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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Den 11 november 2009 publicerade Skatteverket (SKV) det så kallade bankupplägget på sin 

hemsida. Avsikten med upplägget är att aktiva ägare i fåmansföretag ska öka det belopp 

som kan tas ut ur företaget till 20 procent skatt i inkomstslaget kapital.1 Detta möjliggörs 

genom att ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas enligt de särskilda reg-

lerna för utdelning och kapitalvinst i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, de så  

kallade 3:12-reglerna. Dessa regler innebär bland annat att utdelning och kapitalvinst vid 

avyttring av aktier beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital upp till ett schablonmäss-

igt beräknat gränsbelopp, medan överskjutande del beskattas i inkomstslaget tjänst.2 Enligt 

den så kallade normalmetoden beräknas årets gränsbelopp med utgångspunkt i det om-

kostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång, multipli-

cerat med en viss procentsats.3 Det är således förmånligt för ägaren om omkostnads-

beloppet är högt vid årets ingång då det ger ett högre gränsbelopp, vilket i sin tur leder till 

att ett högre belopp kan tas ut ur företaget till 20 procents beskattning.  

En förenklad version av bankupplägget består av följande fyra steg.4 Steg ett innebär 

att en ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansföretag lånar ett antal miljoner kronor av 

en bank och tillskjuter motsvarande belopp som ovillkorat aktieägartillskott till sitt företag i 

slutet av år ett. I steg två beräknar ägaren ett gränsbelopp enligt normalmetoden vid in-

gången av år två, vilket grundas på att det ovillkorade tillskottet har ökat omkostnads-

beloppet för aktierna.5 I ett tredje steg delar företaget ut allt fritt kapital exklusive tillskottet 

till ägaren, vilket beskattas till 20 procent då utdelningen uppgår till ett belopp motsvarande 

gränsbeloppet.6 I steg fyra likvideras företaget, som inte bedriver någon verksamhet. Likvi-

dationen medför att bolagets återstående tillgångar, efter att alla kända skulder betalats samt 

att anmälningstiden för okända borgenärer utgått, utskiftas till aktieägarna.7 Insatt kapital i 

                                                 
1http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be
412206334b89800034174.html (2012-09-30). 
2 57 kap. 20 och 21 §§ IL.  
3 57 kap. 11 § 1 st. 2 p. och 12 § 1 st. IL 
4http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be
412206334b89800034174.html (2012-09-30).  
5 57 kap. 11 § 1 st. 2 p. och 12 § 1 st. IL.   
6 57 kap. 20 § IL.  
7 25 kap. 38 § aktiebolagslagen (2005:551).   

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be412206334b89800034174.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be412206334b89800034174.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be412206334b89800034174.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be412206334b89800034174.html
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företaget inklusive det ovillkorade tillskottet utbetalas därmed till aktieägaren. Likvidation 

av ett företag är att jämställa med en avyttring av detsamma.8 Numera hanteras utbetalning 

vid företags likvidation helt inom kapitalvinstsystemet, vilket innebär att kapitalvinst eller 

kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan vad som erhållits vid likvidationen och om-

kostnadsbeloppet för aktierna.9 I förevarande fall motsvaras utbetalningen av omkostnads-

beloppet varför varken någon kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår. 

Enligt SKV strider nyssnämnda förfarande mot lagstiftningens syfte och myndighet-

en har för avsikt att låta domstolarna pröva om förfarandet skulle kunna underkännas, dels 

med stöd av att någon avsikt att tillskjuta varaktigt kapital inte förelegat, dels med stöd av 

lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen.10 Med det förstnämnda torde SKV 

åsyfta beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd.11 Oberoende av resul-

tatet av SKV:s aktioner har lagstiftaren ansett att det finns skäl att utforma lagstiftningen så 

att det klart framgår att det inte ska vara möjligt att utnyttja reglerna på det sätt som angi-

vits ovan.  

Med hänsyn härtill har riksdagen med verkan från den 1 januari 2012 infört en ny  

bestämmelse som ska förhindra skatteplanering med den typ av inte varaktiga tillskott som 

används i bankupplägget.  Bestämmelsen, som har införts som ett nytt tredje stycke i        

57 kap. 12 § IL, innebär att tillskott som har gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapi-

tal till företaget ska minska det omkostnadsbelopp som skulle ha använts vid kapitalvinst-

beskattningen om andelen hade avyttrats vid årets ingång. Detta är inte den första bestäm-

melsen i IL som begränsar användningen av inte varaktiga kapitaltillskott, utan liknande 

regler finns sedan flera år tillbaka i 33 kap. 8 och 19 §§ IL, i 34 kap. 7 och 13 §§ IL samt i 

40 kap. 16 och 16 a §§ IL (nedan kallade begränsningsreglerna).  

 

1.2 Syfte 

 

Uppsatsen syfte är att utreda och analysera vad som inkomstskatterättsligt avses med var-

aktiga kapitaltillskott. Utgångspunkten för framställningen är begreppet ”varaktiga tillskott” 

i den nya bestämmelsen 57 kap. 12 § 3 st. IL, som införts för att motverka upplägg med 

                                                 
8 44 kap. 7 § IL.  
9 44 kap. 13 och 14 §§ IL. Se även Rabe & Hellenius 2011 s. 140.  
10http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be
412206334b89800034174.html (2012-09-30). 
11 Jfr Tjernberg i SvSkT 2012 s. 572.  

