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Sammanfattning 
Tillämpningen av ventilen i 24 kap 10 e § IL, har sedan ränteavdragsbegränsningsreglernas 

införande år 2009 varit omdiskuterad. Sedan år 2013 beror en del av denna debatt på till-

skottsregelns införande i 24 kap 10 e § 3 st IL och hur den ska tillämpas och påverka be-

dömningen om ett internt skuldförhållande är att anse som huvudsakligen affärsmässigt en-

ligt ventilen. 

För att kunna utreda hur ventilen ska tillämpas vid interna skuldförhållanden studeras rätt-

skällena i enlighet med rättskälleheirarkin för att fastställa de lege lata. Med hjälp av rättskäl-

lor hänförliga till ränteavdragsbegränsningsreglerna försöker författarna utröna vilka om-

ständigheter som krävs för att ventilen kan möjliggöra ett ränteavdrag vid ett internt skuld-

förhållande trots att det finns en ekonomisk möjlighet att genomföra finansieringen med 

ett tillskott. 

Enligt författarna tyder utredning i uppsatsen på att då tillskottsregeln stadgats i lagtext in-

nebär det att den får anses väga tungt vid en affärsmässighetsbedömning enligt ventilen. 

Avseende en värdering av övriga relevanta omständigheterna är det oklart hur dessa ska 

värderas. Det kan dock konstateras att det finns omständigheter som kan möjliggöra ränte-

avdrag trots att finansiering skett genom interna lån och en tillskottsmöjlighet har förelegat. 

Det är när företag i intressegemenskapen stoppas av juridiska hinder att ge ett tillskott, när 

det finns en låg ägarandel i det låntagande bolaget samt ifall där en tillskottsfinansiering 

skulle medföra verksamhetshotande effekter. Det kan även konstateras att kortfristiga 

skuldförhållanden presumerar affärsmässighet trots att tillskottsmöjlighet föreligger. Exakt 

vilka omständigheter som behöver föreligga för att ett internt skuldförhållande ska anses 

vara huvudsakligen affärsmässigt motiverad när det finns en ekonomisk möjlighet att ge 

tillskott är på grund av det i dagsläget oklara rättsläget inte möjligt att besvara.  
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Abstract 

The application of “ventilen” in the interest deduction limitation rules has been questioned 

since it was first implemented in the year of 2009. Since the year 2013 a part of this debate 

has been about the revised version of the exception from the interest deduction limitation 

rules and how it should be interpreted.  

In order to investigate the application of the exemption concerning internal loans the 

sources of law been have used in accordance with the legal hierarchy. With the guidance 

from the advanced notifications given from SRN and legal materials given from other rele-

vant legal sources the authors are investigating which circumstances are required to be able 

to use the exemption even though the group had the economic possibility to fund the in-

vestment through a capital contribution. 

According to the authors the difficulty with the revised version of the exemption was that 

the legislator had pointed out just one circumstance in the legislation that should be taken 

into account when using the exemption. It is a fair argument that the stated circumstance is 

of a higher importance than the other relevant circumstances when applying the exemp-

tion. How important the circumstance named in the legislation is to the overall judgement 

is unclear. There are three circumstances, which could allow company groups to exempt 

the interest cost of internal loans from tax even if the company group had the resources to 

fund the investment through a capital contribution instead of a loan. The three circum-

stances are; legal obstacles, a low ownership in the borrowing company and if a capital con-

tribution would have a business threatening effect. It should be noted that short term loans 

are presumed to be exempted in accordance with “ventilen”. However which exact circum-

stances that needs to be present in order to be exempted in accordance with “ventilen” is 

unclear because of today’s unclear legal position regarding the exemption.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En utgångspunkt i den svenska skatterätten är rättigheten att få dra av ränteutgifter. Rättig-

heten omfattar såväl juridiska som fysiska personer.1 Dessa ränteavdrag öppnade dock upp 

för en möjlighet till skatteplanering för företag, detta gällde framförallt företag inom en och 

samma intressegemenskap. Företagen kunde, genom att ta upp interna lån inom intresse-

gemenskapen, styra vart deras beskattning skulle ske.2 Konsekvenserna av det dåvarande 

regelverkets bristande begränsningar kring ränteavdragen blev extra tydliga vid de så kallade 

industrivärdendomarna3. Företag i intressegemenskap använde sig i dessa fallen av så kal-

lade räntesnurror för att styra beskattningskonsekvenserna av sin verksamhet.4 Dessa upp-

lägg drabbade Sverige negativt i form av att den svenska skattebasen eroderades och skat-

tepengar försvann utomlands.5 

Lösningen på ovan beskrivna problem blev att Sverige införde regler om ränteavdragsbe-

gränsningar vilka infördes i januari 2009.6 Ränteavdragsbegränsningsreglerna som infördes 

syftade till att begränsa möjligheten för företag inom en intressegemenskap att nyttja ränte-

avdrag där skatteeffekter var den största orsaken bakom upprättandet av skuldförhållan-

det.7 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler var dock inte ämnade att begränsa eller för-

svåra för affärsmässig verksamhet, vilket lagstiftaren avsåg att uppfylla genom att införa två 

kompletteringsregler, tioprocentsregeln samt ventilen.8 Följaktligen skulle skuldförhållan-

den inom en intressegemenskap vilka var upprättade på affärsmässiga grunder fortfarande 

vara acceptabla och därmed leda till ränteavdrag.9 De införda reglerna ansågs dock träffa 

för få skuldförhållanden vilket gjorde att syftet med reglerna inte uppnåddes.10 Det här in-

                                                
1 16 kap 1 § Inkomstskattelagen.  

2 Hultqvist Anders, SvSkT, ”Industrivärden-domarna- en analys”. s. 60-61. Upplaga 1, 2008. 2 Hultqvist Anders, SvSkT, ”Industrivärden-domarna- en analys”. s. 60-61. Upplaga 1, 2008. 

3 Rå 2007 ref 84 och ref 85. 

4 Hultqvist, Anders, SvSkT, ”Industrivärden-domarna- en analys”. s. 61.  

5 Hultqvist, Anders, SvSkT, ”Industrivärden-domarna- en analys”. s. 60. 
 
6 Prop. 2008/09:65. 

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

8 Prop. 2008/09:65. s. 1. 

9 Prop. 2008/09:65. s. 1. 

10 Prop. 2012/13:1. s. 219. 
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nebar att dessa regler reviderades och nya regler infördes, de nuvarande ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna trädde i kraft januari 2013.11 

Införandet av de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna innebar en utvidgning av 

reglernas tillämpningsområde med syftet att ytterligare begränsa möjligheten till ränteavdrag 

för företag inom en intressegemenskap.12 Trots skärpningen av lagstiftningen och syftet att 

ytterligare begränsa möjligheten till ränteavdrag valde lagstiftaren att behålla de två stadgade 

kompletteringsreglerna, tioprocentsregeln och ventilen, i ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

vars syfte är att berättiga företag i intressegemenskap rätt till ränteavdrag för skuldförhål-

landen hänförliga till affärsmässigt bedriven verksamhet.13 

Kompletteringsreglerna i ränteavdragsbegränsningsreglerna har varit väldigt omdiskute-

rade.14 De har kritiserats för att vara oförutsägbara15 och svårtillämpade16. Ett exempel på 

en situation som varit omdiskuterad är huruvida det är möjligt för ett företag, inom intres-

segemenskapen, att finansiera en verksamhet genom lån när ekonomisk möjlighet till till-

skott föreligger och samtidigt få ränteavdrag för sina räntekostnader.17 Lagstiftaren har 

nämligen i ventilens tredje stycke skrivit ut att tillskottsmöjligheten särskilt ska beaktas vid 

ventilens bedömning om ett internt skuldförhållande ska anses vara huvudsakligen affärs-

mässigt motiverat.18 Det som dock inte klargjorts i ventilen är hur tillskottsmöjligheten ska 

tillämpas eller vilken vikt den ska ges gentemot andra omständigheter vid en bedömning 

om skuldförhållandets affärsmässighet.19 Således föreligger det en osäkerhet om hur ett fö-

retags tillskottsmöjlighet ska beaktas vid en tillämpning av ventilen. Följaktligen kommer 

uppsatsen fokuseras på den problematik tillskottsmöjligheten skapar vid användandet av 

ventilen.  

 

                                                
11 Prop. 2012/13:1. 

12 Prop. 2012/13:1. s. 252. 

13 Prop. 2012/13:1. s. 255. 

14 Ekdahl, Martin, PwC, ”Skatteverket anser att den svenska skattebasen är hotad”, publicerad 19 januari. 

15 Ekdahl, Martin, PwC, ”Skatteverket anser att den svenska skattebasen är hotad”, publicerad 19 januari. 

16 Ekdahl, Martin, PwC, ”Skatteverket anser att den svenska skattebasen är hotad”, publicerad 19 januari. 

17 Hultqvist, Anders, Blendow Lexnova, ”Förhandsbesked om ränteavdragen”. s. 3, publicerad maj 2014. 

18 24 kap 10 e § 3 st. IL. 

19 Prop. 2012/13:1. s. 253. 
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1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utreda under vilka omständigheter ett upptagande av lån inom en 

intressegemenskap ska anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat i enlighet med 

ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna, 24 kap 10 e § IL, då ekonomisk möjlighet till 

tillskott föreligger? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen syfte är att utreda vilka omständigheter som måste föreligga för att ventilen ska 

bli tillämplig då ekonomisk möjlighet till tillskottsfinansiering föreligger. Resterande delar 

av ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer inte analyseras eller djupare diskuteras i an-

nat fall än till den del som de påverkar ventilens bedömning. 

Uppsatsen utgår ifrån det faktum att intressegemenskapen har ekonomiska möjligheter att 

utföra en finansiering genom ett tillskott. Följaktligen är det utanför uppsatsens syfte att ut-

reda när intressegemenskapen kan anses ha den ekonomiska förmågan att låta finansiering-

en av ett skuldförhållande ske genom tillskott istället för lån. 

Uppsatsen behandlar endast svensk rätt och kommer inte beröra uttryck ur EU-rätten, dess 

principer eller ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten. Då ränteav-

dragsbegränsningsreglerna berör företag kommer uppsatsen inte behandla oäkta koncerner. 

Det är utanför uppsatsens område att utreda företagens eventuella ekonomiska vinning 

med en speciell finansieringsstruktur. Det faller också utanför uppsatsens syfte att behandla 

så kallade back to back lån.  

Referaten av Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked som uppsatsen behandlar berör 

ventilens applicerbarhet vid interna skuldförhållanden. Förhandsbesked som uteslutande 

berör omständigheter vilket faller utanför detta område behandlas inte i uppsatsen.  

Avseende eventuella regelverk som kan begränsa möjlighet till kapitaltillskott kommer för-

fattarna i uppsatsen inte att behandla dessa. Denna begränsning av regelverk görs på grund 

av att det inte är uppsatsens syfte att utreda dessa begränsningar. 
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1.4 Metod och material 
För att ge läsaren en bra förståelse av problemområdet kommer författarna kommer inleda 

med att ge en beskrivning av ränteavdragsbegränsningsreglerna samt de grundläggande be-

greppen inom området. En beskrivning av regelverket är även motiverad eftersom förfat-

tarna vill, vid brist på underlag, undersöka möjligheten att hämta ledning från tioprocents-

regeln och dess undantag till hur ventilen ska tolkas i förhållande till uppsatsens syfte.  

En fördjupning kommer sedan att ske med fokus på ventilen och tillskottsregeln. Förfat-

tarna kommer därefter att presentera en framställning av två olika finansieringsstrukturer, 

cash-pool och internbank. Dessa finansieringsstrukturer presenteras för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för hur en finansiering av en koncern kan gå till samt för att redo-

göra för vilka omständigheter som påverkar ventilens bedömning. Motivet till valet av de 

finansieringsstrukturer som presenteras är att det är dem som lagstiftaren valt att behandla i 

förarbetena till ventilen.  

Slutligen kommer tre förhandsbesked från SRN att presenteras. Författarna presenterar 

dessa förhandsbesked för att se hur SRN valt att tolka 2013 års ränteavdragsbegränsnings-

regler gentemot omständigheterna i förhandsbeskeden. Författarna kommer, utifrån för-

handsbeskeden, att analysera SRN:s bedömning gentemot omständigheterna i de olika fal-

len för att se hur ventilen bedöms. Utifrån förhandsbeskeden, fördjupningen av ventilen 

och tillskottsregeln samt de presenterade finansieringsstrukturerna kommer författarna i 

uppsatsens analytiska del att utföra en egen bedömning, i den mån det är möjligt, om till-

skottsmöjlighetens inverkan vid en tillämpning av ventilen. 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer författarna behandla rättskällorna i enlighet med 

rättskälleheirarkin20. Det här innebär en värdering av rättskällorna enligt följande ordning: 

lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Uppsatsen kommer föras i enlighet med en rätts-

dogmatisk metod21 och vår problemformulering utgår ifrån ett de lege lata22 perspektiv. 

Tyngdpunkten i uppsatsen kommer med andra ord att vara att finna gällande rätt samt att 

analysera den gällande rättens tillämpningsområde. 

                                                
20 Bernitz, Ulf m.fl. ”Finna rätt”. s. 31-33. 

21 Strömholm, Stig, ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning”. s. 117-118.  

22 Wahlgren, Peter, ”Lagstiftning, Rationalitet, Teknik och möjligheter”. s. 109. 
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Ventilen behandlas i 24 kap 10 e § IL men har som i bakgrunden redan sagts, varit allt an-

nat än självklar att tillämpa. Uppsatsen behandlar främst det första och tredje stycket av 

ventilen. Det är dessa stycken som behandlar interna lån i en intressegemenskap samt påvi-

sar att möjligheten till finansiering genom tillskott särskilt ska beaktas vid en bedömning 

ifall ett internt skuldförhållande är att se som huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Lag-

textens begränsade innehåll gör det svårt att tillämpa paragrafen. Således är en objektiv 

tolkning23 av begreppet inte motiverat utifrån uppsatsen syfte. Författarna kommer istället 

att främst använda sig av en subjektiv tolkningsmetod24. Det innebär att förarbeten tillhö-

rande ventilen kommer att ges stort utrymme och grundligt utredas i uppsatsen, för att se 

lagstiftarens motiv och syfte bakom införandet av ventilen för att på så sätt bringa klarhet i 

dess tillämpning. 

De två förarbeten som det främst kommer redogöras för i uppsatsen är Prop. 2012/13:1 

regeringens budgetproposition för år 2013 samt Prop. 2008/09:65 om sänkt bolagsskatt 

och andra skatteåtgärder för bolag. Prop. 2012/13:1 kommer att behandlas ingående under 

uppsatsens gång då den behandlar ränteavdragsbegränsningsreglerna och ventilen. Prop. 

2008/09:65 ligger till grund för den ursprungliga ränteavdragsbegränsningsreglerna och 

kommer således också att behandlas grundligt i början av uppsatsen.  

För att få en bild av hur ventilen och i synnerhet tillskottsregeln ska tolkas spelar rättspraxis 

en viktig roll i uppsatsen. Skatterätten hör till förvaltningsrättens område där Högsta för-

valtningsdomstolen (HFD) är högsta instans och ska därför tillmätas störst vikt vid värde-

ringen av det praxis som behandlas i uppsatsen. Vid brist på praxis från HFD och andra 

rättsliga instanser, avseende 2013 år regler, så kommer andra avgöranden med mindre rätt-

skällevärde ges utrymme i uppsatsen. I förarbetena till 2013 års ränteavdragsbegränsnings-

regler25 stadgas att praxis som avser 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler ska vara väg-

ledande vid bedömningen avseende 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler.26 På grund av 

att dessa rättsfall ska ses som vägledande kommer det trots skillnaderna mellan regelverken 

också att ges utrymme i uppsatsen för praxis som är bedömt i enlighet med 2009 års regel-

verk. Ett exempel på en rättskälla med begränsat rättskällevärde som kommer att behandlas 

                                                
23 Strömholm, Stig, ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning”. s. 453-456. 

24 Strömholm, Stig, ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning”. s. 453-456. 

25 Prop. 2012/13:1. 

26 Prop. 2012/13:1. s. 256-257. 
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i uppsatsen samt även ges mycket utrymme är SRN:s förhandsbesked. Det har, till SRN, 

inkommit ansökningar avseende ett antal situationer samt hur dessa ska bedömas i enlighet 

med 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler. SRN har tagit ställning i hur dessa situation-

er ska bedömas. Viktigt att notera är att HFD sedan har avvisat och undanröjt dessa för-

handsbesked. Trots att förhandsbeskeden är undanröjda innebär det inte att den bedöm-

ning som gjorts i sak utförts på ett felaktigt sätt. Författarna kommer därför att behandla 

dessa förhandsbesked likt doktrin och se bedömningarna som gjorts utifrån det faktum att 

det är en potentiell tolkning av reglerna. Anledningen till att förhandsbeskeden behandlas 

är det begränsade material som finns i form av praxis avseende 2013 års regler. 

