150 Glückman och Sparrfelt 2014, s. 101-102. 

151 Prop. 2009/10:36 s. 44. 



 

 
44 

Likt föregående exempel anser skribenterna att den skattemässiga åtskillnad som görs be-

roende på om kapitalförlusten uppstår i den delägarbeskattade juridiska personen eller di-

rekt i aktiebolaget är omotiverad. Skribenterna anser att det heller inte finns några rättfär-

digande motiv såsom att motverka befarade skatteplaneringar,152 vilket innebär att neutra-

litetsprincipen inte kan anses uppfylld.  

7.3 Analys av HFD 2013 ref. 52 

Som beskrivits i kapitel 4 var frågan i målet om kapitalvinster på delägarrätter som upp-

kommit i den utländska delägarbeskattade juridiska personen kunde kvittas mot delägarens 

(aktiebolagets) motsvarande kapitalförluster. Då ett uttryckligt stöd för detta inte fanns att 

tillgå av lagtextens ordalydelse var fallet principiellt viktigt ur ett vägledningsperspektiv.153 

Omständigheterna i fallet har redan beskrivits i avsnitt 4.2, varför de inte kommer att upp-

repas här. Följande analys kommer bara att analysera bedömningen/avgörandet för respek-

tive instans. 

7.3.1 SRN:s bedömning 

Enligt skribenterna är det utmärkande i SRN:s bedömning att de, trots avsaknad av uttryck-

ligt lagstöd, väljer att bevilja kvittning av den utländska delägarbeskattade juridiska perso-

nens kapitalvinster på delägarrätter mot aktiebolagets motsvarande kapitalförluster. Motivet 

bakom detta är, som har angivits i avsnitt 4.3, att 48 kap. 27 § 2 st. IL beviljar kvittning när 

kapitalförlusten har uppstått i den utländska delägarbeskattade juridiska personen, vilket 

leder till att SRN gör följande uttalande:  

”Att principiellt göra en skillnad mellan de två situationerna är enligt Skatterättsnämndens mening svårt 

att motivera.”154 

SRN fann vidare att inget hinder förelåg i 48 kap. 26 och 27 §§ IL för att kapitalvinster som 

uppkommit i den delägarbeskattade juridiska personen inte fick kvittas mot delägarens ka-

pitalförluster, vilket resulterade i att SRN beviljade kvittningen.155 Att SRN uttrycker sig på 

detta vis har på vissa håll tolkats som att kapitalvinster på delägarrätter uppkomna i deläg-

arbeskattade juridiska personer anses behålla sin karaktär vid beskattningen hos delägaren. 

                                                 
152 Prop. 2009/10:36 och prop. 2011/12:17. 

153 48 kap. 27 § 1 och 2 st. IL. 

154 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2.  

155 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2. 
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En sådan tolkning kan, enligt skribenterna, i så fall motivera varför SRN beslutade så som 

de gjorde.156  

Även om resultatet av SRN:s domskäl är rimligt, då rättspolitiska motiv till nekande av 

kvittningen saknas, så får ändå SRN anses ha gjort en vid tolkning av lagstiftningen. Skri-

benterna får nästan känslan att SRN först bestämmer sig för ett lämpligt resultat för att 

sedan hitta lämpligt stöd för att nå det önskvärda resultatet. Problemet i detta fall är att 

SRN varken har uttryckligt stöd i lagtext eller i förarbeten för sin bedömning. Enligt skri-

benterna får SRN:s uttalande, att det är svårt att motivera en skillnad mellan de två situat-

ionerna, snarare anses vara baserad på en analogitolkning av 48 kap. 27 § 2 st. IL. Det är 

således SRN:s väg fram till resultatet som ifrågasätts av skribenterna, inte själva resultatet 

av bedömningen.  

7.3.2 HFD:s avgörande 

HFD å sin sida får anses göra en tolkning som är centrerad kring ordalydelse och innebörd 

av lagrummen. I avgörandet ansågs det vara den delägarbeskattade juridiska personens 

skattemässiga resultat som ska fördelas mellan delägarna, inte enskilda intäkter eller kost-

nader.157 HFD:s tolkning får anses överensstämma med den så kallade nettometoden, där 

handelsbolags skattemässiga resultat ska beräknas på bolagsnivå för att därefter fördela net-

tot mellan delägarna.158 I förarbetet till 2010 års lagstiftning där kvittningsregeln i 48 kap. 