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be412206334b89800034174.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43be412206334b89800034174.html
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inte varaktiga kapitaltillskott enligt ovan. Inom ramen för syftet ingår det att utreda 

huruvida kapitaltillskott, som lämnas för att öka gränsbeloppet, ska tolkas enligt sin civil-

rättsliga innebörd, det vill säga om civilrätten kan anses vara prejudiciell till skatterätten i 

detta hänseende. Ett delsyfte blir därmed att utreda den civilrättsliga innebörden av kapital-

tillskott. 

 

1.3 Avgränsningar   

 

Den rättsliga företeelsen kapitaltillskott är intressant på så sätt att den sträcker sig över flera 

olika rättsområden, till exempel skatterätt, associationsrätt, avtalsrätt och redovisningsrätt. 

Med hänsyn till uppsatsens valda syfte och utgångspunkt i en skatträttslig bestämmelse 

kommer tyngdpunkten naturligtvis att ligga på skatterätt. För att besvara uppsatsens syfte 

har det emellertid framgått ovan att även civilrätt aktualiseras. Den civilrättsliga behand-

lingen av kapitaltillskott avser dock inte att vara uttömmande, utan avser endast att fast-

ställa den civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott, vilket utgör ett delsyfte för att besvara 

uppsatsens huvudsakliga syfte. Denna behandling inrymmer främst associationsrätt, men 

även viss avtalsrätt och redovisningsrätt är av betydelse. Följaktligen är det inte möjligt att 

helt avgränsa bort något av dessa rättsområden. Framställningen avgränsas dock på det 

sättet att endast kapitaltillskott från en ensam aktieägare till sitt fåmansföretag kommer att 

behandlas, eftersom att det är i denna riktning och ägarstruktur som tillskott lämnas i den 

förenklade form av bankupplägg som uppsatsen utgår ifrån.   

Även om uppsatsens utredning och analys tar sin utgångspunk i en bestämmelse i 

3:12-reglerna, som har införts för att motverka upplägg med inte varaktiga tillskott, kom-

mer inte 3:12-reglerna att behandlas i någon större utsträckning. Det beror på att det inom 

ramen för uppsatens syfte endast är nödvändigt för läsaren att få en förståelse för varför 

bankupplägget har utvecklats och hur detta har möjliggjorts inom ramen för 3:12-reglerna. 

Följaktligen kommer flertalet av definitionerna i 56 och 57 kap. IL att lämnas utanför 

denna uppsats. En ytterligare avgränsning är att den andra meningen i den nyinförda be-

stämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL, som avser att förhindra kringgående av bestämmelsen i 

första meningen genom att nybilda ett företag som förvärvas eller förvärva ett befintligt 

företag, inte kommer att behandlas. Anledningen härtill är att begreppet varaktiga tillskott 

inte har någon specifik innebörd i denna del av bestämmelsen.  
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Den skattemässiga behandlingen av kapitaltillskott har diskuterats utförligt i doktri-

nen och det finns flera intressanta frågor rörande hur tillskott ska behandlas i beskattning-

en, bland annat om avdrag ska medges för ränta på tillskott. Sådana frågor faller dock i 

huvudsak utanför uppsatsens syfte och har dessutom behandlats utförligt i andra samman-

hang.12 Emellertid kommer några grundläggande frågor som är av betydelse för att bank-

upplägget ska få avsedd effekt att behandlas. 

Ovan har framgått att SKV, innan den nya bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL in-

fördes, offentliggjorde att myndigheten hade för avsikt att låta domstolarna pröva om   

bankupplägget skulle kunna underkännas, dels med tillämpning av rättshandlingars verkliga 

innebörd, dels med tillämpning av skatteflyktslagen. Den senare kommer inte alls att be-

handlas i denna uppsats, trots att det i förarbetena uttalas att den nya bestämmelsen inte 

utesluter att transaktioner som inte formellt strider mot denna kan komma att underkännas 

med stöd av skatteflyktslagen. Anledningen härtill att skatteflyktslagens tillämplighet inte 

har någon inverkan på den inkomstskatterättsliga innebörden av varaktiga kapitaltillskott. 

Däremot kommer beskattning utifrån verklig innebörd att behandlas eftersom detta, enligt 

definitionen i denna uppsats, är detsamma som civilrättslig innebörd, vilket är att delsyfte 

att utreda avseende kapitaltillskott. Det ligger dock utanför uppsatsens syfte att utreda om 

det utöver beskattning utifrån verkliga civilrättslig innebörd existerar någon skatterättslig 

genomsynsprincip.  