Författarna kommer att använda sig av doktrin i de fall litteraturen kan klargöra eller ut-

veckla informationen från en, i enlighet med rättskälleheirarkin, högre värderad rättskälla. 

Den doktrin som författarna kommer att använda i uppsatsen är vald utifrån dess relevans i 

förhållande till uppsatsens syfte. Således innebär det att större vikt läggs vid vad doktrinen 

behandlar i jämförelse med vem som författat den. Hänsyn kommer dock att tas till de 

båda faktorerna vilket innebär att ett uttalande från tillexempel Skatteverket fortfarande 

kommer att vägas tyngre i förhållande till doktrin som direkt eller närmare, än Skatteverkets 

uttalande, behandlar vårt område. 

1.5 Terminologi 
Med ränteavdragsbegränsningsreglerna avses 24 kap 10 a – f §§ IL. 

Ordet lån används genom uppsatsen för att avse försträckning. 

Med tioprocentsregeln avses 24 kap 10 d § IL. 

Med ventilen, avses 24 kap 10 e § IL. 

Ordet tillskottsregeln, används löpande genom uppsatsen för att avse 24 kap 10 e § 3 stycket 

IL. 

Med risk/reward avses i uppsatsen en term vilken mäter den potentiella ekonomiska vin-

ningen kontra den potentiella ekonomiska förlusten. 
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1.6 Disposition 
En inledning kommer börja varje kapitel bortsett från inledningskapitlet och slutsatsen. 

Kapitel 1  Här ges; en problembeskrivande bakgrund, uppsatsens syfte, till vilket om-

råde uppsatsen avgränsas till, vilken metod författarna kommer använda sig 

av samt en terminologilista.   

Kapitel 2   Författarna framställer de grundläggande omständigheterna vilka behöver 

uppfyllas för att skuldförhållandet ska träffas av ränteavdragsbegränsnings-

reglerna. 

Kapitel 3  Författarna beskriver de två kompletteringsreglerna vilka kan möjliggöra 

avdragsrätt samt undersöker tillskottsregeln och dess innebörd.  

Kapitel 4   Författarna beskriver de finansieringsstrukturer vilka omnämns i förarbe-

tena till 2013 års regler och försöker få fram de omständigheter lagstiftaren 

anser ska påverka vid en bedömning ifall ett skuldförhållande inom intres-

segemenskapen är att anse som huvudsakligen affärsmässigt motiverat. 

Kapitel 5   Författarna skildrar genom att undersöka SRN:s förhandsbesked hur en till-

lämpning av ventilen görs när intressegemenskapen har haft en ekonomisk 

möjlighet att ge tillskott. 

Kapitel 6  Analysen inleds med att författarna bedömer ventilens tillämpningsområde 

för att se ifall vägledning är lämplig att inhämtas från andra håll. Därefter 

följer en diskussion om vilka omständigheter som identifierats samt hur 

dessa vägs mot varandra i en affärsmässighetsbedömning. Det följs av ett 

avsnitt om de slutsatser som dras utifrån SRN:s förhandsbesked. Därefter 

sammanfattas analysen för att återknyta till uppsatsens syfte. 

Kapitel 7 Författarna sammanställer vad som framkommit i utredningen för att 

 uppfylla uppsatsens syfte. 
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2 Ränteavdragsbegränsningsreglerna  

2.1 Inledning 
Ränteavdragsbegränsningsreglerna uppkom i svensk rätt under 2009 med syftet att hindra 

företag inom en intressegemenskap från att, med hjälp av ränteavdrag, forma skatteupplägg 

genom så kallade räntesnurror27. Dessa skatteupplägg eroderade den svenska bolagsskatte-

basen vilket innebar negativa konsekvenser för Sverige. Skatteverket hade sedan tidigare 

försökt att förhindra dessa skatteupplägg med hjälp av skatteflyktslagen28 men fick i HFD 

avslag i de så kallade industrivärdendomarna29 med motiveringen att lagen inte var tillämp-

lig i dessa fall.30 Således kan industrivärdendomarna ses som ett av de stora motiven till in-

förandet av ränteavdragsbegränsningsregler i svensk rätt.31 Under detta inledande kapitel 

kommer en beskrivning av de grundläggande reglerna i ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

med undantag för huvudregelns kompletteringsregler, att beskrivas. Reglernas syfte kom-

mer att presenteras samt skillnaden mellan reglerna efter den revidering som skett till 2013 

år regelverk. Det gör författarna för ge läsaren en grundläggande förståelse för ränteav-

dragsbegränsningsreglerna generellt samt vilka problem lagstiftaren tampas med vilket är 

nödvändigt för att lättare kunna ta till sig den mer fördjupade delen av uppsatsen.   

Ränteavdragsbegränsningsreglerna från 2009 syftade till att begränsa de skatteupplägg som 

var formade kring ränteavdrag avseende interna förvärv av delägarrätter från företag i in-

tressegemenskap. Eftersom ränteavdragsbegränsningsreglerna enbart träffade internt finan-

sierade förvärv av delägarrätter inskränkte reglerna en relativt liten del av företagens rätt till 

ränteavdrag. Ränteavdragsbegränsningsreglerna innefattade t.ex. inte skuldförhållanden 

mellan företag som inte ingick i en intressegemenskap eller externa lån till företag inom en 

intressegemenskap där kapitalet vidare-lånas till ett företag i intressegemenskapen.32 

Trots ränteavdragsbegränsningsreglernas inskränkning i hur företagens finansiering tillåts 

vara strukturerad för att kunna erhålla ränteavdrag var inte reglerna åsyftade att begränsa el-

ler försvåra för affärsmässigt bedriven verksamhet, och således skapades två komplette-
                                                
27 Prop. 2008/09:65. s. 113. 

28 Lagen 1995:575 mot skatteflykt. 

29 Rå 2007 ref 84 och ref 85. 

30 Prop. 2008/09:65. s. 30-31. 

31 Hultqvist, Anders, Blendow Lexnova, ”Räntesnurror och affärsmässiga skäl”. s. 1, publicerad februari 2012.  

32 Prop. 2008/09:65. s. 1. 
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ringsregler. Den första regelns syfte var att undanta verksamhet som inte blivit förmånligt 

beskattad och därmed presumerades vara affärsmässig. Regeln som utformades utgör 

grunden till dagens tioprocentregel. Den andra kompletteringsregeln syftade till att undanta 

huvudsakligen affärsmässigt bedriven verksamhet, när ett företag ansågs vara utsatt för 

förmånlig beskattning och därmed inte omfattades av den först nämnda kompletteringsre-

geln. Den andra kompletteringsregeln utgör grunden till regeln vi kallar ventilen33.34 

Avseende tillämpningen av ventilen sa lagstiftaren i förarbetena till 2009 års ränteavdrags-

begränsningsregler att för att ränteavdragsbegränsningsreglerna ska få önskad effekt krävs 

att ventilen tillämpas restriktivt.35 Enligt lagstiftaren var det motiverat dels med tanke på 

ränteavdragsbegränsningsreglernas smala tillämpningsområde samt dels på grund av att de 

flesta skuldförhållanden skulle falla under den första kompletteringsregeln, tioprocentsre-

geln. Detta synsätt kom sedan även i uttryck i domstolens bedömning i fall HFD 2011 ref 

90 III-V, där kunde det konstateras att denna restriktiva tillämpning också stämde överens 

med ett konkurrensmässigt perspektiv.36 

Efter kartläggningar, utförda av Skatteverket, av svenska företag som använde sig ränteav-

dragsreglerna kunde det konstateras att 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler var brist-

fälliga.37 Reglernas bristfällighet bestod bland annat i deras smala tillämpningsområde vilket 

gjorde att de kunde kringgås och därmed inte lyckades hindra alla de skatteupplägg som var 

formade kring ränteavdrag.38 

För att få bukt med ränteavdragsbegränsningsreglernas bristfällighet skedde det ett antal 

förändringar av 2009 års regler, dessa förändringar trädde ikraft i januari 2013. Förändring-

arna innefattade bland annat att ränteavdragsbegränsningsreglerna utvidgades till att om-

fatta alla lån till företag inom intressegemenskapen.39 Tioprocentsregeln gavs en undantags-

regel där en intressegemenskap som haft ränteinkomst med en beskattning om tioprocent 

                                                
33 24 kap 10 e § IL. 

34 Prop. 2008/09:65. s. 1. 

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

36 Prop. 2012/13. s. 217. 

37 Skatteverkets skrivelse, ”Ränteavdrag i företagssektorn – Fortsatt kartläggning – Redovisning av uppdrag i 
2010 års regleringsbrev”. s. 17, publicerad 13 mars 2011. 

38 Prop. 2012/13. s. 214. 

39 24 kap 10 b § IL. 
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trots det inte medgavs avdragsrätt för ränteutgiften, ifall det huvudsakliga skälet för upprät-

tandet av skuldförhållandet var att få en skattemässig fördel.40 Ventilen begränsades till att 

endast vara tillämplig då det långivande företaget, vilket får en ränteinkomst, är hemmahö-

rande inom en stat i EES-området samt i de fall då det finns skatteavtal mellan Sverige och 

den stat företaget är hemmahörande i.41 Även tillskottsregeln infördes i ventilen.42 

2.2 Vad är en intressegemenskap? 
Vad som utgör en intressegemenskap har i ränteavdragsbegränsningsreglerna en egen inne-

börd. Definitionen stadgas i 24 kap 10 a § IL och anger två alternativa kriterier för att ett 

företag ska anses vara i intressegemenskap. De två kriterierna är att ”ett av företagen, direkt 

eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra fö-

retaget, eller att företagen står under i huvudsak gemensam ledning”.43 

Begreppet intressegemenskap har funnits med sedan ränteavdragsbegränsningsreglernas in-

förande år 2009 men har reviderats i samband med förändringen av reglerna år 2013. För-

ändringen bestod av en begreppsändring i form av att det tidigare begreppet bestämmande 

inflytande ändrades till väsentligt inflytande. Förändringen får ses som en utvidgning av 

ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämpningsområde. Det motiv som lagstiftaren angav 

för utvidgningen av intressegemenskapens tillämpningsområde var att situationer kunde 

uppkomma där företag i liknande sits behandlas annorlunda. Ett exempel på en sådan situ-

ation som benämns i förarbetena till 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler är när två fö-

retag, som inte är i intressegemenskap med varandra, äger ett företag gemensamt och det 

ena företaget har en ägarandel motsvarande 51 procent och det andra 49 procent så kom-

mer endast det ena av företagen omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. 44  

  

 

                                                
40 24 kap 10 d § 3 st IL. 

41 24 kap 10 § e 1 st IL. 

42 24 kap 10 § e 3 st IL. 

43 24 kap 10 a § IL. 

44 Prop. 2012/13:1 s. 239. 



 

 
11 

2.3 Huvudregeln 
Ränteavdragsbegränsningsreglernas huvudregel infördes i sin nuvarande lydelse år 2013. 

Huvudregeln stadgar att alla ränteutgifter som härstammar från skulder till företag inom in-

tressegemenskapen inte får dras av.45 Huvudregeln avser alla situationer och skuldförhål-

landen mellan företag inom intressegemenskapen med undantag för de som faller under de 

två kompletteringsreglerna, tioprocentsregeln samt ventilen. 46   

Den nuvarande lydelsen av huvudregeln är som tidigare nämnts en utvidgning i jämförelse 

med vad paragrafen47 enligt dess tidigare lydelse omfattat. Den tidigare lydelsen avsåg inte 

alla sorters lån mellan företag inom intressegemenskapen utan endast interna lån kopplade 

till interna förvärv av delägarrätter vilket Skatteverket vid sin utvärdering av reglerna märkt 

inte varit tillräckligt för att stoppa alla de genom ränteavdrag formade skatteuppläggen.48 

Anledningen till förändringen var att reglerna fortfarande kunde kringgås eftersom de inte 

täckte alla former av lån mellan företag inom intressegemenskapen utan följaktligen enbart 

de interna lånen som var kopplade till förvärv av delägarrätter. Att även andra lån än enbart 

de som var begränsade i enlighet med 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler kunnat ut-

nyttjas vid sådana skatteupplägg var ett faktum som lagstiftaren även varit medveten om 

men trots det medvetet valt att exkludera och inte begränsa. Lagstiftaren valde att inte in-

kludera de övriga lånen för att de ansåg att huvudregeln riskerade att träffa situationer som 

låg utanför regelns syfte.49 

                                                
45 24 kap 10 b § IL. 

46 24 kap 10 a - f §§ IL. 

47 24 kap 10 b § IL. 

48 Prop. 2012/13:1. s. 214. 

49 Prop. 2012/13:1. s. 214. 
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3 Kompletteringsreglerna till huvudregeln 

3.1 Inledning 
För att inte ränteavdragsbegränsningsreglerna ska hindra affärsmässiga skuldförhållanden 

har lagstiftaren infört kompletteringsregler till huvudregeln. Det finns två kompletterings-

regler till ränteavdragsbegränsningsreglerna, tioprocentsregeln samt ventilen vilka kommer 

beskrivas i det här kapitlet.50 Det kommer här först att ske en kortare beskrivning av tio-

procentsregeln och dess undantagsregel. Beskrivningen utförs med fokus på att senare i 

uppsatsen undersöka om det kan vara aktuellt att hämta ledning från denna paragraf vid en 

bedömning av ventilen. Det sker sedan en beskrivning av ventilen med fokus på tillskotts-

regeln. Ventilen och dess tillskottsregel ligger till grund för uppsatsens syfte varför en dju-

pare utredning kommer att ske avseende dessa med mål att utröna hur en bedömning av 

denna regel ska ske.  

3.2 Tioprocentregeln och dess undantagsregel 
En av de två kompletteringsreglerna i ränteavdragsbegränsningsreglerna är tioprocentsre-

geln. Tioprocentsregeln har implementerats för att ränteavdragsbegränsningsreglerna dels 

inte ska träffa affärsmässigt bedriven verksamhet och dels för att dessa regler inte ska få allt 

för långtgående effekter.51 Tioprocentsregeln är syftad till att omfatta alla de fall där en rän-

teutgift skulle ha beskattats med minst tio procent ”enligt lagstiftningen i den stat där det 

företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma”52.53 Ut-

trycket ”företag som faktiskt har rätt till inkomsten”54 innebär att det inte räcker med att 

endast inneha en formell rätt till inkomsten utan företaget i fråga ska vara den rättmätiga 

samt verklige ägaren av inkomsten.55 Syftet med uttrycket är att förhindra slussning där den 

som faktiskt åtnjuter inkomsten är ett företag i intressegemenskapen hemmahörande i ett 

lågskatteland och att företag i intressegemenskap på så sätt kan kringgå regeln.56  

                                                
50 24 kap 10 d - e §§ IL. 

51 Andersson m.fl., ”Inkomstskattelagen, kommentaren” till 24 kap 10 d § 1 st. samt Prop. 2008/09:65. s. 1. 

52 24 kap 10 d § IL.  

53 Andersson m.fl., ”Inkomstskattelagen, kommentaren” till 24 kap 10 d § 1 st. 

54 24 kap 10 d § 1 st IL. 