27 § 2 st. IL för första gången infördes, anges också att delägarna ska beskattas för vardera 

andelen av den delägarbeskattade juridiska personens nettoinkomst. Det anges vidare att 

beskattning av enskilda intäkter eller utgifter inte skall beskattas utifrån delägarnas andelar, 

vilket även detta ligger i linje med det resonemang som fördes av HFD.159 HFD jämför 

vidare sin ståndpunkt med tidigare praxis, som också ligger i linje med HFD:s avgörande.160 

HFD kom således fram till att kapitalvinster uppkomna i den utländska delägarbeskattade 

juridiska personen inte kan kvittas mot delägarens vinster utan särskilt lagstöd, på grund av 

                                                 
156 48 kap. 27 § 2 st. IL och Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 2-12/D s. 2. 

157 HFD 2013 ref. 52 s. 2. 

158 SOU 2002:35, bilaga s. 332. 

159 Prop. 2009/10:36 s. 27 och HFD 2013 ref. 52 s. 2. 

160 RÅ 1994 not. 487. 
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att nettometoden skulle tillämpas vid beskattningen av delägarna i den delägarbeskattade 

juridiska personen.161 

Enligt Glückman och Sparrfelt har denna tolkning antagits innebära att kapitalförluster och 

kapitalvinster uppkomna i delägarbeskattade juridiska personer inte behåller sin karaktär 

vid beskattning hos delägaren, men att avsteg från denna princip gjorts i och med den till-

låtna kvittningsrätten för kapitalförluster i 48 kap. 27 § IL.162  

Enligt skribenterna får HFD:s tolkning av kvittningsmöjligheten i 48 kap. 27 § IL anses 

vara tämligen strikt. Ur ett neutralitetsperspektiv är domen en besvikelse, då ett aktiebolag 

som väljer att placera sitt innehav av delägarrätter via en delägarbeskattad juridisk person 

helt klart missgynnas vid jämförelse om aktiebolaget hade avyttrat delägarrätterna självt. Att 

kvittningsrätten går förlorad enbart på grund av det faktum att det är en kapitalvinst och 

inte en kapitalförlust som har uppstått i den delägarbeskattade juridiska personen finner 

skribenterna anmärkningsvärt och omotiverat. Skribenterna anser att det inte skulle uppstå 

några oönskade skattemässiga konsekvenser genom att tillåta kvittning av kapitalvinster 

uppkomna i den delägarbeskattade juridiska personen mot delägarens kapitalförluster. Då 

det skattemässiga utfallet i denna situation i allra högsta grad påverkar den skattskyldiges 

val, kan neutralitetsprincipen inte anses uppfylld, speciellt med hänsyn till att det inte finns 

några omotiverade skattefördelar att dra nytta av om kvittningsmöjligheten existerade. 

Det ska emellertid poängteras att bara för att utfallet i domen inte uppfyller neutralitets-

principen, så anser skribenterna inte att detta nödvändigtvis betyder att HFD har resonerat 

felaktigt. HFD har på ett tydligt och korrekt sätt motiverat sitt domslut genom att uttryck-

ligen kräva lagstöd för att medge kvittning.163 Att HFD nekade kvittningen grundar sig en-

ligt skribenterna på det resonemang som Glückman och Sparrfelt anförde. Skribenterna 

anser likt Glückman och Sparrfelt att kapitalförluster och kapitalvinster uppkomna i deläg-

arbeskattade juridiska personer inte behåller sin karaktär vid beskattning hos delägaren, 

men att avsteg från denna princip har gjorts gällande kapitalförluster i 48:27 § IL. Enligt 

                                                 
161 HFD 2013 ref. 52 s. 3.  

162 Glückman och Sparrfelt 2014, s. 98. 

163 HFD 2013 ref. 52 s. 3.   
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skribenterna är det således lagstiftningens utformning samt avsaknaden av vägledning i för-

arbeten164 som är problemet, inte HFD:s avgörande. Virin har påpekat denna lagstiftnings 

problematik, där han anför att detaljerade lagstiftningar av detta slag ofta leder till é contra-

rio tolkningar.165 Enligt skribenterna stämmer detta resonemang väl överens med HFD:s 

argumentation, då kvittningen nekades på grund av att lagstöd saknas i 48 kap 27 § 2 st. IL.  