 

1.4 Metod och något om materialet  

 

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod för att tolka och systematisera innehållet i 

gällande rätt med analys av lagregler, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Några rader ska 

här sägas om hur metoden avses att användas i denna uppsats. Utgångspunkten för uppsat-

sens utredning och analys är ordalydelsen i den nya bestämmelsen 57 kap 12 § 3 st. IL. Då 

den språkliga innebörden av begreppet varaktigt tillskott inte är helt klar samt att begreppet 

inte närmare definieras i lagtexten, kommer ledning att sökas i de ovannämnda begräns-

ningsreglerna då de innehåller samma eller likartade begrepp. En utgångspunkt är nämligen 

att lagstiftaren är konsekvent, det vill säga att samma begrepp betyder samma sak i olika 

                                                 
12 Se t.ex. Algotsson i SN 1993 s. 587–599, Grosskopf i SN 1984 s. 459–464, Arvidsson i SvSkT 2000 s. 847–
904, i SvSkT 2003 s. 335–362, i SvSkT 2005 s. 711–717 och i SvSkT 2009 s. 992–997, Björnson i SN 2002    
s. 716–719 samt Tivéus i SN 2003 s. 211–224 och i SN 2009 s. 738–742.  
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lagrum om inte annat uttryckligen angivits.13 Lagtextens ordalydelse ger dock sällan ensamt 

svar på rättsfrågor, utan ledning måste sökas i dess förarbeten, vilket görs i stor utsträck-

ning i denna uppsats. Däremot är rättskällorna praxis och doktrin begränsade gällande den 

nya bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL, då den trädde i kraft först den 1 januari 2012.  

Avseende rättskällehierarkin är lagtexten självfallet den primära rättskällan. Vad gäller 

hierarkin mellan förarbeten och rättspraxis samt i övrigt vilket rättskällevärde exempelvis 

ett utredningsbetänkande bör tillmätas finns det dock inga självklara svar. Flera omständig-

heter med anknytning till den aktuella rättsfrågan har betydelse för dessa frågor, varför 

dessa inte kommer diskuteras närmare här, utan istället på relevanta ställen i den löpande 

framställningen.   

Metoden är emellertid inte fullbordad i och med att denna skatterättsliga tolknings-

operation har företagits. Det beror på att kapitaltillskott inte är en specifik skatterättslig 

företeelse, utan härstammar från och har sitt berättigande inom civilrätten. En vanlig upp-

fattning är att då skatterätten använder civilrättsliga begrepp/rättsfigurer ska dessa uppfatt-

tas i enlighet med sin civilrättsliga innebörd, det vill säga att civilrätten betraktas som preju-

diciell till skatterätten.14 Denna uppfattning förklarar varför det ingår i uppsatsens syfte att 

utreda huruvida kapitaltillskott, som lämnas för att öka gränsbeloppet, ska tolkas i enlighet 

med sin civilrättsliga innebörd. Det skulle kunna tyckas mest metodologiskt korrekt att 

använda den civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott redan i den skatterättsliga tolk-

ningsoperationen som beskrivits ovan. Ett sådant tillvägagångssätt anser jag dock inte vara 

möjligt av följande två skäl. För det första existerar det inga civilrättsliga lagregler om    

kapitaltillskott och begreppet kan inte heller sägas ha någon bestämd och avgränsad civil-

rättslig innebörd. För det andra kan det inte anses självklart att den rättsliga företeelsen 

kapitaltillskott verkligen utgör ett civilrättsligt begrepp och inte ett skatterättsligt modifierat 

civilrättsligt begrepp, när det används som rättsfaktum i skattebestämmelserna.  

Mot bakgrund härav bedömer jag att det mest lämpade tillvägagångssättet för att full-

göra uppsatsens syfte är att både företa en skatterättslig tolkning och en civilrättslig tolk-

ning av begreppet kapitaltillskott i separata kapitel. Därefter kan frågan huruvida civilrätten 

kan anses vara prejudiciell till skatterätten, avseende innebörden av kapitaltillskott som 

lämnas för att öka gränsbeloppet, diskuteras. Denna fråga blir särskilt intressant ifall den 

slutsatsen nås att den typ av inte varaktiga tillskott som används i bankupplägget inte kan 

                                                 
13 Lodin m.fl. s. 711.  
14 Se t.ex. Bergström i SN 2003 s. 11, Hultqvist i SvSkT 2005 s. 307 och Burmeister 2012 s. 288.  
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anses utgöra kapitaltillskott i civilrättslig mening, utan i själva verket ska anses utgöra lån. 

Detta skulle i själva verket innebära att det nyinförda tredje stycket i 57 kap. 12 § IL är 

överflödigt, under förutsättning att civilrätten ska anses prejudiciell till skatterätten i detta 

hänseende.  

Något ska även sägas om materialet som används i denna uppsats. Avseende den 

skatterättsliga tolkningen av begreppet varaktigt tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL har det redan 

framgått att materialet består av de traditionella rättskällorna. Vad gäller både den skatte-

mässiga behandlingen av kapitaltillskott och den civilrättsliga innebörden av detsamma 

kommer rättspraxis och doktrin få en framträdande roll, då lagstiftning saknas angående 

detta. Beträffande frågan huruvida rättsfiguren kapitaltillskott ska tolkas i enlighet med sin 

civilrättsliga innebörd finns det en riklig doktrin som behandlar sambandet mellan civilrätt 

och skatterätt.15  Ämnet har varit föremål för en livlig debatt under flera decennier och här 

förtjänar särskilt Bergströms avhandling från 1978 att nämnas, då hans analyser legat till 

grund för flera senare utredningar.16  

I förevarande uppsats är det emellertid det senaste bidraget till denna samling,    

Burmeisters avhandling om verklig innebörd från 2012 som främst kommer att behandlas. 

Anledningen härtill är att han gör en i princip fullständig genomgång av rättspraxis på om-

rådet fram till utgången av 2011. Ett ytterligare skäl är hans huvudsyfte för avhandlingen är 

att undersöka hur HFD bedömer sammansatta rättshandlingskedjor17, vilket de olika stegen 

i bankupplägget utgör ett tydligt exempel på, då ägaren redan vid det inledande lånet från 

banken har planerat att detta ska kompletteras med flera andra transaktioner.   