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

56 Prop. 2008/09:65. s. 61. 
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Ifall mottagaren av ränteintäkten beskattas med minst tio procent finns det ett undantag 

från tioprocentregeln vilket tillämpas ifall det huvudsakliga skälet57 bakom skuldförhållan-

det är att nå en väsentlig skatteförmån. Tioprocentsregelns undantag innebär att företaget, 

trots en beskattning av tio procent eller mer, inte blir berättigad avdrag för sin ränteutgift. 

Lagstiftaren menar att med väsentlig skatteförmån träffar inte tioprocentregeln skuldförhål-

landen som rör mindre belopp.58 Av förarbetena till tioprocentregeln följer att begreppet 

huvudsaklighet ska uppgå till 75 procent. Det här innebär följaktligen att ifall 75 procent av 

de bakomliggande skälen till skuldförhållandet är skattedrivna ska undantaget tillämpas.59  

Av förarbetena till tioprocentsregeln följer att vid en bedömning enligt tioprocentregelns 

undantag kan vägledning hämtas ifrån de omständigheter som ska ligga till grund för be-

dömningen av ventilen.60 Lagstiftaren säger att, kapitalets ursprung, slussning av medel, be-

skattningsnivån hos mottagaren samt huruvida tillskottsmöjlighet föreligger eller inte, är 

omständigheter vilka ska beaktas vid en sådan bedömning.61 Skatteverket tillägger i ett ställ-

ningstagande att vissa skillnader förekommer i bedömningen av undantaget till tiopro-

centregeln jämfört med ventilen. Detta eftersom att vid en bedömning enligt undantaget till 

tioprocentregeln så påverkar beskattningsnivån, vilket den inte gör vid en bedömning enligt 

ventilen. Följaktligen menar Skatteverket att desto högre beskattningen är för företaget som 

har rätt till ränteinkomsten desto starkare blir också presumtionen att företag inte träffas av 

undantaget till tioprocentregeln.62  

3.3 Ventilen 

3.3.1 Allmänt om ventilen 

Ändamålet med ränteavdragsbegränsningsreglerna är trots inskränkningen i avdragsrätten 

inte att stoppa eller försvåra för affärsmässigt bedriven verksamhet.63 Det är grunden till 

skapandet av ventilen. Syftet med ventilen är att fånga upp de fall där företag omfattas av 

                                                
57 Mer om det kvantifierande begreppet huvudsaklighet under kapitel 3.3.1. 

58 Prop. 2012/13:1. s. 251. 

59 Prop. 2012/13:1. s. 251. 

60 Prop. 2012/13:1. s. 253. 

61 Prop. 2012/13:1. s. 254. 

62 Skatteverkets ställningstagande, ”Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gäl-
lande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen”, publicerad 25 februari 2013. 

63 Prop. 2008/09:65 s. 1. 
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huvudregeln i ränteavdragsbegränsningsreglerna samt har en beskattning som understiger 

tio procent och därmed inte kan tillämpa tioprocentsregeln men trots detta bedriver af-

färsmässig verksamhet. Således skapar ventilen en lösning så att företag som bedriver af-

färsmässig verksamhet i en lågskatteländer, med en beskattningsnivå under tio procent, har 

möjlighet till ränteavdrag.64 

När det gäller ventilens tillämpning är det viktigt att notera att ventilen är begränsad till att 

omfatta de situationer då företaget inom intressegemenskapen ”som faktiskt har rätt till in-

komsten som motsvarar ränteutgiften hör hemma inom en stat i EES-området eller i en 

stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal som inte är begränsat till att omfatta vissa in-

komster, om företaget omfattas av avtalets regler om begränsning av beskattningsrätten 

och har hemvist i denna stat enligt avtalet”65. Det är även viktigt att notera att ”om skulden 

avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen eller i 

ett företag som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen, ska första stycket enbart till-

lämpas om likaså förvärvet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat”66. Det här innebär att 

det krävs en bedömning avseende såväl förvärvets affärsmässighet som skuldförhållandets 

affärsmässighet samt att båda dessa måste uppfylla kravet om att vara huvudsakligen af-

färsmässiga.67 

Det har i förarbetena till ventilen stadgats att ventilen ska ges en restriktiv tillämpning, dels 

mot bakgrund av att den endast ska utgöra en säkerhetsventil för undantagsfall och dels på 

grund av det faktum att konkurrensmässiga skäl talar för en sådan tillämpning.68 Vad som i 

förarbetena åsyftas med konkurrensmässiga skäl är det faktum att det företag som får till-

lämpa ventilen kommer att få en mindre skattekostnad i jämförelse med ett företag som 

inte kommer att ha möjlighet att tillämpa denna.69  

Vid utvidgandet av tillämpningsområdet för ventilen diskuterades det huruvida den skulle 

tolkas restriktivt både vid externa förvärv av delägarrätter och vid interna förvärv av delä-

garrätter. Motivet till att göra åtskillnad mellan dessa båda förvärv är att det normalt sett 

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

65 24 kap 10 e § 1 st IL. 

66 24 kap 10 e § 2 st IL. 

67 Prop. 2012/13:1. s. 253. 

68 Prop. 2012/13:1. s. 255. Se även, Andersson m.fl. ”Inkomstskattelagen, kommentaren” till 24 kap 10 e §. 

69 Andersson m.fl., ”Inkomstskattelagen, kommentaren” till 24 kap 10 e §.  
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kan antas att ett externt förvärv av ett oberoende företag görs på affärsmässiga grunder. 

Lagstiftaren beslutade dock att det skulle föreligga samma restriktiva tolkning vid såväl de 

externa som interna förvärven av delägarrätterna.70 I förarbetena till ventilen stadgar lagstif-

taren dock att det fortfarande kan finnas situationer där en mindre restriktiv tolkning kan 

komma att tillämpas. Det stadgas att det i vissa fall kan finnas anledning att tillämpa venti-

len mindre restriktivt med tanke på ventilens vidgade tillämpningsområde till att omfatta 

alla sorters lån mellan företag inom en intressegemenskap. Dock benämns inte vilka situat-

ioner ventilen skulle kunna tillämpas mindre restriktivt.71 

Vid en bedömning i enlighet med ventilen stadgas det att hänsyn ska tas till skuldförhållan-

det. Det här är en förändring i jämförelse med dess tidigare lydelse vilket då enbart stad-

gade att hänsyn skulle tas till skulden. Förändring genomfördes för att tydliggöra det fak-

tum att bedömningen ska omfatta och utföras från såväl borgenären som gäldenärens syn-

vinkel. Lagstiftaren ville göra det tydligare att alla de omständigheter som kan anses ha 

samband med skuldförhållandet ska ses över och bedömas.72 

Skatteverket har givit vägledning kring hur en bedömning med hjälp av ventilen kan göras. 

Skatteverket anser att avdrag inte ska medges i de fall långivaren inte beskattas för räntein-

komsten och skattefrihet är framplanerad. Att lånet i dessa fall använts på ett sätt som ge-

nererar ränteinkomster som uppgår till minst lika stora belopp som ränteutgifterna saknar 

betydelse. Även situationer där ett företag slussar lånet vidare till ett annat företag inom in-

tressegemenskapen för att uppnå skattefördelar ska ränteavdrag inte medges.73 

3.3.2 Huvudsaklighet 

I ventilen stadgas kriteriet huvudsakligen affärsmässigt. Det krävs att kriteriet är uppfyllt för 

att ett företag ska ha möjlighet att erhålla ränteavdrag genom ventilen.74 Lagstiftaren har i 

förarbetena till ventilen benämnt att syftet med ett huvudsaklighetsrekvisit är att det inte 

ska vara tillräckligt med att företagen har affärsmässiga skäl utan att dessa skäl även ska 

                                                
70Prop. 2012/13:1. s. 256. 

71Prop. 2012/13:1. s. 257. 

72Prop. 2012/13:1. s. 256. 

73 Skatteverkets ställningstagande, ”Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gäl-
lande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen”, publicerad 25 februari 2013. 

74 24 kap 10 e § IL. 
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vara ”klart överordnade”75 de övriga skälen för transaktionen, tillexempel de skattemäss-

iga.76 Huvudsaklighetsrekvisitet är ett kvantifierande begrepp och har inhämtats från tidi-

gare förarbeten77. Dess tidigare betydelse har i skattesammanhang ansetts vara ca 75 pro-

cent eller mer vilket är den betydelse som den också har givits i det här fallet.78 Rekvisitet 

har utav remissinstanser blivit kraftigt kritiserat dels med motivet att det har ansetts vara en 

orimligt hög grad av affärsmässighet som krävs och dels på grund av problematiken med 

att väga graden av ett skäls affärsmässighet gentemot andra skäl.79 Lagstiftaren har bemött 

kritiken med argumentet att huvudsaklighetsrekvisitet ger paragrafen ett snävare tillämp-

ningsområde och att det är befogat eftersom att det ligger i linje med den restriktiva till-

lämpning som ventilen ska ges.80 

Hultqvist har bland annat kritiserat införandet av det kvantifierande begreppet med anled-

ningen av svårigheten att mäta en intention. Hultqvist anser att mätningar likt dessa som 

berör intentioner riskerar att endast bli en form av gissningar eller intuitiva bedömningar. 

Hultqvist anser att detta påstående är riktigt så länge det inte handlar om de mest uppen-

bara fallen eller de fall där den skattskyldiga själv medger sin brist av intention.81 

3.3.3 Affärsmässighet 

För att avdrag för räntekostnader ska medges i enlighet med ventilen krävs att skuldförhål-

landet samt förvärvet ifråga är huvudsakligen affärsmässigt. I 2009 års ränteavdragsbe-

gränsningsregler om ventilen stadgade lagstiftaren att skattemässiga konsekvenser inte är en 

omständighet som kan inkluderas i bedömningen om ett skuldförhållande är affärsmässigt 

eller inte.82 Att inte de skattemässiga konsekvenserna av skuldförhållandet ska beaktas vid 

bedömningen ifall skuldförhållandet är affärsmässigt eller inte innebär att ventilen skulle 

kunna vara applicerbar även vid ”fördelaktiga skatteeffekter”83. Detta för att det kan finnas 

                                                
75 Prop. 2008/09:65. s. 68, 1st. 

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

77 Prop. 1999/2000:2. s. 502. 

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

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

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

81 Hultqvist, Anders, Svensk skattetidning 2. 2012 ”Affärsmässigt motiverad”. s. 133-134. 

82 Prop. 2008/09:65. s. 87.  

83 Prop. 2012/13:1. s. 257. 
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affärsmässiga motiv vid sidan av skatteeffekterna vilket gör att skuldförhållandet trots allt 

får anses huvudsakligen affärsmässigt.84 Det förs en diskussion i förarbetena till ventilen 

huruvida skatteeffekter vanligtvis inkluderas i begreppet affärsmässighet eller inte. Om 

detta säger dock lagstiftaren att oavsett om skatteeffekterna vanligtvis ingår i begreppet af-

färsmässigt, i andra paragrafer i IL, eller inte ”ligger detta utanför ramen för detta lagstift-

ningsärende och behandlas inte i detta förarbete”85.86 Om det här betyder att begreppet af-

färsmässigt i IL har en helt egen definition i undantagsregeln till tioprocentsregeln samt 

ventilen avseende begreppet affärsmässigt och att annan ledning inte kan hämtas från andra 

paragrafer där begreppet är benämnt eller inte är dock oklart.87 Lagstiftaren säger att inne-

börden av begreppet affärsmässigt motiverat ”är att det ska ligga sunda företagsekonomiska 

och affärsmässiga överväganden utöver eventuella skatteeffekter bakom de transaktioner 

som ska bedömas”88 och att hänsyn ska tas till de relevanta omständigheterna som förelig-

ger samt att en samlad bedömning ska utföras avseende dessa.89 Ett exempel på en situation 

vilken generellt får anses vara huvudsakligen affärsmässig är när ett kortsiktigt skuldförhål-

lande föreligger. Detta så länge skapandet av kortfristiga skulder inte sätts i ett system för 

att bygga upp en större skuld i något av företagen inom intressegemenskapen.90  

I förarbetena till ventilen fick begreppet affärsmässighet kritik av remissinstanserna för att 

vara vagt samt för att det är oklart hur det ska tillämpas i olika situationer.91 Lagstiftaren be-

svarade kritiken med att bland annat hänvisa till att begreppet affärsmässighet inte är något 

nytt uttryck eftersom det också förekom i 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler. Lagstif-

taren hänvisar till att den tidigare praxis som redan föreligger ska vara vägledande även på 

ränteavdragsbegränsningsreglernas nya tillämpningsområde och på de situationer som kan 

komma att uppstå. Vidare säger lagstiftaren att förutsägbara och lättillämpade regler är att 

föredra men att det inte går att redogöra för alla situationer där man är berättigad till avdrag 

eller alla de situationer där man inte är berättigad till avdrag. Slutligen konstateras att allt ef-
                                                
84 Prop. 2012/13:1. s. 257. 

85 Prop. 2008/09:65. s. 88. 

86 Prop. 2008/09:65. s. 88. 

87 Hultqvist, Anders, Svensk skattetidning 2. 2012 ”Affärsmässigt motiverad”. s. 131. 

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

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

90 Prop. 2012/13:1. s. 252. 

91 Prop. 2012/13:1. s. 256-257. 
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tersom ny praxis utvecklas på området kommer det leda till ökad förutsägbarhet avseende 

begreppet affärsmässighet.92 Således anser lagstiftaren att den gamla praxis som funnits på 

området är tillräcklig för att vägleda domstolarna i de nytillkomna situationerna.  

HFD gav i ett antal rättsfall93 en generell motivering kring varför det ska skiljas på affärs-

mässiga skäl och organisatoriska skäl. HFD konstaterade att omorganisationer inom en in-

tressegemenskap oftast är en intern angelägenhet som inte berör någon extern, oberoende 

part. Vid finansieringen av koncerninterna förvärv, anser HFD att sådana omstrukturering-

ar i de allra flesta fall kan ske genom tillskott. Att istället finansiera omstruktureringarna 

med koncerninterna lån innebär inte i sig någon ökad skuldbelastning för koncernen som 

helhet men kan däremot medföra en lägre skattekostnad för koncernen. Vidare konstaterar 

HFD, avseende det specifika fallet, att trots att det är motiverat för en koncern att genom-

föra en omstrukturering så innebär det inte att det interna förvärvet i sig är affärsmässigt. 

Följaktligen gör HFD en distinktion mellan affärsmässiga skäl samt organisatoriska skäl. 94 

Angående finansiering av externa förvärv säger HFD att finansiera förvärvet genom ett in-

ternt lån från ett företag i ett lågskatteland inte ska anses strida mot lagens syfte. Anled-

ningen är att kostnaden för att finansiera ett externt förvärv ofta är avgörande för huruvida 

förvärvet kommer till stånd eller inte samt att externa förvärv sker i konkurrens med andra. 

HFD konstaterar dock, i enlighet med 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler, att dessa 

situationer avseende externa förvärv ligger utanför ränteavdragsbegränsningsreglernas om-

fattning. Trots det så kan ett internt förvärv som föregåtts av ett externt förvärv, om det ef-

terföljande interna förvärvet ligger tidsmässigt och i övrigt anses vara ett led i det externa 

förvärvet, ses som affärsmässigt motiverat och därmed berättigas avdrag enligt ventilen. 

HFD konstaterar vidare att i andra fall bör dock möjligheterna att tillämpa ventilen vid in-

terna förvärv vara begränsade.95 

3.4 Möjlighet till finansiering genom tillskott 
Lagstiftaren införde tillskottsregeln i samband med 2013 års förändring av ventilen. Till-

skottsregeln innebär att vid finansiering genom ett internt lån mellan företag i en intresse-

                                                
92 Prop. 2012/13:1. s. 256-257. 

93 HFD 2011 ref. 90 I-V. 

94 HFD 2011 ref. 90 I-V. 

95 HFD 2011 ref. 90 I-V. 
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gemenskap ska hänsyn tas till företagets möjlighet att istället låta finansieringen ske genom 

ett tillskott.  