Frågan som skribenterna ständigt återkommer till är varför lagstiftaren inte medger kvitt-

ning när kapitalvinster uppkommer i den delägarbeskattade juridiska personen, men med-

ger kvittning när kapitalförluster uppkommer i den.166 Frågan uppstår således om lagstifta-

ren medvetet begränsade kvittningsrätten till att bara omfatta situationer där en kapitalför-

lust uppkommit i den delägarbeskattade juridiska personen, eller om lagstiftaren helt enkelt 

har förbisett detta. Oavsett vilket motiv lagstiftaren haft i denna situation så anser skriben-

terna att neutralitetsprincipen inte kan anses uppfylld, då markanta skattemässiga skillnader 

uppstår beroende på om kapitalvinsten uppkommit i en delägd delägarbeskattad juridisk 

person eller direkt i ett aktiebolag. 

7.4 Nödvändiga förändringar inför framtiden? 

Så som 48 kap 26 och 27 §§ IL är utformade anser skribenterna att betydande skillnader 

finns ur ett skattemässigt perspektiv, beroende på om kapitalvinsten eller kapitalförlusten 

på delägarrätter uppkommer i ett aktiebolag eller i en delägd delägarbeskattad juridisk per-

son. Genomgående i analysen har det framgått att skribenterna inte anser att dessa skillna-

der är motiverade, utan lagtexten behöver ändras för att anses vara förenlig med neutrali-

tetsprincipen. Enligt skribenterna borde därför de kvittningsmöjligheter som finns att tillgå 

om kapitalvinsten eller kapitalförlusten hade uppkommit direkt i aktiebolaget också gälla 

för delägda delägarbeskattade juridiska personer. Detta innebär således att ingen kvotering 

borde utgå innan kvittningen sker inom aktiefållan enligt 48 kap. 27 § 2 st. IL. Lagstiftaren 

motiverade nämnda kvotering i syfte att motverka befarade skatteplaneringsmöjligheter, 

där ett tänkbart scenario vid nyttjande av delägarbeskattade juridiska personer visats i av-

snitt 3.3. Ett sådant scenario anser skribenterna tämligen långsökt, då detta sannolikt skulle 

komma att hindras av annan lagstiftning så som tidigare nämnts i analysen.  

                                                 
164 48 kap. 27 § 2 st. IL, prop. 2009/10:36 och prop. 2011/12:17.  

165 http://niclasvirin.com/rattsfall/2013-3131-13/2013-3131-13.shtml.  

166 48 kap. 27 § 2 st. IL. 
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Vidare borde koncernkvittningsregeln och sparanderegeln som stadgas i 48 kap. 26 § IL 

också omfatta situationer när kapitalförluster uppstår i den delägda delägarbeskattade juri-

diska personen. Avslutningsvis föreslår skribenterna att kapitalvinster som uppkommer i 

en delägd delägarbeskattad juridisk person ska kunna kvittas mot kapitalförluster som upp-

kommit i det delägande aktiebolaget. Det sistnämnda förslaget innebär även att koncern-

kvittningsregeln kan utnyttjas på kapitalvinster som uppkommer i den delägda delägarbe-

skattade juridiska personen.  