 

1.5 Terminologi 

 

Begreppen kapitaltillskott, aktieägartillskott och tillskott har inte använts på ett konsekvent sätt 

varken i lagtext eller i andra rättskällor. Termen tillskott förekommer i lagtexten för kapital-

underlag för räntefördelning och expansionsfond i 33 kap. 8 och 19 §§ och 34 kap. 7 och 

13 §§ IL. Tidigare förekom termen kapitaltillskott i dessa bestämmelser, men denna term 

utmönstrades ur lagtexten i samband med en reform 1996 utan att termbytet motiverades.18 

                                                 
15 Se t.ex. Bergström 1978, Gäverth 1999, Hultqvist 1995, Hagstedt 1972 och Grosskopf & Grönfors i SN 
1990 s. 353–367.  
16 Bergström 1978.   
17 Burmeister 2012 s. 27 ff. 
18 Prop. 1996/97:12 s. 33 f. och s. 52 f. 
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I reglerna om underskottsföretag förekommer emellertid termen kapitaltillskott i 40 kap. 16 

och 16 a §§ IL. I den promemoria som föranledde den nya lagregeln i 57 kap. 12 § 3 st. IL 

föreslogs att termen kapitaltillskott skulle användas.19 I propositionen och sedermera lag-

texten används istället den kortare termen tillskott.20 Valet av term diskuteras dock inte i 

dessa förarbeten och enligt min uppfattning torde inte termvalet i sig ha varit genomtänkt, 

utan anledningen till diskrepansen mellan promemorian och propositionen synes vara att 

ledning hämtades från olika regelverk vid formuleringen av bestämmelsen. I promemorian 

formulerades regeln på liknande sätt som i reglerna om underskottsföretag, i vilka termen 

kapitaltillskott används, medan regeln i propositionen utformades på grundval av reglerna 

för kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfond, i vilka termen tillskott an-

vänds.  

I doktrinen används ofta begreppet aktieägartillskott. Vissa använder detta begrepp 

för alla typer av tillskott utan motprestation från det mottagande aktiebolaget21, medan 

andra bara använder detta för sådana tillskottet som ges från företagets aktieägare. I det 

senare fallet används begreppet kapitaltillskott som en övergripande beteckning för tillskott 

utan motprestation från det mottagande aktiebolaget.22 Andra använder begreppen        

aktieägartillskott och kapitaltillskott parallellt och avser då samma rättsförhållande.23 I den 

skatterättsliga doktrinen är det främst tillskott från bolagets aktieägare som har behandlats, 

och dessa har då oftast benämnts aktieägartillskott.24 

Även om termen tillskott används i 57 kap. 12 § 3 st. IL, vilken uppsatsens analys tar 

sin utgångspunkt i, ser jag inget hinder godtagbart skäl mot att inte använda begreppet  

kapitaltillskott. Jag anser nämligen att det ger en bättre bild av den rättsliga företeelsen än 

vad det kortare begreppet tillskott gör, vilket förklarar uppsatsens valda titel. Med hänsyn 

till att termen tillskott används i lagtexten kommer jag dock för tydlighetens skull att an-

vända detta parallellt med begreppet kapitaltillskott. Visserligen delar jag den uppfattning-

en, som vissa i doktrinen har, att begreppet aktieägartillskott lämpar sig för den typ av till-

skott som ges av bolagets aktieägare, eftersom detta stämmer väl överens med begreppets 

språkliga betydelse. Som framgått ovan begränsas uppsatsen till sådana tillskott som ges 

                                                 
19 Promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012, dnr Fi2011/1936, s. 76 ff.  
20 Prop. 2011/12:1 s. 436 och s. 526.  
21 Se t.ex. Cohen i SvJT 1994 s. 523. 
22 Se t.ex. Jilkén & Uggla i SN 2004 s. 11 f. och SKV:s handledning del 3 s. 1256. Jfr även Lindskog i JT 
1992–1993. Han anger där att termen kapitaltillskott borde gälla för alla typer av tillskott.  
23 Se t.ex. Arvidsson i SvSkT 2000 s. 847 ff. Se särskilt rubriken.  
24 Se t.ex. Algotsson i SN 1993 s. 587 ff., Grosskopf i SN 1984 s. 459–464 och Rydin & Båvall, Beskattning 
av ägare till fåmansföretag, s. 21 f.   
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från bolagets aktieägare. Att genomgående använda begreppet aktieägartillskott kan emel-

lertid inte anses lämpligt med hänsyn till att lagtexten i 57 kap. 12 § 3 st. IL och i de andra 

begränsningsreglerna använder termen tillskott eller kapitaltillskott.  Mot bakgrund härav 

ser jag ingen bättre lösning än att i uppsatsen använda samtliga tre begrepp; som beteck-

ning för tillskott av medel från en aktieägare utan krav på motprestation från det motta-

gande bolaget.  