Bakgrunden till tillskottsregeln är avgöranden från HFD den 30 november 2011 vilka be-

rörde 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler.96 I de fallen gjorde HFD ett principiellt ut-

talande om att koncerninterna förvärv som föranletts av koncerninterna lån i de flesta fall, 

lika gärna hade kunnat ske genom ett kapitaltillskott. Interna skuldförhållanden har oftast 

inte någon annan påverkan än att ge skattelättnader för de inblandade företagen. Således är 

ett skuldförhållande vid ett internt förvärv i många fall inte att se som affärsmässigt om det 

finansierats genom ett internt lån, då ekonomisk möjlighet istället hade funnits att finansi-

era detta genom ett kapitaltillskott.97 Avgörandet stadgade även en särskiljning mellan orga-

nisatoriska skäl och affärsmässiga skäl, vilket berördes av författarna ovan. 

Av lagtexten följer att möjligheten till finansiering genom tillskott ”särskilt ska beaktas”98 

vid en bedömning ifall skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Av för-

arbetena till tillskottsregeln stadgas det att bedömningen om ett internt skuldförhållande är 

att anse som huvudsakligen affärsmässigt motiverat ska vägledning först och främst inhäm-

tas utifrån tillskottsmöjligheten.99 Lagstiftaren anför vidare att de är medvetna om att till-

skottsregeln visserligen kan skapa problem för företag när det kommer till att förse företa-

gen i intressegemenskap med likviditet.100 Dock är lagstiftaren av den hållningen att de po-

sitiva effekter som uppstår genom att försöka skydda Sveriges skattebas från att eroderas 

måste få väga tyngre och godtar således det förslag till lagstiftning som utarbetats.101 Effek-

ten av tillskottsregeln blir att utgångspunkten vid ventilens bedömning är först att under-

söka ifall möjlighet till finansiering genom tillskott överhuvudtaget föreligger.102 Finansde-

partementet uppmärksammar i sin promemoria att ett generellt förbud mot alla lån, både 

interna och externa, är ett sätt att minska riskerna med att ränteavdragsbegränsningsregler-

na kan kringgås. Följaktligen är det i ränteavdragsbegränsningsreglernas syfte att inte 

                                                
96 HFD 2011 ref. 90 I-V. 

97 Perman, Karnov, ”Kommentaren till inkomstskattelagen”, Not 859. 

98 24 kap 10 e § 3 st IL.  

99 Finansdepartementets promemoria, "Effektivare ränteavdragsbegränsningar”. s. 59. 

100 Prop. 2012/13:1. s. 265. 

101 Prop. 2012/13:1. s. 265. 

102 Prop. 2012/13:1. s. 254. 
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”öronmärka” specifika skuldförhållanden.103 Hultkvist menar dock att eftersom lagstiftaren 

inte klargjort meningen med lagtexten är det ett faktum som kan försvåra tillämpningen av 

reglerna.104  

Redan avseende 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler gav doktrin intrycket att genom 

att specificera i vilka situationer som ventilen är applicerbar skulle det skapa en väg som lätt 

kunnat kringgås.105 Dahlberg tar bland annat upp situationer där företagets egna kapital 

förvisso skulle kunna finansiera ett tillskott men där utomstående krav mot företaget torde 

försvåra ett sådant tillskott. Att då från lagstiftarens sida tydliggöra vilka utomstående krav 

som skulle möjliggöra ett ränteavdrag med hjälp av ventilen skulle snarare leda till att ränte-

avdragsbegränsningsreglerna enklare kunde kringgås.106 Vad lagstiftaren säger avseende så-

dana formella hinder som kan försvåra för finansiering genom tillskott, i jämförelse med 

finansiering genom lån, är att juridiska hinder i det land där det tillskottsgivande bolaget är 

beläget ska inkluderas i bedömningen om tillskottsmöjlighet föreligger.107 Andra omstän-

digheter som ska undersökas är också vilket inflytande det långivande bolaget har i det lån-

tagande bolaget eller vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå av att finansiering sker 

genom tillskott istället för lån.108 Till sist kan nämnas att en undersökning ifall hinder före-

ligger ska göras utifrån alla parter i intressegemenskapen och inte bara utifrån de långivande 

och låntagande företagen.109 

I förarbetena till tillskottsregeln står det beskrivet att tillskottsmöjligheten ska ses i ljuset av 

intressegemenskapens totala skuldförhållande samt att det ska röra sig om en finansie-

ring.110 Det finns ingen definition kring vad begreppet tillskott ska innefatta. I bolagsrätten 

brukar man tala om kapitaltillskott, där ett kapitaltillskott mellan bolag ökar det mottagande 

bolagets kapital lika mycket som det sänks i det givande bolaget.111 Detta innebär att ett ka-

                                                
103 Finansdepartementets promemoria, "Effektivare ränteavdragsbegränsningar”. s. 35. 

104 Hultqvist, Anders, Blendow Lexnova, ”Förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen”. s. 6, publicerad   
maj 2014. 

105 Dahlberg, Mattias, ”Ränta eller kapitalvinst”. s 385. 

106 Dahlberg, Mattias, ”Ränta eller kapitalvinst”. s 385. 

107 Prop. 2012/13:1. s. 263. 

108 Prop. 2012/13:1. s. 263. 

109 Prop. 2012/13:1. s. 263. 

110 Prop. 2012/13:1. s. 254. 

111 Jilkén, Daniel, m.fl. Skattenytt, ”Kapitaltillskott inom bolagssektorn”. s. 14. 
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pitaltillskott är att likställa med ett i bolagsrätten ovillkorat aktieägartillskott.112 Det är såle-

des en förändring som inte får påverka det mottagande företagets skuld negativt. En anled-

ning till att genomföra finansiering genom tillskott istället för genom ett lån kan vara att det 

mottagande företaget behöver kapital till ett eller flera ändamål och att de inte vill belasta 

det egna kapitalet så som sker vid upptagandet av en skuld där även ränta ska utgå.113 

Det finns ingen begränsning för hur ett tillskott ska utföras inom intressegemenskapen 

utan det kan ske både mellan moderföretag och dotterföretag, vertikalt, och mellan syster-

företag, horisontellt. Viktigt att notera är dock att bedömningen om tillskott kan lämnas 

istället för lån ska ske utifrån hur omständigheterna är i hela intressegemenskapen och inte 

bara i de bolag som är långivare och låntagare.114 

Av de remissinstanser som tillfrågades i samband med tillskottsregelns införande i ventilen 

finns dock en del kritik kring tillskottsregeln. Svensk Försäkring säger att lagtexten ger läsa-

ren uppfattningen att ett lån aldrig kan vara affärsmässigt motiverat ifall det finns likvida 

medel som istället kan utgöra finansiering i form av tillskott. Lagstiftaren förtydligar att 

möjligheten att lämna tillskott bara är en av de omständigheter som ska beaktas ifall skuld-

förhållandet är affärsmässigt motiverat.115 Göteborgs Kommun anför att det bör förtydligas 

ifall tillskottsregeln är ämnad att inte bedöma transaktioner som huvudsakligen affärsmäss-

iga. Ifall det presumeras att affärsmässiga skäl inte föreligger då intressegemenskapen har 

ekonomiska möjligheter att ge ett tillskott kan det snedvrida konkurrensen för kommunala 

bolag då dessa endast kan använda sig av kompletteringsregeln, ventilen. Lagstiftaren vid-

håller att möjligheten att ge tillskott inte helt kommer ersätta lånemöjligheten samt att 

kommunala företag gentemot privata företag ska bedriva sin verksamhet på liknande vill-

kor, vilket gör att kommunala företag också ska lyda under tillskottsregeln.116 Vad lagstifta-

ren menar med att lånemöjligheten inte helt kommer ersättas är att det fortfarande kan fin-

nas fall där det är affärsmässigt motiverat att välja att finansiera genom lån istället för till-

skott.117 

                                                
112 Jilkén, Daniel, m.fl. Skattenytt, ”Kapitaltillskott inom bolagssektorn”. s. 15. 

113 Jilkén, Daniel, m.fl. Skattenytt, ”Kapitaltillskott inom bolagssektorn”. s. 16. 

114 Prop. 2012/13:1. s. 261. 

115 Prop. 2012/13:1. s. 261. 

116 Prop. 2012/13:1. s. 261. 

117 Se ett mer utvecklat resonemang under kapitel 4.1. 
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Intressegemenskapens ägarintresse i dess respektive företag är en omständighet som lagrå-

det menar spelar in i hur finansiering sker inom intressegemenskapen. Lagrådet ger exemp-

let att intressegemenskapen hellre finansierar genom lån än kapitaltillskott vid ett ägande 

som understiger 49 procent i jämförelse med ett helägt företag. Lagstiftaren menar att om 

ränteavdragsbegränsningsreglerna ska kunna uppnå sitt syfte behöver även skuldförhållan-

den där ägarandelar understiger 50 procent bedömas.118 

Svensk Försäkring anser att livförsäkringsbolag ska stå utanför prövningen om tillskottsfi-

nansiering är möjlig då det skulle påverka deras verksamhet negativt. Livförsäkringsbola-

gens uppdrag är bland annat att förvalta kapital vilket gör att verksamheten generellt är rikt 

på kapital vilket skapar ett icke behov av att ta externa lån. Ifall ett livförsäkringsbolag 

skulle behöva göra en tillskottsfinansiering leder det till att kapital som avsatts och redan 

beskattats skulle behöva beskattas igen då det dels blir föremål för avkastningsskatt och 

dels inkomstbeskattning hos det mottagande bolaget.119 Alecta tillägger här att behöva till-

skjuta kapital kan bryta mot livförsäkringsbolagens ändamål att förvalta pensionskapital. 

Lagstiftaren menar att det inte finns några skäl som talar för att livförsäkringsbolag ska un-

dantas från tillskottsregeln utan att det alltid är omständigheterna i varje fall som ska be-

dömas.120 

                                                
118 Prop. 2012/13:1. s. 262. 

119 Prop. 2012/13:1. s. 263. 

120 Prop. 2012/13:1. s. 263. 
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4 Lagstiftarens synpunkter om finansieringsstrukturer 

4.1 Inledning 
För att undersöka vilka omständigheter som påverkar ventilens bedömning ska författarna 

nu presentera olika typer av finansieringslösningar. Med andra ord hur en koncern sköter 

sin kapitalförsörjning. Det är särskilt intressant att undersöka olika finansieringsstrukturer 

då lagstiftaren i förarbetena till ventilen stadgar att ett effektivt system för att hantera kon-

cerners likviditet i sig är ett affärsmässigt skäl som ska vägas mot övriga omständigheter vid 

en bedömning om ett skuldförhållandes affärsmässighet.121 

I förarbetena till ventilen tar lagstiftaren upp och diskuterar interna lån ur ett ekonomiskt 

hänseende.122 Lagstiftaren diskuterar skillnaden mellan lån och aktier ur ett risk/reward-

perspektiv.123 Där ställs de interna lånens säkerhet men begränsade ersättning mot aktiers 

osäkerhet men obegränsade avkastningsmöjlighet. Skillnaderna som benämns är tillexempel 

långivarens ställning vid en eventuell konkurs i jämförelse med aktieägarnas. Långivaren 

prioriteras där högre än aktieägarna. Det konstateras även att det finns vissa typer av lån 

vilka är att likställa med aktier med hänsyn till deras begränsade säkerhet. Lagstiftaren be-

handlar också den skattemässiga skillnaden mellan lån och aktier. Det konstateras att av-

dragsrätt föreligger för lånekostnaderna d v s räntan, medan det normalt sett inte föreligger 

någon form av avdragsrätt för kostnader för det egna kapitalet, tillexempel utdelning. Slut-

satsen som lagstiftaren drar utifrån den förda diskussionen är att det får anses vara motive-

rat att begränsa räntor från interna lån som betalas direkt till ett företags aktieägare. Däre-

mot kan det finnas situationer där finansieringen genom interna lån inte är skattedriven och 

därför skulle kunna vara affärsmässigt motiverad. Således förutsetts att huvudsakligen af-

färsmässigt motiverade lån inte ska begränsas.124 

Av förarbetena till 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler framgår att kortfristiga skulder 

normalt sett i enlighet med ventilen anses vara affärsmässiga.125 Detta synsätt ligger även i 

linje med finansdepartementets promemoria.126 Med kortfristiga skulder avses de lån som 

                                                
121 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

122 Prop. 2012/13:1. s. 221-222. 

123 Se avsnitt 1.5 Terminologi. 

124 Prop. 2012/13:1. s. 221-222. 

125 Prop. 2012/13:1. s. 256. 

126 Finansdepartementets promemoria, "Effektivare ränteavdragsbegränsningar”. s. 35. 
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har en löptid på högst ett par månader och inte ersätts av nya kortfristiga lån. Att det upp-

kommer nya kortfristiga lån är i sig inte ett faktum som utesluter affärsmässighet. Ett ex-

empel på en sådan situation är när företaget har en löpande verksamhet som inte bygger 

upp en stor skuld i det låntagande bolaget och då kan även dessa lån anses vara affärsmäss-

iga.127 

4.2 Cash-Pool 
Cash-pool är en finansieringsstruktur där exempelvis ett företag i koncernen hanterar hela 

koncernens likviditet. De olika företagen i koncernen rapporterar sedan in förändringar av 

likviden till cash-poolen.128 Ett eller flera företag har sedan egna konton kopplade till cash-

poolen. Ifall ett företag vill ta ut pengar från cash-poolen skapas inte ett traditionellt låneav-

tal utan skulden är istället balansen på kontot mellan cash-poolen och det företaget som 

mottog likviden. Eftersom balansen påverkas från dag till dag skapas det ett kontinuerligt 

skuldförhållande mellan de företag som är kopplade till cash-poolen.129 Således sköts kon-

cernens likviditet av flera företag där man dels kan ha den totala likviditeten i koncernen 

samlad samt dels sköta in- och utlåning och detta genom att endast använda en mellan-

hand.130 

Förarbetena till ventilen ger en rad anvisningar kring vilka omständigheter som ska beaktas 

för att en cash-pool ska anses vara normal och därmed kortsiktig. Vid normal cash-pooling 

menar lagstiftaren att det inte existerar några skuldförhållanden mellan företagen utan end-

ast skuldförhållanden mellan företaget och cash-poolen. Detta eftersom att det skapas en 

situation där det inte föreligger ett specifikt återbetalande utan skuldförhållandet regleras 

istället från dag till dag på en kontinuerligt basis. När skuldförhållandet regleras kontinuer-

ligt ges inget intryck till att förhållandet inte skulle vara att anse som kortsiktigt.131 Att ba-

lansen mellan företaget och cash-poolen ständigt förändras ska också anses vara ett tydligt 

kännetecken för en normal cash-pool.132 

                                                
127 Prop. 2012/13:1. s. 257. 

128 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

129 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

130 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

131 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

132 Prop. 2012/13:1. s. 258. 
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Andra omständigheter vilka ska beaktas vid en bedömning om skuldförhållandets affärs-

mässighet är att undersöka det bakomliggande syftet kring skapandet av cash-poolen. Lag-

stiftaren tydliggör här att system för att sköta koncerners finanser kan se olika ut beroende 

på koncernernas förutsättningar. En annan omständighet som påverkar affärsmässighets-

bedömningen är huruvida behovet och tillskjutandet av kapital är kortsiktigt eller långsik-

tigt. Vidare förklarar lagstiftaren också att trots att ett företag skulle få ta emot mer pengar 

än vad de lånar ut och bli en så kallad nettomottagare innebär det inte automatiskt att 

skuldförhållandet är att anse som långfristigt. Om det däremot har skett inbetalningar eller 

utbetalningar till företag under en längre tidsperiod och där andra omständigheter, så som 

tidsspannet mellan betalningarna, är oförändrade innebär detta dock att förhållandet borde 

vara att anse som långfristigt och därmed inte presumeras vara affärsmässigt.133 

4.3 Internbankverksamhet 
I förarbeten till 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler diskuterar lagstiftaren hur man vid 

en bedömning av skuldförhållanden i enlighet med ventilen ska tolka interna finansierings-

lösningar som sker genom en internbank.134 En internbank hanterar hela koncernens ka-

pitalförsörjning och har hand om koncernens externa inlåning.135  

Enligt lagstiftaren är ett exempel på när ett skuldförhållande är att anse som huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat när ett svenskt företag tar ett lån från sin svenska internbank för att 

sedan ge ett tillskott till ett dotterbolag i ett annat land och genom detta förfarande uppnå 

en skattefördel.136 Trots att en skattefördel i detta fall uppnås kan skuldförhållandet ändock 

anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Anledningen till detta är att den ränte-

kostnaden som erhålls uppvägs med en ränteintäkt för det företaget som i fallet agerar in-

ternbank.137 Det är viktigt att notera att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte är till för att 

försvåra för företag att utföra affärsmässiga transaktioner. Det här innebär att de olika sy-

stem som finns till för att tillexempel effektivisera likviditetshantering talar för affärsmäss-

ighet. 