Dessa förändringar anser skribenterna är nödvändiga för att lagstiftningen ska anses vara 

förenlig med neutralitetsprincipen, där ambitionen med skattereglerna är att de så långt som 

möjligt ska vara neutrala avseende dess inverkan på de ekonomiska beslut som företag ställs 

inför.167 

När det gäller den framtida existensen av kvittningsrätten i aktiefållan som har diskuterats 

i företagskommitténs slutbetänkande, välkomnar skribenterna huvudförslaget. Detta grun-

dar sig på att val av bolagsform inte torde styras av skattesystemet i samma utsträckning 

som enligt nuvarande regler i 48 kap. 26 § och 27 § 2 st. IL. Kvittningsrätten skulle därmed 

bli mer förenlig med neutralitetsprincipen. Skribenterna föredrar således huvudförslaget 

framför det alternativa förslaget. Den främsta anledningen till detta är att huvudförslaget 

erbjuder en kvittningsmöjlighet av positiva och negativa finansnetton mellan aktiebolag och 

dess delägda delägarbeskattade juridiska personer, vilket inte erbjuds enligt det alternativa 

förslaget. Om något av förslagen kommer att gå igenom får som sagt anses oklart, då för-

slagen har bemötts av kritik från många olika håll.168 

 

 

                                                 
167 Prop. 2001/02:140 s. 23 och avsnitt 5.3.1. 

168 Lundqvist, Omar och Segerström 2015, s. 33. Se även kapitel 6 i uppsatsen. 
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8  Slutsats 

Sammanfattningsvis kan det enligt skribenterna konstateras att kvoteringen för kapitalför-

luster som uppstår i den delägda delägarbeskattade juridiska personen inte är förenlig med 

neutralitetsprincipen. Syftet att motverka oönskade skatteplaneringar som lagstiftaren anför 

kan inte anses vara en hållbar motivering, då reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap 2 och 

7 §§ IL samt reglerna om beräknad anskaffningsutgift i 25 kap. 26 § IL, hindrar en sådan 

skatteplanering. Ett avsteg från neutralitetsprincipen i denna situation är därmed inte mo-

tiverat. 

När det gäller avsaknaden av koncernkvittning i 48 kap. 27 § 2 st. IL anser skribenterna att 

även detta inte är förenligt med neutralitetsprincipen, då eventuella oönskade skatteplane-

ringsmöjligheter inte uppstår på grund av det faktum att kapitalförlusten uppstår i en del-

ägarbeskattad juridisk person. Att denna avsaknad dessutom inte motiveras av lagstiftaren 

styrker skribenternas slutsats att detta inte är förenligt med neutralitetsprincipen. 

Gällande avsaknaden av en sparanderegel kan det konstateras att aktiebolag som väljer att 

placera sitt innehav av delägarrätter i delägarbeskattade juridiska personer missgynnas vid 

jämförelse om aktiebolaget hade ägt delägarrätterna självt. Denna avsaknad kan enligt skri-

benterna inte anses vara motiverad i syfte att motverka oönskad skatteplanering, varför den 

heller inte kan anses vara förenlig med neutralitetsprincipen. 

HFD:s avgörande, som behandlade kvittning av kapitalvinster som uppkommit i en deläg-

arbeskattad juridisk person, är enligt skribenterna materiellt riktigt med hänsyn till den lag-

stiftning och förarbeten som finns att tillgå. Det är således lagstiftningens utformning som 

är grunden till att neutralitetsprincipen inte heller i detta fall kan anses uppfylld. 

De förändringar som skribenterna anser är nödvändiga för att lagstiftningen ska anses vara 

förenlig med neutralitetsprincipen är först att avskaffa kvoteringen i 48 kap. 27 § 2 st. IL. 

Därefter föreslår skribenterna att koncernkvittningsregeln och sparanderegeln som stadgas 

i 48 kap. 26 § IL också ska införas i 48 kap. 27 § 2 st. IL. Avslutningsvis anser skribenterna 

att lagstiftningen borde förändras så att kapitalvinster på delägarrätter som uppkommer i 

en delägd delägarbeskattad juridisk person ska kunna kvittas mot motsvarande kapitalför-

luster i det delägande aktiebolaget.  

Om något av företagskommitténs förslag skulle gå igenom så föredrar skribenterna huvud-

förslaget, på grund av att detta erbjuder kvittningsmöjligheter av finansnetton mellan den 
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delägda delägarbeskattade juridiska personen och det delägande aktiebolaget. Detta förslag 

anser skribenterna är mer förenligt med neutralitetsprincipen än det alternativa förslaget. 
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