Ytterligare två begrepp vars innebörd är av värde att klarlägga inledningsvis är be-

skattning utifrån rättshandlingars verkliga innebörd och genomsyn. Inget av begreppen har   

någon klar definierad innebörd och i doktrinen råder delvis delade meningar om dess inne-

börd. Med verklig innebörd synes de flera, åtminstone numera, avse rätthandlingars civil-

rättsliga verkliga innebörd som fastställs genom sedvanlig avtalstolkning.25 Det är även i 

denna betydelse som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har använt begreppet verklig 

innebörd i senare rättspraxis.26 Med verklig innebörd avses därför i denna uppsats den verk-

liga civilrättsliga innebörden.  

Vad gäller genomsyn hävdar de flesta att någon sådan princip inte existerar i praxis 

från HFD, åtminstone inte numera, utan att rättshandlingar alltid ska bedömas enligt sin 

verkliga civilrättsliga innebörd.27 Den som främst hävdar att en skatterättslig genomsyns-

princip existerar är Gäverth. Med genomsyn avser han att den form som den skattskyldige 

gett en eller flera rättshandlingar ses igenom och att deras reella ekonomiska innebörd istäl-

let läggs till grund för beskattningen.28 Som nämnts ovan ligger det utanför uppsatsens syfte 

att närmare utreda huruvida en sådan princip numera existerar, likväl kommer begreppet 

genomsyn att beröras i tolkningen av rättspraxis. I dessa fall avses med genomsyn Gäverths 

definition av begreppet.29 

  

 

                                                 
25 Se t.ex. Bergström i SN 2003 s. 13 och s. 645, Hultqvist i SvSkT 2005 s. 305, i SvSkT 2009 s. 111 och i SN 
2007 s. 703 samt Lodin m.fl. s. 739. Av annan åsikt är dock Burmesiter 2012 s. 46 och s. 274. Kortfattat me-
nar han att beskattning utifrån verklig innebörd bör definieras som den process som avgör om civilrättslig 
eller skatterättslig tolkningsmetod ska tillämpas. Denna process kommer att behandlas senare uppsatsen, men 
används inte som definition för verklig innebörd.  
26 Se t.ex. RÅ 2004 ref. 27, RÅ 2008 ref. 54 och RÅ 2010 ref. 51.  
27 Se t.ex. Bergström i SN 2003 s. 13 och s. 645, Hultqvist i SN 2007 s. 703 och i SvSkT 2009 s. 111 samt 
Lodin m.fl. s. 738 f.  
28 Gäverth i SvSkT 1996 s. 736 f. och Gäverth 1999 s. 19 ff.    
29 Även Burmeister använder sig av Gäverths definition av begreppet genomsyn. Se Burmeister 2012 s. 54.  
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1.6 Disposition 

 

I uppsatsens andra kapitel ges en översiktlig redogörelse för 3:12-reglerna. Här beskrivs 

några av huvuddefinitionerna och konsekvenserna av reglernas tillämplighet. Tyngdpunk-

ten i kapitlet ligger i ett behandla det så kallade kapitalunderlaget och beskriva hur detta 

ökas genom aktieägartillskott vid fastställandet av årets gränsbelopp. I kapitel 3 redogörs 

för den skattemässiga behandlingen av kapitaltillskott. Här behandlas de grundläggande 

frågorna om skatteplikt och avdragsrätt, skattekonsekvenserna vid villkorade och ovillko-

rade tillskott samt vid återbetalning av tillskott. Både detta kapitel och kapital 2 syftar till att 

ge läsaren en förståelse för hur bankupplägget har möjliggjorts och vilka faktorer som har 

varit av avgörande betydelse för att upplägget ska få avsedd effekt. Dessa kapitel avser även 

att ge en bra grund för uppsatsens huvudsakliga utredning och analys, vilken företas i de tre 

kommande kapitlena.  

I kapitel 4 utreds innebörden av begreppet varaktiga tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL, i 

enlighet med den accepterade rättskälleläran. Tolkningen sker här uteskutande utifrån skat-

terättsliga rättskällor. I kapitel 5 utreds den civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott. Här 

beskrivs tillskottets syften, skillnaden mellan ovillkorade och villkorade tillskott samt redo-

visningen av tillskott. Tyngdpunkten i kapitlet ligger dock i nästföljande avsnitt som be-

handlar gränsdragningen mellan tillskott och lån, då denna visar den yttersta gränsen för att 

en rättslig företeelse ska klassificeras som ett tillskott. Anledningen till att den civilrättsliga 

behandlingen av kapitaltillskott kommer efter den skattmässiga, trots att kapitaltillskott 

härstammar från civilrätten, är att kapitel 5 i huvudsak är av analyserande karaktär, medan 

kapitel 3 är ett mer deskriptivt kapitel av bakgrundskaraktär. I kapitel 6 diskuteras huruvida 

kapitaltillskott, som lämnas för att öka gränsbeloppet, bör tolkas i enlighet med den civil-

rättsliga innebörden som fastställts i kapitel 5. Dessförinnan beskrivs sambandet mellan 

civilrätt och skatterätt i allmänna termer. Här analyseras också relevant rättspraxis och 

doktrin om verklig innebörd av betydelse för kapitaltillskott. Kapitel 7 utgörs av slutsatser 

och reflektioner. Här sammanfattas de slutsatser som dragits genom uppsatsen. Till sist ges 

några avslutande reflektioner från författaren.  
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2 3:12-reglerna – en översikt över de relevanta bestämmelserna 

 

2.1 Bakgrund och motiv  

 