                                                
133 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

134 Prop. 2012/13:1. s. 259. 

135 Skatteverkets ställningstagande, ”Avdragsrätt för räntor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreg-
lerna i 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL i fall där räntor slussas genom ett eller flera svenska företag till ”det företag 
som faktiskt har rätt till inkomsten” och som inte beskattas eller beskattas under 10 % för inkomsten.”. 

136 Prop. 2012/13:1. s. 252. 

137 Prop. 2012/13:1. s. 252. 
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Lagstiftaren diskuterar även hur kommunal verksamhet påverkas av 2013 års ränteavdrags-

begränsningsregler. På grund av ventilens restriktiva tillämpning samt ur ett konkurrens-

hänseende anser lagstiftaren att det inte finns någon anledning att särskilja kommunala bo-

lag från andra företag. Således ska inte skuldförhållanden hänförliga till kommunala företag 

som använder sig av en internbank presumeras vara huvudsakligen affärsmässiga.138 Sveri-

ges kommuner och landsting (SKL), beskriver de nya reglerna som olycksamma för de 

kommunala internbankerna.139 SKL menar att det inte finns några skattemässiga motiv till 

varför man använder sig av internbanker för upplåning, utan motivet är enbart ur effektivi-

tetssynpunkt och ett visst kostnadshänseende. SKL menar att upplåningskostnaderna sjun-

ker väsentligt i de fall där möjlighet finns till att samla tillgångar och skulder i en intern-

bank.140 I och med att de nya reglerna medför en osäkerhet kring bedömningen av intern-

bankers affärsmässighet enligt ventilen kan kommuner bli tvungna att lägga ned sin intern-

banksverksamhet.141 

Lagstiftaren bemöter remissvaret genom att hänvisa till reglerna om att kommuner är skat-

tebefriade från ränteintäkter och således har möjlighet att utnyttja ränteavdrag till att 

minska beskattningen i sin intressegemenskap. Vidare säger lagstiftaren att det bör vara lika 

villkor för kommuner som driver verksamhet i bolagsform och privata aktörer. Mot bak-

grund av detta finns det således inget motiv till att införa speciella regler för kommunala fö-

retag.142 Då kommunala företag, ifall de är mottagare till ränteintäkten, inte faller under re-

geln om tio procents beskattning måste de således i varje fall visa upp att transaktionen är 

affärsmässigt motiverad. Av förarbetena följer att lagstiftaren också hänvisar till de om-

ständigheter som beskrevs under cash-pooling när det kommer till att visa på affärsmässig-

het i transaktioner vid användandet av en internbank.143 

Skatteverket har i ett ställningstagande144 yttrat sig över hur ventilen ska användas inom 

kommunsektorn eller för andra skattebefriade subjekt. För skattebefriande subjekt som inte 

                                                
138 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

139 Prop. 2012/13:1. s. 258. 

140 Prop. 2012/13:1. s. 259. 

141 Prop. 2012/13:1. s. 259. 

142 Prop. 2012/13:1. s. 259. 

143 Prop. 2012/13:1. s. 259. 

144 Skatteverkets ställningstagande, ”Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom 
intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt.”. 
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har någon ägare och agerar som långivare kan reglerna tolkas annorlunda i jämförelse med 

hur de tillämpas för en bolagskoncern. Skatteverket anser att en anledning till detta är att de 

skattefria subjekten inte kan ha satts upp för att nå skatteeffekter eftersom att de saknar 

avdragsrätt för sina kostnader.145 Som belystes i förarbetena ska ventilen användas restrik-

tivt,146 Skatteverket anser dock att det finns situationer där man behöver tillämpa ventilen 

mindre restriktivt.147 Vid externa lån som tas upp av ett skattebefriat subjekt menar Skatte-

verket att så länge lånet lämnas vidare med i princip oförändrade villkor till ett företag i in-

tressegemenskapen uppkommer vanligen ingen skattefördel eftersom, likt tidigare nämn-

des, skattebefriade subjekt inte får göra avdrag för sina räntekostnader. Således uppstår ing-

en skillnad i skatteeffekter vid en jämförelse med om ett vanligt beskattat företag skulle ta 

upp lånen från en extern part. Skatteverket anser också att möjligheten för intressegemen-

skapen att lämna tillskott inte behöver beaktas närmare vid en sådan situation där de skat-

tebefriade subjekten har en lägre utlåning än inlåning från deras externa finansiärer.148 Dock 

krävs det att utlåningen har ett syfte, att det finns ett behov av att ta in externt kapital för 

att Skatteverket ska presumera lånet som affärsmässigt trots att möjlighet att ge tillskott kan 

föreligga. Ett lånebehov föreligger dock generellt sett inte vid interna förvärv eller kapital-

tillskott ämnat för utdelning samt om kapitaltillskott lämnats genom en utdelning för att 

sedan lånas tillbaka till företaget i fråga.149 

                                                
145 Skatteverkets ställningstagande, ”Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom 

intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt.”. 

146 Prop. 2012/13:1. s. 255. 

147 Skatteverkets ställningstagande, ”Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom 
intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt.”. 

148 Skatteverkets ställningstagande, ”Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom 
intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt.”. 

149 Skatteverkets ställningstagande, ”Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom 
intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt.”. 
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5 Referat av SRN:s förhandsbesked 

5.1 Inledning 
HFD150 har prövat ett antal förhandsbesked151 beslutade av SRN vilka har berört en be-

dömning i enlighet med ventilen. SRN:s förhandsbesked beskrivs med syftet av att ge ett 

exempel på en tolkning av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Författarna kommer att 

framställa dessa i referat för att sedan avsluta med att ge kommentarer avseende de refere-

rade fallen vilka sedan kommer att vidare diskuteras och utvecklas i analysen. SRN:s funkt-

ion avseende förhandsbesked är att efter ansökan meddela förhandsbesked i olika skatte-

rättsliga frågor. Efter att förhandsbeskeden har vunnit laga kraft är de gällande hos både 

Skatteverket och förvaltningsrättens domstolar, om den som ansökt om förhandsbeskedet 

begär det. Annars kan de överklagas till HFD.152 

I de nämnda förhandsbeskeden ger inte HFD någon av parterna rätt utan avvisar och un-

danröjer dessa med identiska motiveringar. HFD konstaterar att frågorna förhandsbeske-

den berör inte är lämpade för förhandsbesked och att SRN därmed skulle avvisat dem. 

HFD säger att sakfrågan i ett förhandsbesked ska prövas utifrån de omständigheterna som 

parterna själva presenterar och att det i fall rörande ränteavdragsbegränsningsreglerna krävs 

att bedömaren ska se till omständigheter som inte enbart är hänförliga till företagen inom 

skuldförhållandet utan också omständigheter i hela intressegemenskapen. Informationen 

som är nödvändig att utreda är av sådan art som HFD menar leder till att förhandsbesked 

inte är lämpliga. Det är på grund av att det i de nämnda fallen krävs en bevisvärdering av 

omständigheter som sträcker sig utanför partsframställan. Domstolen ger i samband med 

undanröjandet också en kort framställning kring vilka omständigheter som ska undersökas i 

fall rörande ränteavdragsbegränsningsreglerna och ventilen. HFD säger bland annat att ut-

gångspunkten ska vara utifrån både låntagaren och långivarens skattemässiga situation samt 

att andra viktiga omständigheter ska bedömas. Andra viktiga omständigheter kan tillexem-

pel vara att utreda vilken funktion skuldförhållandet har inom intressegemenskapen, ifall 

                                                
150 Se HFD Mål nr, 4201-14, 2706-14, 3853-14. 

151 SRN:s förhandsbesked dnr 117-13/D, SRN:s förhandsbesked, dnr 74-13/D, SRN:s förhandsbesked dnr 
38-13/D. 

152 16 § lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 



 

 
29 

företag i bolagstrukturen har utnyttjat ett underskott i ett annat land samt det lånade kapi-

talets ursprung.153 

5.2 SRN 117-13/D 

5.2.1 Omständigheter 

Omständigheterna i SRN 117-13/D är att moderbolaget (X), hemmahörande i Sverige, 

agerar internbank inom intressegemenskapen och sköter uppgifter så som utdelning till ak-

tieägare eller utgivande av externa -och interna lån samt förvärv av andra bolag. Ett dotter-

bolag (Y) till moderbolaget har skött viss utlåning till andra koncernbolag eftersom lön-

samheten i deras verksamhet varit god. Y:s utlåningsverksamhet har nu växt så pass mycket 

att det finns intresse om att lägga denna i ett eget bolag som i sådana fall ska vara ett dot-

terbolag till dotterbolaget, ett så kallat dotterdotterbolag (Z). Gällande finansieringen av det 

tilltänkta bolaget, Z, ska det ske genom lån från Y. Sökande ger en beskrivning av finansie-

ringen där X, i form av låntagare, upptar tre lån av Y eller Z och betalar räntor till långi-

vande part.  

Lån (1) har finansierat utdelning från X. Löptiden på lånet är fem år. 

Lån (2) sker så att X kan tillskjuta medel till ett annat dotterbolag (Å) för köp av inkråm. 

Lånet löper på ett år. 

Lån (3) har varit del av finansiering av ett uppköp av en bolagskoncern (Ä). Förvärvet till-

hör verksamhetsgrenen som för tillfället tillhör Y och således kommer Y ha ett ägande i Ä. 

Lånet löper på ett år. 

Frågan som SRN ska ta ställning till är om avdragen faller under reglerna om ränteavdrags-

begränsningar i 24 kap 10 a-f §. 

                                                
153 Se HFD Mål nr, 4201-14, 2706-14 samt 3853-14. 
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* bilden är gjord av författarna 

5.2.2 Skälen för avgörandet 

SRN inleder med att konstatera att ventilen ska tillämpas restriktivt samt att HFD tidigare 

gjort en åtskillnad mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl. Trots denna åtskillnad kan 

ett internt förvärv som följer av ett externt förvärv och endast är ett led i detta externa för-

värv också komma att ses som affärsmässigt. Vidare klargör SRN att i och med 2013 års 

förändring i ränteavdragsbegränsningsreglerna har utrymmet för ventilen begränsats jäm-

fört med 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler. SRN stadgar att avseende begreppet 

skuldförhållande ska en samlad bedömning göras av alla relevanta omständigheter samt att 

bedömningen ska ske dels från gäldenärens perspektiv och dels från borgenärens perspek-

tiv. Kortfristiga skulder samt lån till löpande verksamhet ska vanligtvis anses vara affärs-

mässiga. Ett förhållande som ska beaktas är om ett företag fått kapital genom slussning för 

att agera långivare trots att företaget tidigare saknat kapital att låna ut. Något som enligt 

SRN ska anses vara ett affärsmässigt skäl är en effektiv likviditetshantering.   

Att ett lån lämnats istället för ett tillskott anser nämnden i allmänhet peka mot att det inte 

föreligger affärsmässighet. Faktiska, juridiska hinder för att tillskott inte kan lämnas är om-

ständigheter som dock måste tas i beaktande samt den grad av inflytande det långivande 

bolaget har i det låntagande bolaget. SRN konstaterar även att tillskottsmöjligheten inte är 

den enda omständigheten som ska beaktas utan att likaså möjligheten till utdelning samt 

andra omständigheter ska ses över. 

(X)$MB$

(Y)$DB$

(Z)$DDB$ (Ä)$DDB$

(Å)$DB$

Lån$från$Z$
DDB$1ll$X$
MB.$

Ränta$betalas$
av$X$MB$1ll$Z$
DDB.$
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Vid lån (1) anser SRN att det måste vara till fördel för X att man redan agerar som intern-

bank och därmed kontrollerar kapitalflödet i koncernen samt att räntenivåerna i lånet kan 

anses vara marknadsmässiga. Detta faktum ställs emot X uppdrag att dela ut medel till sina 

aktieägare. SRN anser att med tanke på att X har en särställning i och med dess stora infly-

tande och betydande insyn i intressegemenskapen är likviditetsbehovet inte något som i 

detta fall är av vikt vid bedömningen ifall skuldförhållandet kan anses huvudsakligen af-

färsmässigt motiverat. Löptiden på lånen talar också för att likviditetsbehovet skulle vara av 

kortsiktig natur. 

Vad gäller lån (2) och (3) om inkråm och andelsförvärv anser nämnden att X inte har kun-

nat bevisa att det de som ska bära kostnaderna för förvärven och inte Y eller Å. Det har 

heller inte presenterats någon argumentation om att det är affärsmässigt att låta X stå för 

finansieringen och inte dotterbolagen. Slutligen är inget utav de två sist beskrivna lånen hel-

ler att anses som kortfristiga. 

Sammantaget anser SRN att låta kapital gå genom ett nystartat företag inte gör skuldförhål-

landet huvudsakligen affärsmässigt utan att skuldförhållandet snarare liknar en otillåten 

slussning. Istället för att låta kapitalet gå genom det nystartade bolaget hade kapitalet kun-

nat gå direkt mellan moderbolaget och dotterbolaget. Således är den sammantagna bedöm-

ningen att inte medge avdrag för räntekostnaderna hänförliga till de tre lånen. 

5.3 SRN 74-13/D 

5.3.1 Omständigheter 

Omständigheterna i SRN 74/13-D är att ett utländskt moderbolag (Y), genomförde ett 

uppköp av aktierna i bolag (Z). Dessa aktier ägs nu av dotterbolaget (X), hemmahörande i 

Sverige. Sökande har utryckt sin vilja att skapa holdingbolag i två länder. Det skulle med-

föra förenklingar till både styrning och finansiering eftersom X skulle kunna återfå ränteut-

gifter genom det förvärvade bolagets intjäningsförmåga. För att skapa strukturen med hol-

dingbolag i två länder gjordes tre andelsöverlåtelser inom intressegemenskapen.  

(Ä) ett utländskt dotterbolag till Y, förvärvade X som i sin tur upprättade en filial. Ä för-

värvade ett utländskt dotterbolag (Ö). Därefter överlät Y andelarna i Z till Ä, för att sedan 

sälja andelarna i Z till den av X i utlandet skapade filial. Det gjordes mot ett marknadsmäss-

igt vederlag vilket utgjordes av skuldebrev. Sedan överlät Ä i form av ett ovillkorat ak-

tieägartillskott, en del av skuldebrevet till X. Därefter överlät Ä aktierna i X och sina åter-
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stående fordringar till Ö som betalade genom ett räntebärande papper. Således skapades en 

struktur där Ö på grund av reglerna i sitt land, kan kvitta sina ränteintäkter från X mot sina 

räntekostnader till Ä. 

 

* bilden är gjord av författarna 

5.3.2 Skälen för avgörandet 

SRN inleder med att konstatera att ventilen ska tillämpas restriktivt samt att HFD tidigare 

gjort en åtskillnad mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl. Trots denna åtskillnad kan 

ett internt förvärv som följer av ett externt förvärv och endast är ett led i det externa för-

värv också komma att ses som affärsmässigt. Vidare klargör SRN att i och med 2013 års 

förändring i ränteavdragsbegränsningsreglerna har utrymmet för ventilen begränsats 

gentemot 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler. Således är omständigheter som i praxis 

hänförlig till de äldre reglerna ansetts vara godkända nu öppna för en ny tolkning. SRN 

stadgar att avseende begreppet skuldförhållande ska en samlad bedömning göras av alla re-

levanta omständigheter samt att bedömningen ska ske dels från gäldenärens perspektiv och 

dels från borgenärens perspektiv. Något som talar emot affärsmässighet är användningen 

av så kallade hybridinstrument och att denna lett till en fördelaktig skattesituation.   