I samband med 1991 års skattereform separerades kapitalbeskattningen från de progressivt 

beskattade arbetsinkomsterna och ett dualistiskt skattesystem skapades. Det nya skatte-

systemets utformning gjorde det nödvändigt att införa nya regler, de så kallade 3:12-

reglerna, för att motverka att personer med höga arbetsinkomster tog ut dessa som lägre 

beskattad utdelning eller kapitalvinst i samband med försäljning av aktier.30 I förarbetena 

påpekas att det vid transaktioner mellan ägare och företag i ett fåmansföretag i realiteten 

inte är fråga om ett tvåpartförhållande, eftersom ägaren helt och hållet kontrollerar företa-

get. Vidare uttalas att inkomsterna i företaget utgör en blandning av arbets- och kapital-

inkomster, då ägaren är aktiv i fåmansföretgaget. Syftet med 3:12-reglerna var alltså att för-

hindra att arbetsinkomster omvandlades till kapitalinkomster.31 Reglerna har ändrats ett 

flertal gånger, men det framgår av nyare rättspraxis att syftet alltjämt är att upprätthålla den 

progressiva beskattningen av arbetsinkomster för delägare i fåmansföretag.32  

 

2.2 Reglernas tillämpningsområde 

 

Tillämpningsområdet för 3:12-reglerna avgränsas genom ett antal definitioner i 56 och     

57 kap. IL. Enligt huvuddefinitionen av begreppet fåmansföretag i 56 kap. 2 § 1 p. IL avses 

med fåmansföretag ett företag i vilket fyra eller färre personer äger andelar motsvarande 

mer än 50 procent av röstmajoriteten. Det finns även en subsidiär definition för fåmans-

företag och ett utvidgat fåmansföretagsbegrepp som gäller vid tillämpningen av 3:12-

reglerna, vilka dock inte behandlas i denna uppsats. Av 56 kap. 6 § 1 st. IL framgår det att 

det bara är fysiska personer som innehar andelar i fåmansföretag som avses som delägare.  

Det faktum att ett företag definieras som ett fåmansföretag medför inte generellt att 

samtliga delägare omfattas av 3:12-reglerna. Då det framgått ovan att en utgångspunkt för 

reglernas tillämpning är att inkomsterna i fåmansföretaget utgör en blandning av arbets- 

och kapitalinkomster, krävs det att ägaren har varit aktiv i fåmansföretaget och således 

                                                 
30 Prop. 1989/90:110 s. 467.  
31 Prop. 1995/96:109 s. 61 och s. 67.  
32 RÅ 2009 ref. 47 I.  
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åstadkommit intäkter i detsamma. För att identifiera detta prövas som andelarna i företaget 

är kvalificerade eller inte. Enligt huvuddefinitionen i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL avses med 

kvalificerad andel en andel i ett fåmansföretag där andelsägaren eller dennes närstående 

under beskattningsåret eller inom den föregående femårsperioden varit verksam i bety-

dande omfattning. Enligt uttaladen i förarbetena ska en person alltid anses verksam i     

betydande omfattning om dennes arbetsinsats haft stor betydelse för vinstgenereringen i 

företaget.33 Ägaren kan också ha varit verksam i ett annat fåmansföretag i vilket det först-

nämnda innehar andelar eller i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verk-

samhet. Dessutom ska en andel bara anses kvalificerad om det finns särskilda skäl ifall ut-

omstående äger betydande del av företaget. Som framgått ovan behandlas inte dessa     

bestämmelser här, då de inte har någon relevans för uppsatsens syfte.   

 

2.3 Beskattning av utdelning och kapitalvinst för aktiva ägare 

 

2.3.1 Allmänt om gränsbeloppet 

 

För att uppnå syftet, att motverka att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, be-

stämmer 3:12-reglerna ett ”tak” för hur stor del av en inkomst som är att hänföra till     

inkomstslaget kapital. Överutdelning respektive övervinst beskattas som en särskild in-

komst av tjänst.34 Mot bakgrund av svårigheten med att särskilja vad som utgör verklig   

kapitalinkomst och vad som i realiteten utgör arbetsinkomst, har schablonregler införts för 

att fastställa det belopp som kan anses utgöra skälig avkastning på det insatta kapitalet, det 

så kallade gränsbeloppet.35 Enligt 57 kap. 10 § 1 st. IL utgör gränsbeloppet summan av årets 

gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre 

procentenheter. Det följer av 57 kap. 20 och 21 §§ IL att kapitalinkomster inom ramen för 

gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstlaget kapital, vilket medför 20 pro-

cent i skatt (2/3 x 30 procent).  

Vid fastställandet av årets gränsbelopp kan ägaren välja att tillgodogöra sig ett scha-

blonbelopp enligt förenklingsregeln i 57 kap. 11 § 1 st. 1 p. IL, vilket från och med 2012 är 

två och tre fjärdedelars inkomstbasbelopp som fördelas lika på andelarna i företaget.  Det 

                                                 
33 Prop. 1989/90:110 s. 468 och s. 703.  
34 57 kap. 20 och 21 §§ IL. Se även Rabe & Hellenius 2011 s. 392.  
35 SOU 2002:52 del 1 s. 351. 
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andra alternativet är att använda sig av normalmetoden i andra punkten i nyssnämnda be-

stämmelse, i vilken årets gränsbelopp bestäms av två faktorer som är kopplade till avkast-

ningen på företagets kapital. Den ena faktorn är ett kapitalunderlag som består av det kapital 

ägaren investerat i företaget uppräknat med viss procentsats (57 kap. 11 § 1 st. 2 p. första 

strecksatsen IL) och den andra av ett löneunderlag som består av utbetalda löner (57 kap.    

11 § 1 st. 2 p. andra strecksatsen IL).36 Enligt 57 kap. 11 § 3 st. IL beräknas årets gränsbe-

lopp numera vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. 

Om ägaren inte utnyttjar gränsbeloppet får outnyttjad del sparas till nästa år enligt 57 kap. 

13 § IL, vilket utgör det så kallade sparade utdelningsutrymmet.  

För denna framställning är det fastställandet av årets gränsbelopp genom normal-

metoden och närmare bestämt kapitalunderlaget i denna metod som är av relevans, då det är 

detta som manipuleras i bankupplägget. I det följande ska därför kapitalunderlaget behand-

las mer ingående.  

  

2.3.2 Kapitalunderlaget enligt normalmetoden 

 

Det följer av 57 kap. 11 § 1 st. 2 p. första strecksatsen IL att kapitalunderlaget utgörs av 

underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio procent-

enheter. Underlaget för årets gränsbelopp är enligt 57 kap. 12 § 1 st. IL det omkostnads-

belopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång. Det är således 

förmånligt för ägaren om omkostnadsbeloppet är högt vid årets ingång då det ger ett högre 

gränsbelopp, vilket i sin tur leder till att ett högre belopp kan tas ut ur företaget till 20 pro-

cents beskattning.  

I den ursprungliga bestämmelsen, 3 § 12 mom. i lagen (1947:576) om statlig inkomst-

skatt, SIL, framgick det uttryckligen att utdelning skulle beskattas i inkomstslaget kapital så 

länge den inte översteg den skattskyldiges anskaffningskostnad för aktierna inklusive läm-

nade ovillkorade kapitaltillskott multiplicerat med en viss procentsats.37 Av förarbetena kan 

utläsas att det ansågs befogat att kapitaltillskott skulle ge rätt till kapitalbeskattad inkomst, 

men att denna förmån borde begränsas till sådana fall där tillskottet kan jämställas med en 

ren kapitalinsats, det vill säga ovillkorliga kapitaltillskott.38  

                                                 
36 Jfr Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 58.   
37 Se 3 § 12 mom. 1 st. 1 p., senaste lydelse SFS 1994:1859.   
38 Prop. 1989/90:110 s. 469 f.   
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År 1996 gjordes en lagteknisk justering av bestämmelsen i 3 § 12 mom. SIL, vilken 

bland annat innebar att begreppet kapitaltillskott utmönstrades ur lagtexten. Anledning 

härtill var att det i bestämmelsen infördes en uttrycklig hänvisning till det anskaffningsvärde 

som enligt de allmänna kapitalvinstreglerna skulle användas vid beräkning av kapitalvinst. 

En direkt koppling gjordes således till genomsnittsmetoden och med hänsyn till att ovill-

korade kapitaltillskott ingår i underlaget för beräkning av det genomsnittliga anskaffnings-

värdet ansågs det obehövligt att ha kvar begreppet i lagtexten.39 Även beträffande den   

nuvarande bestämmelsen i 57 kap. 12 § 1 st. IL står det klart att kapitalunderlaget beräknas 

med utgångspunkt i den faktiska anskaffningskostnaden för aktierna med tillägg för ovill-

korade – men inte villkorade – aktieägartillskott.40   

Innan begreppet ovillkorade kapitaltillskott utmönstrades ur lagtexten i 3 § 12 mom. 

SIL, år 1996, förekom en diskussion i doktrinen om vad som avsågs med lämnade ovillko-

rade kapitaltillskott i denna bestämmelse. Påhlsson menar att det inom civilrätten accepte-

ras att aktieägaren utfäster sig att inbetala beloppet till aktiebolaget, under förutsättning att 

han har betalningsförmåga. Han ifrågasätter dock ifall det ska krävas att en förmögenhets-

överföring faktiskt äger rum för att tillskottet ska anses vara lämnat i skatterättslig mening. 

Påhlsson uppger att det är möjligt att tillskottets verkliga funktion kan komma att beaktas 

vid en skatterättslig bedömning.41 Tjernberg menar att en betalningsutfästelse om ett     

aktieägartillskott rent teoretiskt skulle kunna användas för att höja anskaffningskostnaden 

för aktierna och därmed möjligheten till lågbeskattad utdelning. Då aktieägartillskott nor-

malt endast lämnas i obeståndssituationer menar han att det är oklart vad som gäller skatte-

rättsligt om ett aktieägartillskott lämnas i syfte att höja anskaffningskostnaden för aktierna, 

utan att det är civilrättsligt motiverat.42 Även Prytz och Tamm har framför liknande syn-

punkter.43   

Den situationen som dessa författare reflekterar över är intressant och snarlik den i 

bankupplägget, med den skillnaden att aktieägaren i bankupplägget inte utställer en betal-

ningsutfästelse utan istället tar ett kortvarigt lån från en bank för att kunna tillskjuta det 

ovillkorade aktieägartillskottet till sitt bolag. Syftet är likväl detsamma; att öka omkostnads-

beloppet och därigenom möjligheten till lågbeskattad utdelning eller kapitalvinst. Problemet 

med manipulationer av omkostnadsbeloppet befarades således redan i slutet av 1990-talet, 

                                                 
39 Prop. 1995/96:109 s. 89 f.  
40 Se t.ex. Rabe & Hellenius 2011 s. 393, Sandström & Svensson s. 95 och SKV:s handledning del 4 s. 2439.  
41 Påhlsson, Beskattning av kapitalinkomst, s. 128.  
42 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s. 63.   
43 Se vidare Pryts & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 118 f.  
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men sedan dess synes inte problemet ha diskuterats förrän alldeles nyligen då SKV publice-

rade bankupplägget på sin hemsida. Jag återkommer till dessa författares synpunkter längre 

fram i uppsatsen.  