Att ett lån lämnats istället för ett tillskott anser nämnden i allmänhet peka mot att det inte 

föreligger affärsmässighet. Faktiska, juridiska hinder för att tillskott inte kan lämnas är om-

ständigheter som dock måste tas i beaktandet samt den grad av inflytande det långivande 

bolaget har i det låntagande bolaget. SRN konstaterar även att tillskottsmöjligheten inte är 

(Y)$MB$

(Ä)$DB$

(X)$
DDDB$

(Ö)$DDB$

(Z)$
DDDDB$

Lån$från$Ö$DDB$1ll$X$DDDB$

Ränta$betald$av$X$DDDB$1ll$Ö$DDB$

Ränta$betald$från$Ö$
DDB$1ll$Ä$DB$
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den enda omständigheten som ska beaktas utan att likaså möjligheten till utdelning samt 

andra omständigheter ska ses över. SRN nämner specifikt att i de fall när ett företag lämnar 

ett tillskott till ett annat företag som i sin tur agerar som långivare och lånar ut kapital till ett 

tredje företag inom intressegemenskapen ska detta lån generellt sett inte att anses som af-

färsmässigt motiverat. 

För att skapa bolagstrukturen upptogs ett internt lån där en del av fordran efterskänktes 

genom kapitaltillskott till X och där sedan den resterande delen av fordran överläts till Ö. 

Således lyckades man utnyttja reglerna i det land där Ö var hemmahörande och undvek be-

skattning för ränteinkomsterna som motsvarade ränteutgifterna för företaget. SRN anser 

att det inte hade krävts interna lån då det istället fanns möjlighet att finansiera genom kapi-

taltillskott. Således kan inte transaktionerna vara att anse som huvudsakligen affärsmässigt 

motiverade och ränteavdrag ska därmed inte medges.   

5.4  SRN 38-13/D 

5.4.1 Omständigheter 

Omständigheterna i SRN 38-13/D är att ett företag (X), ägs av en kommun (Y). X har i sin 

tur dotterbolag inom koncernen. X agerar internbank inom intressegemenskapen. Dotter-

bolagen till X sköter mycket av det fortlöpande arbetet och X tillför kapital genom att X 

lånar pengar från Y och dess överlikviditet för att sedan fördela pengarna vidare ned till X 

olika dotterbolag. I det aktuella fallet gäller det tre lån där pengar har lånats från Y och vi-

dareutlåning skett till dotterbolagen till X. Löptiderna på lånen är mellan 4-9 år. Slutligen 

har det skett utdelning till Y från X samtidigt som X fått aktieägartillskott från kommunen. 
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* bilden är gjord av författarna 

5.4.2 Skäl för avgörandet 

SRN inleder med att konstatera att ventilen ska tillämpas restriktivt. Nämnden tydliggör se-

dan att rätten till avdrag i enlighet med ventilen har begränsats genom att 2013 års regler 

har införts. Avseende begreppet skuldförhållande innebär det att en samlad bedömning av 

alla relevanta omständigheter ska utföras samt att det ska ske dels från gäldenärens per-

spektiv samt dels från borgenärens perspektiv. Som exempel på ett affärsmässigt skäl tar 

nämnden upp en effektiv likviditets hantering. Nämnden säger även att ett annat skäl som 

kan tala för affärsmässighet är ett kortsiktigt skuldförhållande. Det som kan tala mot af-

färsmässighet är att mottagaren inte beskattas för ränta eller utdelning samt om beskatt-

ningen genom avdrag skulle neutraliseras. 

Nämnden konstaterar också att tillskottsregeln alltid ska undersökas vid skuldförhållanden 

inom intressegemenskapen. Nämnden tydliggör att man behöver se till hur stor negativ på-

verkan en eventuell finansiering genom tillskott har på bolagskoncernen. Att ett lån istället 

för tillskott lämnats anser nämnden i allmänhet peka mot att det inte föreligger affärsmäss-

ighet. Faktiska, juridiska hinder för att tillskott inte kan lämnas är omständigheter som dock 

måste tas med i beaktandet samt graden av inflytande i det låntagande bolaget. 

SRN säger att kommunverksamhet träffas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Nämnden 

anser vidare att det är till fördel för kommunen att det rör sig om överlikviditet och att ut-

låningen sker för en pågående verksamhet genom ett bolag som agerar internbank. SRN 

(X)$DB$

(Y)$MB$

DDB$ DDB$ DDB$

Lån$från$Y$Kommun$
2ll$X$AB.$

Ränta$betalas$av$X$AB$2ll$
Y$Kommun.$
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går vidare och menar dock att då det har funnits likviditet borde det kunna ges som ett till-

skott. Med tanke på ägarförhållandet mellan Y och X motiveras inte ett lån istället för till-

skott. Avseende de associationsrättsliga regler som i detta fall åberopats som juridiska hin-

der, kan konstateras att dessa skulle innebära praktiska olägenheter men att dessa regler inte 

är något som ska tillmätas någon betydelse. Anledningen är på grund av det starka ägarför-

hållandet mellan Y och X.154 Avslutningsvis konstaterar SRN även att skuldförhållandet 

inte kan ses som kortsiktigt. SRN anser därför att ränteutgifterna för lånen inte får dras av. 

5.5 Författarnas kommentarer 
HFD:s avvisande och undanröjande av förhandsbeskeden155 med motiveringen att dessa 

inte lämpas för förhandsbesked är i linje med författarnas åsikt. Det kan dock ifrågasättas 

hur det kommer sig att ett undanröjande inte har skett vid de tidigare förhandsbeskeden 

hänförliga till 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler. Detta sedan frågan om huruvida 

ränteavdragsbegränsningsreglerna är lämpade för förhandsbesked redan tidigare har varit 

uppe för diskussion i HFD 2011 ref 90 I-V. Enligt dissidenten i detta fall skulle även dessa 

förhandsbesked undanröjts med samma motivering som den i förevarande fall. Författarna 

delar denna mening och ifrågasätter varför HFD nu anser att man inte kan döma i för-

handsbeskeden bedömda enligt 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler. Frågan kan ställas 

huruvida omständigheterna mellan förhandsbesked hänförliga till 2009 års regler och för-

handsbeskeden hänförliga till 2013 års regler skiljer sig åt, eller om det kan vara så att HFD 

anser att ränteavdragsbegränsningsreglerna efter 2013 års förändring kräver en annan form 

av bedömning. 

Gemensamt för de presenterade förhandsbeskeden är att SRN i varje förhandsbesked väl-

jer att presentera ett antal konstateranden som de har gjort med utgångspunkt i 2013 års 

regelverk. En stor del av SRN:s bedömning är hämtad direkt ifrån förarbetena till ventilen 

och är generellt hållen vilket gör att själva bedömningen i sig inte går längre än vad som i 

förarbetet har presenterats. Ett av SRN:s generella konstateranden som dock uttryckligen 

ifrågasätts är det faktum att SRN anser att det skett en faktisk begränsning av såväl tiopro-

centsregeln som ventilen och att det här är en avsikt som tydligt framkommer i förarbetena. 

I förhandsbesked SRN 74-13/D ifrågasätts detta uttalande i form av att sökande påstår att 

det inte har tillkommit en ytterligare begränsning utan att det som skett endast är en kodifi-

                                                
154 SRN 38-13/D under skäl för avgörande. 

155 SRN 117-13/D, SRN 38-13/D& 74-13/D. 
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ering av tidigare praxis. Huruvida SRN:s konstaterande är i linje med lagstiftarens avsikter 

om en begränsning har skett eller inte är av betydelse med tanke på att det är avgörande för 

hur domstolarna vid sina bedömningar ska förhålla sig till tidigare praxis på området. Ef-

tersom det i förarbetena till ventilen betonas att ledning ska hämtas från tidigare praxis ger 

lagstiftaren en indikation på att tidigare praxis inom området ska ges utrymme vid bedöm-

ningar hänförliga till 2013 års regler. Om det har skett en ytterligare begränsning torde det 

även innebära att domstolarna ska gå längre i sitt begränsande av kompletteringsreglerna156 

än vad som gjorts i tidigare praxis. Följden av en sådan begränsning kan påverka i hur stor 

omfattning rättsfallen avseende 2009 års regler kan bli tillämpliga.  

I förhandsbesked 38-13/D framhåller sökande att anledningen till att finansiering inte skett 

genom tillskott är av ren praktisk hänsyn då man vid ett kapitaltillskott behöver följa reg-

lerna i ABL medan villkor för ett lån regleras mellan parterna. Nämnden anser att den bo-

lagsstruktur som sökande av ränteavdraget har beskrivit, med hänsyn till tillskottsregeln, 

kan medföra vissa problem för företagen i intressegemenskapen. Dock med tanke på att 

lånen sker mellan helägda bolag är ägarförhållandena så pass starka att de olägenheter som 

en finansiering genom tillskott skulle innebära inte är tillräckliga. I det här fallet anser för-

fattarna att det enda som hade kunnat anses vara ett tillräckligt stort hinder torde vara ett 

rent juridiskt hinder som faktiskt skulle göra ett tillskott omöjligt för företaget. Däremot 

ifall det hade visat sig att ägarförhållandena sett annorlunda ut torde de hinder, olägenheter, 

likt de som i fallet presenterats kunna vara tillräckliga för att motivera en finansiering ge-

nom lån istället för tillskott.  

                                                
156 Tioprocentregeln samt ventilen. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 
Författarna avser i detta kapitel att gentemot uppsatsens syfte analysera den information 

som presenterats i den deskriptiva delen. Målet är att uppfylla uppsatsens syfte genom att 

försöka utreda under vilka omständigheter ett upptagande av lån inom en intressegemen-

skap ska anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat i enlighet med ventilen i ränte-

avdragsbegränsningsreglerna, 24 kap 10 e § IL, då ekonomisk möjlighet för tillskott förelig-

ger. 

Författarna inleder analysen med att först konstatera vilka förändringar som skett mellan 

2009 års ränteavdragsbegränsningsregler och 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler för 

att kunna presentera reglernas nuvarande tillämpningsområde och för att undersöka ifall 

tillkomsten av tillskottsregeln har påverkat hur ventilen ska tillämpas.  

Det kommer sedan att ske en undersökning ifall vägledning till hur ventilen och tillskotts-

regeln ska bedömas kan hämtas från undantaget i tioprocentregeln. Om författarna anser 

att ledning kan hämtas kommer det sedan att föras en diskussion avseende i hur stor om-

fattning som det är möjligt att hämta ledning från undantaget till tioprocentsregeln. 

Därefter förs en diskussion kring de omständigheter lagstiftaren angivit ska inverka på be-

dömningen, ifall ett internt skuldförhållande är att anse som huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat när möjlighet till finansiering genom tillskott föreligger. Det kommer sedan i föl-

jande del att diskuteras kring hur de olika omständigheterna som ska beaktas vid bedöm-

ningen ska värderas gentemot varandra. Författarna vill här fokusera på problematiken som 

kan uppstå vid bedömningen av dessa omständigheter gentemot ett kvantifierande be-

grepp.  

Författarna vill sedan mot bakgrund av det framkomna granska och analysera bedömning-

arna i SRN:s förhandsbesked. Det kommer att ske med ett fokus på de konstateranden 

som gjorts samt avseende de omständigheter och den värdering av dessa som ligger till 

grund för deras beslut. Författarna vill här således analysera de slutsatser SRN dragit avse-

ende hur bedömningen av ventilen och dess tillskottsregel ska utföras.  

Slutligen kommer det att presenteras en sammanfattning av de olika delarna i analysen med 

fokus på att på ett klart sätt, utifrån vad som har konstaterats i analysen, presentera vad 

som framkommit avseende ventilens tillskottsregel och dess bedömning. 
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6.2 Har tillskottsregeln förändrat ventilens tillämpningsom-
råde eller tillämpning? 

Vid förändringen från 2009 till 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler var skillnaderna i 

reglernas omfattning samt den presenterade lagtexten stora. 2013 års ränteavdragsbegräns-

ningsregler kom att omfatta långt fler situationer än 2009 års regelverk. Det påvisas redan i 

lagtext där lagstiftaren nu vill ytterligare begränsa möjligheten för företag i intressegemen-

skap att få dra av ränteutgifter hänförliga till interna lån. Det här genom att alla lån inom en 

intressegemenskap nu kommer att träffas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. I den de-

skriptiva delen har det presenterats ett antal olika förändringar som skett från 2009 års reg-

ler till 2013 års regler. Det som är gemensamt för dessa förändringar är att majoriteten av 

dem har inneburit en utvidgning av reglernas omfattning. Utvidgningen som skett påverkar 

inte bara tillämpningsområdet utan också den bedömning som krävs avseende reglerna. 

Några exempel på den utvidgning som skett är att ett flertal begrepp har ändrats; skuld har 

ändrats till skuldförhållande och det ena kriteriet för att det ska föreligga intressegemenskap 

har ändrats från att endast kräva ett bestämmande inflytande till att kräva ett väsentligt in-

flytande. 

I förarbetena till både 2009 samt 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler säger lagstiftaren 

att reglerna ska tillämpas restriktivt. I och med att begreppet intressegemenskap har utvid-

gats är det enligt författarnas mening också så att hela regelverket har fått ett större tillämp-

ningsområde. Samma utökning av tillämpningsområdet har även de båda kompletterings-

reglerna, tioprocentregeln och ventilen, fått. Att ränteavdragsbegränsningsreglerna skulle få 

ett större omfång, anser författarna, leder till att fler situationer träffas av reglerna vilket i 

sin tur även torde leda till att fler situationer prövas under ventilen. Den logiska följden av 

det här är att ventilen blir tillämplig i fler antal fall och därmed också undanta fler situation-

er från att träffas av ränteavdragsbegränsningsreglerna och fler skuldförhållanden kommer 

därmed också att ses som huvudsakligen affärsmässigt motiverade. 

Utvecklingen i praxis fram till 2013 års förändring av ränteavdragsbegränsningsreglerna föl-

jer den tolkning som fastslås i förarbetena nämligen att ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

och därmed också ventilen, ska tolkas restriktivt. Det kan däremot ifrågasättas ifall lagstifta-

ren, i och med förändringen till 2013 års regler, vill att ventilen ska få en än mer begränsad 

tillämpning. Något som eventuellt skulle kunna tala för en sådan tolkning är det faktum att 

tillskottsregeln, som uppkom i praxis, nu har lagstadgats och därför ska ges en större vikt 

gentemot andra skäl vid bedömningen. Effekten av att en eventuell förändring i form av en 
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än mer restriktiv tolkning ska göras blir att den ledning som kan hämtas utav gammal 

praxis inte torde bli lika omfattande som den annars skulle varit. Det här får i sin tur en 

stor påverkan då lagstiftaren i förarbetena uttryckligen säger att ledning till hur ventilen ska 

bedömas, avseende de nya situationerna som nu kommer att omfattas, ska hämtas från 

gammal praxis. Vid bedömningen ifall interna skuldförhållanden är huvudsakligen affärs-

mässiga kommer således värderingen av de olika skälen nu att skilja sig mot tidigare be-

dömningar och den ledning som då kan hämtas torde vara mer begränsad än vad den an-

nars skulle varit. Ett argument som talar för att ventilen inte blivit mer restriktiv, i samband 

med införandet av tillskottsregeln, är att regeln funnits med sedan tidigare i form av tidigare 

praxis. I tidigare praxis stadgades att finansiering av interna förvärv, i de flesta fall, ska 

kunna utföras med hjälp av tillskott istället för lån. Det skulle därför kunna ses som att man 

nu endast kodifierat en tidigare i praxis framkommen princip men att den fortfarande ska 

tolkas likt den tidigare skulle gjorts i enlighet med 2009 års regelverk. Det som dock ska no-

teras är att det i lagtext har stadgats att tillskottsmöjligheten ”särskilt ska beaktas” och att 

man tidigare i praxis sagt att tillskottsmöjligheten är en omständighet som skulle vara väg-

ledande vid en bedömning av ett skuldförhållandes affärsmässighet. 

Författarna anser att tillskottsregeln har gjort ventilen än mer restriktiv avseende interna 

skuldförhållanden. Anledningen till detta är att dess lagstadgande torde peka mot att en 

större tyngd ska läggas vid värderingen av tillskottsmöjligheten i jämförelse med andra skäl, 

vid en bedömning av om ett skuldförhållande är att anse som affärsmässigt eller inte. Det 

här skulle i sin tur få effekten att det i analysen tidigare presenterade påståendet, avseende 

att ett utvidgat tillämpningsområde skulle innebära att ventilen även skulle undanta fler an-

tal situationer, inte stämmer vid interna skuldförhållanden. Följaktligen, i och med till-

skottsregeln tunga värdering vid bedömningen av om ett internt skuldförhållande är att 

anse som huvudsakligen affärsmässigt tror författarna att färre situationer nu kommer att 

anses som huvudsakligen affärsmässiga.  

6.3 Vad är förhållandet mellan undantaget i tioprocentsregeln 
och ventilen? 

Lagstiftaren och Skatteverket visar genom förarbeten till 2013 års ränteavdragsbegräns-

ningsregler och Skatteverkets ställningstaganden att tillskottsmöjligheten bör undersökas 

vid undantaget från tioprocentregeln. De omständigheter som ska ligga till grund för be-

dömningen vid undantaget till tioprocentregeln är de som är relevanta sett ur skuldförhål-

landets uppkomst. Kapitalets ursprung, slussning samt beskattningsnivån bör vara faktorer 
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som enligt Skatteverket ska inverka vid en sådan bedömning. Lagstiftaren anser att vägled-

ning vid en bedömning enligt undantaget till tioprocentsregelns kan hämtas ifrån ventilens 

bedömning av huvudsakligen affärsmässiga skäl. Det här torde utgöra en tillräcklig kopp-

ling mellan de båda paragraferna till att ledning, i alla fall till viss del, också kan hämtas från 

tioprocentsregeln till ventilen.  

Det kan spekuleras kring anledningen till varför det inte nämnts i förarbetena att ledning 

också kan hämtas från bedömningen enligt undantaget i tioprocentsregeln vid en bedöm-

ning, enligt ventilen. En anledning kan vara att det i ventilen finns en mer utförlig beskriv-

ning av affärsmässighet och att det därför inte ansetts vara nödvändigt att hämta ledning 

från undantaget till tioprocentsregeln. Att ledning kan hämtas skulle innebära att, om till-

lämplig del avseende tillskott och undantaget i tioprocentsregeln behandlas i praxis, kan det 

vara vägledande för framtida bedömningar även avseende tillskottsregeln i ventilen och vice 

versa. Skillnader som dock måste noteras och tas hänsyn till mellan paragraferna är att ven-

tilen berör fall där ränteintäkten har en lägre beskattning än de fall som träffas av undan-

tagsregeln till tioprocentregeln. Ventilen ska således också tillämpas mer restriktivt vilket 

kommer till utryck genom att 75 procent av de bakomliggande skälen inte får vara annat än 

affärsmässiga, tillexempel skattedrivna, i jämförelse med undantaget till tioprocentregeln 

där enbart 25 procent av de bakomliggande skälen behöver vara affärsmässiga.  

Den största skillnaden mellan de två kompletteringsreglerna är att beskattningsnivån vid 

undantaget till tioprocentsregeln påverkar bedömningen avseende skuldförhållandets af-

färsmässighet medan det vid ventilen inte ska tas hänsyn till skatteeffekterna. Det här är 

något som Skatteverket också tar upp och författarna instämmer i. Det kan också nämnas 

att undantaget till tioprocentregeln inte är begränsat till att gälla länder inom EES eller där 

skatteavtal med Sverige föreligger. Författarna anser således att detta torde tyda på att 

finansiering genom tillskott trots reglernas likheter, och i förarbetena stadgade koppling, till 

viss del ska behandlas annorlunda. Det här innebär således att om en ekonomisk möjlighet 

till tillskott föreligger kan detta trots reglernas koppling och likheter i vissa fall tillmätas 

olika betydelse i de båda kompletteringsreglerna.  

På grund av avsaknaden av praxis och HFD:s avvisning och undanröjande av SRN:s för-

handsbesked finns det inga fall vilka berör undantaget till tioprocentregeln som i nuläget 

kan ge vägledning till hur ventilen ska tillämpas. Det kan dock konstateras att det i framti-
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den kan uppstå situationer där ledning från undantaget i tioprocentsregeln torde kunna 

hämtas vid en bedömning av affärsmässighet i enlighet med ventilen. 

6.4 Vilka omständigheter ska påverka bedömningen av ett 
skuldförhållandes affärsmässighet i ventilen? 

För att avdrag för ränteutgifter ska godkännas enligt ventilen krävs det att skuldförhållandet 

är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Det har fastslagits att skuldförhållandet behöver 

vara åtminstone 75 procent affärsmässigt och att en bedömning behöver göras vid varje 

nytt skuldförhållande var för sig. Vad det här uttalandet innebär är att skattemässiga förde-

lar fortfarande kan föreligga och att skuldförhållandet likväl kan anses vara affärsmässigt. 

Problemet som uppstår vid en sådan typ av affärsmässighetsbedömning är det faktum att 

lagstiftaren har byggt den till att kretsa kring en mätning av intressegemenskapens intention 

bakom upprättandet av skuldförhållandet. Att mäta en intention och framför allt att mäta 

en grad av intention är svårt och komplicerat. Författarna anser att det stämmer så till vida 

det inte finns klara riktlinjer utstakade för hur omständigheter ska värderas och bedömas. I 

förarbetena försöker lagstiftaren stadga hur bedömningen av affärsmässigheten ska utföras 

men detta försök har kritiserats för att inte vara tillräckligt klargörande. 

Vid en bedömning enligt ventilen ska möjligheten till finansiering genom tillskott särskilt 

beaktas. Ett motiv bakom införandet av denna tillskottsregel är att fånga upp de situationer 

där motiven bakom de upprättade skuldförhållandena inte är affärsmässiga utan skuldför-

hållandet istället är upprättade av andra anledningar. Lagstiftaren för i förarbetena en dis-

kussion kring de faktiska ekonomiska skillnaderna mellan att finansiera genom tillskott i 

jämförelse med lån. Slutsatsen av resonemanget blev att tillskottsregeln inte bör vara abso-

lut eftersom motivet med ventilen inte är att hindra de interna skuldförhållandena som är 

affärsmässiga. Utifrån uppsatsens utredning framkommer framför allt tre situationer där 

det kan vara motiverat att utge ett lån trots att det föreligger en ekonomisk förmåga att 

skicka ett tillskott, dessa situationer är; vid en låg ägarandel i det låntagande företaget, då ju-

ridiska hinder mot att skicka ett tillskott föreligger eller när en tillskottsfinansiering skulle 

vara verksamhetshotande. Ägarförhållanden och juridiska hinder är något som klart stadgas 

i förarbetena som omständigheter vilka självständigt kan motivera ett skuldförhållande när 

ekonomisk möjlighet för tillskott föreligger. Vad gäller då verksamhetens påverkas starkt 

negativt av att ge ett tillskott innebär det att upprättandet av ett skuldförhållande torde vara 

affärsmässigt då de inte sker utav andra skäl än affärsmässiga. Tillskottsregeln torde inte 

kräva att företagen sätter sig i en verksamhetshotande situation för att ränteavdrag ska 
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kunna medges. Författarna anser att den begränsning tillskottsregeln skapar är naturlig i 

förhållande till syftet med ränteavdragsbegränsningsreglerna vilket är att skydda den 

svenska skattebasen utan att drabba affärsmässigt bedriven verksamhet. Anledningen är att 

tillskottsregeln ska förhindra företag att huvudsakligen välja finansiering utifrån de skatteef-

fekter den medför. 

När det kommer till ett skuldförhållandes affärsmässighet ska det utöver tillskottsregeln 

också tas hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det ges ingen direkt förklaring i förarbe-

tena kring vad som utgör en relevant omständighet men lagstiftaren väljer att ge ett antal 

exempel genom att bland annat exemplifiera olika typer av finansieringsstrukturer. Att lag-

stiftaren valt att strukturera förarbetena på detta sätt gör att det ibland blir aningen rörigt 

för läsaren att utläsa och tillämpa dessa. Anledningen till är att det sker hänvisningar mellan 

de olika avsnitten om finansieringsstrukturerna och att det är svårt att utläsa om lagstiftaren 

menar att vissa omständigheter endast är relevanta vid vissa finansieringsstrukturer.  

Att ett skuldförhållande anses vara kortsiktigt är en omständighet som oavsett finansie-

ringsstruktur generellt ska presumeras vara affärsmässigt enligt ventilen. Det gäller med un-

dantag för fall där flera olika kortfristiga skuldförhållanden används för att skapa fördelakt-

iga skatteeffekter vilket då innebär att presumtionen bryts. En annan omständighet som 

generellt ska väga för att ett skuldförhållande är affärsmässigt är då skuldförhållandet skap-

ats för effektivisera företagets likviditetshantering. Viktigt att notera är dock som tidigare 

nämndes att tillskotsmöjligheten ska, trots att dessa andra relevanta omständigheter förelig-

ger, särskilt beaktas och att kortsiktighet tillskillnad från andra relevanta omständigheter ska 

presumera affärsmässighet. 

De nämnda finansieringsstrukturerna är cash-pool samt internbank. Hur dessa ska vara 

strukturerade för att de ska vara affärsmässiga beskrivs under kapitel fyra. Omständigheter 

som ska bedömas avseende huruvida en cash-pool är affärsmässig eller inte är; syftet med 

cash-poolens utlåning, transaktionernas regelbundenhet samt ifall det förekommer sluss-

ning av kapital inom cash-poolen. Avseende syftet krävs det att en utredning sker om vad 

kapitalet ska användas till, vad gäller regelbundenheten ska transaktionerna variera såväl 

tidsmässigt som beloppsmässigt, och finansieringsstrukturen får inte utnyttjas till slussning 

av kapital. I förarbetena nämns att egenupparbetade medel som företaget erhållit genom sin 

affärsverksamhet bör vara affärsmässigt att låna ut. Om dessa omständigheter föreligger ska 

skuldförhållandena kopplade till cash-poolen vara kortfristiga och därmed presumeras vara 
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affärsmässiga. Vid internbank presumeras skuldförhållanden, i svenska företag, vilka leder 

till att både en räntekostnad samt en ränteintäkt uppstår, vara affärsmässiga. Anledningen 

att det ska presumeras vara affärsmässigt är på grund av att en situation uppstår där ränte-

kostnaden och ränteintäkten kommer att ta ut varandra. För författarna är detta självklart 

då ingen skattemässig fördel uppstår för intressegemenskapen. Lagstiftaren nämner här att 

de omständigheter som ska ligga till grund för bedömningen är de som nämnts under cash-

pooling. I övriga fall får en samlad bedömning av skuldförhållandet göras.  

Vad gäller kommuner presumeras inte affärsmässighet trots att deras skuldförhållanden är 

upprättade via en internbank. Anledningen är för att de inte beskattas för sina ränteintäkter. 

Räntekostnaden och ränteintäkten hade därför inte tagit ut varandra och det hade kunnat 

utnyttjas så till vida att konkurrensen mellan statliga aktörer och privata aktörer riskeras att 

bli snedvriden. Det kan dock ifrågasättas huruvida konkurrensen inte redan är snedvriden 

till fördel för de privata företagen. Kommunerna kan nämligen inte, på grund av att de är 

befriade från skatt, tillämpa tioprocentsregeln och följaktligen hamnar de direkt under den 

mer restriktivt tillämpade ventilen.  

Lagstiftaren har i förarbetena stadgat att ventilen under vissa omständigheter kan komma 

att tillämpas mindre restriktivt. Lagstiftaren har dock inte uttalat sig om vilka situationer 

som motiverar en sådan mindre restriktiv tillämpning och frågan är om kommunernas situ-

ation hade kunnat vara en av de situationer lagstiftaren avsett omfatta med stadgandet. När 

livförsäkringsbolagen blivit tillfrågad om tillskottsregelns införande fastslog dem att deras 

verksamhet kan drabbas negativt eftersom deras verksamhet medför en hög grad av likvidi-

tet. Införandet av tillskottsregeln skulle sätta dem i en situation där det på grund av att de-

ras verksamhet kräver en hög grad av likviditet skulle leda till att en ekonomisk möjlighet 

för tillskott skulle föreligga men att verksamheten då skulle bli mindre effektiv. Författarna 

anser att frågan kan ställas om också livförsäkringsbolagens situation hade kunnat omfattas 

av lagstiftarens stadgande, att ventilen i somliga fall kan tillämpas mindre restriktivt. Det 

kan också diskuteras om livförsäkringsbolagens situation hade kunnat ses som verksam-

hetshotande eller att det skulle gå emot deras ändamål att i vissa fall finansiera genom till-

skott. I dessa fall anser författarna att en finansiering genom lån trots att möjlighet för till-

skott föreligger hade varit affärsmässig. Det kan dock enbart spekuleras kring vilka exakta 

situationer som ska inrymmas i de fall där ventilen ska tolkas mindre restriktivt sedan det 

inte finns någon ledning att hämta kring vilka situationer lagstiftaren syftat på i sitt utta-

lande. 
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HFD har gällande 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler stadgat att interna omstrukture-

ringar i de allra flesta fall borde kunna finansieras genom tillskott. Här kan dock ifrågasättas 

vid vilka fall det skulle kunna vara möjligt att utföra en intern omstrukturering genom lån 

istället för tillskott. En situation som omnämns är interna omstruktureringar som följer av 

externa förvärv. Dessa situationer torde även enligt 2013 års ränteavdragsbegränsningsreg-

ler kunna finansieras genom tillskott. Det kan diskuteras om det är uteslutande denna situ-

ation som kan omfattas av uttalandet. På grund av bristande ledning kring denna fråga 

torde dock inget direkt konstaterande kunna göras och den lämnas därför utanför utan vi-

dare diskussion.  

Vid de undanröjda förhandsbeskeden kommenterade HFD ett antal omständigheter som 

bör ligga till grund för en bedömning om ventilen ska anses vara applicerbar eller inte vid 

en specifik situation. Det nämndes bland annat att man ska se till syftet av skuldförhållan-

det i hela intressegemenskapen, om medlen är egen upparbetade eller inte samt se till andra 

omständigheter som rör skuldförhållandet. Vi kan här från ovanstående del av analysen ut-

läsa att HFD nämnt några av de i förarbetena nämnda relevanta omständigheterna och att 

det här i sig inte förtydligar den eventuella bedömning som ska göras. Den slutsats som 

dock kan dras är att dessa omständigheter är några av de som ska påverka affärsmässig-

hetsbedömningen. 

6.5 Hur ska de relevanta omständigheterna bedömas och 
värderas? 

Vid en bedömning av huruvida en intention föreligger eller inte och om den föreligger till 

hur stor grad är en bedömning som kräver en avvägning av omständigheter vilka talar för 

och emot. Att lagstiftaren vid en bedömning om affärsmässighet föreligger stadgar att det 

ska ske en helhetsbedömning med särskilt beaktande av om det föreligger möjlighet till till-

skott så tolkas det av författarna att det kommer att krävas en sådan avvägning av omstän-

digheter. Utgångspunkten för en affärsmässighetsbedömning blir att först och främst fast-

ställa om alla omständigheter ska värderas lika eller om någon eller några ska väga tyngre än 

andra.  

Lagstiftaren har inte i samband med benämningen av de relevanta omständigheterna givit 

någon direkt vägledning kring hur dessa ska vägas mot varandra. Alltså om någon omstän-

dighet ska anses tala mer för affärsmässighet än någon annan eller om någon ska tala mer 

emot affärsmässighet än någon annan. Vad det här leder till är att det blir upp till bedöma-



 

 
45 

ren att tolka och försöka tyda hur lagstiftaren avsett att värdera de olika omständigheterna. 

Det som dock direkt kan konstateras är då lagstiftaren valt att lagstadga att särskild hänsyn 

ska tas till tillskottsmöjligheten torde det indikera att den omständigheten ska särskiljas från 

de övriga och väga tyngre än resterande omständigheter vid en affärsmässighetsbedömning. 

Då tillskottsregeln inte uppfylls presumeras det att skuldförhållandet inte är affärsmässigt 

motiverat. Det här innebär att företag inom intressegemenskapen måste visa på omständig-

heter vilka rättfärdigar valet av interna lån framför tillskott då tillskottsmöjlighet föreligger 

för att kunna få avdrag för sina ränteutgifter.  

Vad som även kan konstateras är det faktum att kortsiktighet innebär en presumtion av af-

färsmässighet. Det torde indikera att också denna omständighet väger tyngre än de öv-

riga.157 

Som nämndes under förgående del har HFD vid sitt undanröjande av förhandsbeskeden 

nämnt ett antal omständigheter som skulle påverka bedömningen. Det som dock hade varit 

intressant är om HFD på något sett hade kommenterat hur en eventuell värdering av 

nämnda omständigheter ska göras i förhållande till varandra. HFD valde dock att inte göra 

något generellt uttalande om det här och vad det beror på kan man endast spekulera kring. 

Utifrån vad som stadgas i förarbetena kring olika finansieringsstrukturer och andra rele-

vanta omständigheter är det är författarnas åsikt att lagstiftaren inte vill kommentera i spe-

cifika situationer hur man kan väga olika omständigheter mot varandra. Det har även disku-

terats i doktrin huruvida en allt för förutsägbar bedömning riskerar att leda till kringgåen-

den av ränteavdragsbegränsningsreglerna vilket ytterligare torde indikera på att en viss grad 

av oförutsägbarhet kring värderingen kan ha varit i lagstiftarens syfte.  

Det kan slutligen konstateras att författarna anser att det inte finns tillräckligt med ledning 

för att med säkerhet kunna värdera alla de relevanta omständigheterna vid en affärsmässig-

hetsbedömning.  

6.6 SRN:s bedömning ifall ett skuldförhållande är huvudsakli-
gen affärsmässigt motiverat 

Det är först och främst viktigt att återigen notera att dessa förhandsbesked har blivit avvi-

sade och undanröjda av HFD. Författarna väljer trots det att värdera de bedömningar som 

                                                
157 Se resonemang om kortsiktighet under avsnitt 6.4. 
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gjorts likt doktrin. Det här gör vi på grund av det bristfälliga material som finns avseende 

bedömningar på 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler.   

Vi kan se flera likheter mellan SRN:s bedömning samt tidigare praxis som finns från HFD. 

Frågan kan därför ställas hur det kommer sig att tidigare förhandsbesked avseende 2009 års 

regler var lämpade för förhandsbesked medan 2013 års regler inte är det. En förklaring kan 

vara att då ränteavdragsbegränsningsreglerna har fått ett större omfång kan bedömningen, 

om ett skuldförhållande är att anse som huvudsakligen affärsmässigt motiverat eller inte, 

därför ha blivit svårare. Det kan även konstateras att de inte enbart fått större omfång utan 

att det nu också krävs mer omfattande bedömningar av reglerna, ett exempel på detta är att 

det nu är skuldförhållandet som ska undersökas och att det ska ske utifrån såväl gäldenä-

rens som borgenärens perspektiv. Det här påståendet stödjs av att HFD ansett att situat-

ioner prövade enligt 2013 års regler inte lämpat sig för förhandsbesked. Att motiveringen 

bakom undanröjandet inte enbart är på grund av det utökade tillämpningsområdet styrks 

även av att en situation som tidigare bedömts i ett förhandsbesked, i enlighet med 2009 år 

ränteavdragsbegränsningsregler, också blivit undanröjt av HFD.  

SRN konstaterar, som tidigare diskuterats,158 att möjligheten till avdrag i enlighet med venti-

len begränsats på grund av införandet av tillskottsregeln. SRN anser att införandet av till-

skottsregeln i lagtext innebär att paragrafen ska tolkas som än mer restriktiv. Författarna in-

stämmer här till viss del i SRN:s resonemang. Likt det ovan fastslagna anser författarna att 

införandet av tillskottsregeln innebär att denna omständighet borde väga tyngre än reste-

rande omständigheter, på grund av att lagstiftaren valt att stadga den i lagtext. Det här lig-

ger också i linje med uttalandet om att tillskottsregeln i tidigare praxis varit en omständighet 

som HFD enbart sagt ska vara vägledande vid bedömningen. Det torde indikera att till-

skottsregeln tidigare ansetts vara jämställd med övriga relevanta omständigheter men att 

tillskottsregeln idag väger tyngre och därmed kan särskiljas från de övriga relevanta om-

ständigheterna. 

När det kommer till SRN:s bedömning avseende om ett skuldförhållande är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat när ekonomisk möjlighet till tillskott föreligger lägger de stor vikt 

vid de ägarförhållandena som föreligger mellan företagen i intressegemenskapen. Att ägar-

förhållandena spelar in stödjs också av lagstiftaren och är något som diskuteras även i för-

arbetena till 2013 års regler. I förarbetena benämns tillexempel att man kan vara mindre 

                                                
158 Se avsnitt 5.5 Författarnas kommentarer. 



 

 
47 

angelägen att välja att finansiera med hjälp av tillskott då ett svagare ägarförhållande före-

ligger.  

Att ägarförhållandena har en stor inverkan i bedömningen verkar vara något som SRN 

också tagit fasta på. Det kommer i uttryck i förhandsbesked 38-13/D att de regler som pre-

senterats som juridiska hinder, av frågeställaren, i förevarande fall endast får ses som prak-

tiska olägenheter med bland annat en hänvisning till de starka ägarförhållandena inom in-

tressegemenskapen. Det här tyder på att SRN i sin bedömning anser att juridiska hinder, 

avseende ABL och hinder för värdeöverföringar, som är i form av minoritetsskyddsregler 

är beroende av intressegemenskapens rådande ägarförhållanden. Vad det här leder till är att 

vid skuldförhållanden mellan helägda företag i intressegemenskap så torde de enda juridiska 

hinder som kan komma att anses tillräckliga för att motivera upprättandet av ett skuldför-

hållande när tillskottsmöjlighet föreligger vara borgenärskyddsregler, och således inte kunna 

åsidosättas eller påverkas av ägarförhållandena. Slutsatsen blir följaktligen att det, enligt 

SRN, kan föreligga en koppling mellan ägarförhållandena inom intressegemenskapen samt 

vilka eventuella juridiska hinder som kan anses acceptabla. Det är intressant vad SRN hade 

ansett om företaget inte hade varit helägt och det hade funnits en möjlighet att en värdeö-

verföring inte hade kunnat utgå på grund av att andra aktieägare hade kunnat stoppa denna. 

Hade faktumet att företaget inte varit helägt kunnat innebära att de tidigare praktiska olä-

genheterna skulle anses vara juridiska hinder och därmed tillräckliga för att motivera ett 

skuldförhållande trots att möjlighet för tillskott funnits? Författarna anser att denna form 

av hinder torde vara tillräckliga för att anses vara juridiska hinder vid svagare ägarförhållan-

den. Det kan dock konstateras att det är väldigt svårt att utröna vid vilka exakta situationer 

som ägarförhållandet skulle anses vara så pass svagt.   

Det ska påverka att en viss finansiering väljs på grund av att man vill upprätthålla en effek-

tiv likviditetshantering, tillexempel att man använder sig av någon av de presenterade finan-

sieringsstrukturerna. Det här nämner SRN är ett skäl som talar för att ett affärsmässigt för-

hållande föreligger. Hur det här skälet värderas av SRN är svårt att urskilja men det kan 

konstateras att det inte väger lika tungt som ägarförhållandena eller förekomsten av faktiska 

juridiska hinder. Dessa faktorer torde på egen hand kunna väga upp för att tillskottsmöjlig-

heten inte utnyttjats tillskillnad mot förekomsten av en effektiv likviditetshantering. Frågan 

som också uppkommer avseende en effektiv likviditetshantering är om det ska ske en be-

dömning av hur beroende ett företag är av en effektiv likviditetshantering eller om det på-

verkar hur mycket effektivare ett företags likviditetshantering blir i och med det valda upp-
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lägget. Det här är två bedömningar som torde ha betydelse i hur affärsmässigt valet av 

finansieringsstruktur faktiskt har varit för intressegemenskapen. Det framkommer dock 

inte i SRN:s bedömning om de har tagit ställning till dessa omständigheter utan det ser sna-

rare ut som att ett konstaterande har skett, att likviditetshanteringen effektiviserats och att 

det är en faktor som talar för en viss affärsmässighet. Det framkommer heller inte i förar-

betena hur denna omständighet ska bedömas. 

En annan faktor som kan utläsas har stor påverkan i enlighet med SRN:s bedömning av 

skuldförhållandets affärsmässighet är om skulden är lång eller kortsiktig. Ett exempel på 

detta kan utläsas i fall 117-13/D där lånetiden varit avgörande för skuldens affärsmässighet. 

När det kommer till bedömning av kortsiktighet kan man inte utläsa något större resone-

mang kring detta utan det sker mer ett konstaterande från SRN:s sida. Om det här är på 

grund av att det är klara bedömningsgrunder som i fallet kan anses vara uppenbara eller av 

någon annan anledning kan man endast spekulera i.  

Slutligen de omständigheter som enligt SRN:s bedömningar, i de presenterade fallen, på-

verkar bedömningen av ett internt skuldförhållandes affärsmässighet då ekonomisk möjlig-

het till tillskott föreligger är; om skuldförhållandet är kortsiktighet, ägarförhållandena mel-

lan företagen, eventuella juridiska hinder för tillskott och om skuldförhållandet har sam-

band med upprättandet av en effektiv likviditetshantering. Alla dessa omständigheter be-

handlas också i förarbetena till lagstiftningen. I och med SRN:s val att ta upp fallen kan det 

diskuteras huruvida SRN har dragit sina slutsatser ett steg för långt i vissa fall. Det här 

bland annat på grund av att författarna inte anser att värderingen av omständigheterna i 

förhållande till varandra kan utläsas genom enbart en utredning av förarbeten och tidigare 

praxis. Det kan vara möjligt att utifrån förarbetena utläsa att vissa omständigheter ska vara 

tyngre än andra men det blir fortfarande inte tillräckligt för att utföra en bedömning där 

flertalet omständigheter är involverade som talar för och emot varandra. 

6.7 Sammanfattning av analys 
Utifrån utredningen utförd av författarna framkommer en rad överväganden vilka behöver 

bedömas för att utreda om ränteavdrag ska medges enligt ventilen. Det problem som upp-

står vid denna typ av bedömning är det faktum att lagstiftaren har byggt ventilen till att 

kretsa kring en mätning av intressegemenskapens intention bakom upprättandet av skuld-

förhållandet. Att mäta en intention och framför allt att mäta en grad av intention är svårt 

och komplicerat. Det här stämmer så till vida det inte finns klara riktlinjer utstakade för hur 
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omständigheter ska värderas och bedömas. Under analysen har det konstaterats att bland 

annat på grund av tillskottsregeln införande i lagtext har möjligheten att hämta vägledning 

från praxis avseende 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler kraftigt begränsats.  

Av utredningen i uppsatsen anser författarna att tillskottsregeln ges en stor betydelse och är 

det första steget att utreda vid ett internt skuldförhållande där långivaren vill göra anspråk 

på ränteavdrag med hjälp av ventilen. Utifrån vägledningen från dels författarnas utredning 

samt av SRN:s förhandsbesked anser författarna att ifall tillskottsmöjligheten inte kan rätt-

färdigas kan inte ett internt skuldförhållande medges ränteavdrag genom ventilen. Således 

behöver intressegemenskapen åtminstone kunna rättfärdiga de interna skuldförhållandena 

gentemot tillskottsregeln för att skuldförhållandet överhuvudtaget ska kunna ses som hu-

vudsakligen affärsmässigt. Juridiska hinder för att ge tillskott, ägarförhållandena i intresse-

gemenskapen, samt då verksamhetshotande effekter kan uppstå vid ett lämnande av till-

skott, lyfts fram av utredningen som omständigheter vilka självständigt skulle kunna möj-

liggöra att avdrag kan ges enligt ventilen. 

Notera dock att ifall bedömaren anser att tillskottsmöjlighet inte föreligger måste fortfa-

rande de olika relevanta omständigheterna vägas gentemot varandra för att undersöka ifall 

skuldförhållandet är att anse som huvudsakligen affärsmässigt. Detta eftersom tillskotts-

möjligheten trots allt bara är en omständighet som särskilt ska beaktas. Det kan således 

konstateras att det följaktligen skapas en presumtion till att skuldförhållandet inte är af-

färsmässigt då möjlighet till tillskott föreligger och man trots detta valt att upprätta ett 

skuldförhållande. Det här leder till att företag i intressegemenskap där det finns en möjlig-

het att ge tillskott får börja i en uppförsbacke när det kommer till att visa att skuldförhål-

landet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat gentemot företag vilka inte har en sådan 

tillskottsmöjlighet. 

Ur utredningen i uppsatsen framkommer även att följande övriga relevanta omständigheter 

ska påverka bedömningen; om skuldförhållandena är kortfristiga, syftet med utlåningen, 

med vilka medel utlåningen sker samt ifall medlen har slussats genom bolag för att nå lån-

tagaren. Ur dessa omständigheter är kortsiktighet en omständighet som väger tyngre än öv-

riga omständigheter vilket tydliggörs i SRN:s bedömning där man i samtliga fall diskuterar 

lånens längd samt även av förarbetena där det stadgas att kortsiktighet presumerar affärs-

mässighet trots att tillskottsmöjlighet föreligger. Däremot, att helt avgöra hur dessa om-

ständigheter ska vägas mot varandra går inte att göra utifrån den presenterade utredningen. 
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Således ger utredning ingen närmare vägledning om vilka omständigheter som krävs för att 

interna skuldförhållanden är att anse som huvudsakligen affärsmässiga.  

På grund av den begränsade information som finns avseende hur omständigheterna ska 

värderas är det dock svårt att veta exakt vilken kombination av omständigheter som hade 

behövt föreligga. Framtida praxis som berör tillskott och interna skuldförhållanden inom 

ventilen eller undantaget till tioprocentsregeln är därför välkommen för att skapa en större 

klarhet kring hur ventilen ska tillämpas.  
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7 Slutsats 
Vid en bedömning av om ränteavdrag kan medges enligt ventilen är möjligheten att ge till-

skott den omständighet som, vid interna lån i en intressegemenskap, ska ges mest vikt och 

är den fråga som bedömaren först ska ställa sig. Ifall bedömaren anser att det finns en eko-

nomisk möjlighet att ge tillskott finns det enligt författarna åtminstone tre stycken omstän-

digheter vilka trots detta självständigt kan berättiga en finansiering genom lån; Juridiska 

hinder, svaga ägarförhållanden i företaget som skuldförhållandet riktar sig till i intressege-

menskapen samt i de fall där en finansiering genom tillskott är en verksamhetshotande åt-

gärd. Efter att det interna skuldförhållandet är rättfärdigat krävs en bedömning där de öv-

riga relevanta omständigheterna vägs gentemot varandra för att undersöka ifall skuldförhål-

landet är att anse som huvudsakligen affärsmässigt. Omständigheter som kan påverka här 

är tillexempel att intressegemenskapen uppnår en effektiv likviditetshantering. Det är först 

om skuldförhållandet efter denna andra bedömning är att anse som huvudsakligen affärs-

mässigt som ränteavdrag sedan kan medges. Notera dock att om kortsiktighet föreligger så 

presumeras det att skuldförhållandet är affärsmässigt trots att tillskottsmöjlighet föreligger.  

Utöver det som ovan stadgats går det inte att slå fast vilka omständigheter som behöver fö-

religga för att ett internt skuldförhållande ska anses vara huvudsakligen affärsmässigt moti-

verat då en ekonomisk tillskottsmöjlighet föreligger. 
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