Från och med den 1 januari 2012 har det framgått inledningsvis att ett tredje stycke i 

57 kap. 12 § IL trätt i kraft. Enligt denna bestämmelse ska tillskott som gjorts i annat syfte 

än att varaktigt tillföra kapital till företaget minska det omkostnadsbelopp som skulle ha 

använts vid kapitalvinstbeskattningen om andelen hade avyttrats vid årets ingång. Tillskott 

som inte är varaktiga ska således minska underlaget för årets gränsbelopp enligt första 

stycket i nyssnämnda bestämmelse.                                                                            

               

2.4 Sammanfattning och avslutande kommentarer  

 

Förutsättningarna för att 3:12-reglerna ska tillämpas är att företaget är ett fåmansföretag, 

aktieägaren är en fysisk person, aktieägaren eller dennes närstående har varit verksam i be-

tydande omfattning samt att utomstående inte äger betydande del i företaget. För en aktie-

ägare som omfattas av 3:12-reglerna är det viktigt att känna till sitt gränsbelopp, då detta är 

det maximala belopp som kan tas ut till 20 procents beskattning i inkomstslaget kapital. För 

denna framställning är det relevanta sättet att beräkna årets gränsbelopp den så kallade 

normalmetoden i 57 kap. 11 § 1 st. 2 p. IL och närmare bestämt kapitalunderlaget i denna 

metod, då det är detta som manipuleras i bankupplägget.  

Ovan har det framgått att kapitalunderlaget beräknas genom att det omkostnads-

belopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång multipliceras med 

en viss procentsats, varför det är fördelaktigt om omkostnadsbeloppet är högt vid årets 

ingång. Vidare har det framgått att det står klart att ovillkorade – men inte villkorade –  

aktieägartillskott ingår i omkostnadsbeloppet, trots att detta numera inte framgår av direkt 

av lagtexten. Det torde vara dessa omständigheter som har legat till grund för att det så 

kallade bankupplägget, med kortvarig höjning av omkostnadsbeloppet genom ovillkorade 

tillskott, har utvecklats.  

Sedan den 1 januari 2012 har emellertid den nya bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL 

trätt i kraft, vilken innebär att underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med tillskott 

som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Vad som avses med 

varaktiga tillskott i nämnda bestämmelse kommer diskuteras i kapitel 4. Dessförinnan följer 

en allmän redogörelse för den skattemässiga behandlingen av kapitaltillskott.  
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3 Den skattemässiga behandlingen av kapitaltillskott  

 

3.1 Inledning 

 

Den skattemässiga behandlingen av kapitaltillskott är inte reglerad i skattelagstiftningen, 

vilket medför att de övriga rättskällorna kommer att få en framträdande roll i förevarande 

kapitel. Som framgått ovan kommer endast de grundläggande frågorna om skatteplikt och 

avdragsrätt, skattekonsekvenserna vid ovillkorade och villkorade tillskott samt vid åter-

betalning av tillskott att behandlas, i nu nämnda ordning. Därefter ges en sammanfattning 

och några avslutande kommentarer. Avsikten med kapitlet är att belysa sådana faktorer som 

har haft en avgörande betydelse för att bankupplägget ska få avsedd effekt. Kapitlet syftar 

även till att, som en påbyggnad av det föregående kapitlet, ge en bra grund för uppsatsens 

huvudsakliga utredning och analys, vilken företas i de tre kommande kapitlena.  

 

3.2 Skatteplikt och avdragsrätt  

 

Den skattemässiga behandlingen av aktieägartillskott blev föremål för behandling i ett 

kommittébetänkande redan år 1964. Där konstaterades att ett aktieägartillskott inte är av-

dragsgillt för givaren och inte utgör skattepliktig inkomst för mottagaren.44 Det följer även 

av rättpraxis och doktrin att ett tillskott varken är avdragsgillt eller skattepliktigt.45 Skatte-

friheten för det mottagande bolaget har motiverats med att tillskott till aktiebolag motsva-

ras av en framtida villkorlig återbetalningsskyldighet från bolaget, om inte tidigare så vid 

bolagets likvidation. Både villkorade och ovillkorade tillskott har därmed ansetts utgöra en 

jämförbar post med en skuld.46 I det följande ska skillnaden mellan dessa två typer av    

tillskott behandlas. 

 

 

 

                                                 
44 SOU 1964:29 s. 55.  
45 Se t.ex. RÅ 1956 not 1, RÅ 1969 Fi 1537, af Klercker & Eklund s. 53 f., Algotsson i SN 1993 s. 590, Prytz 
& Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 117 och Lodin m.fl. s. 402. Se även SKV:s handledning del 3 s. 1256.  
46 Rabe & Hellenius 2011 s. 263.  



22 
 

3.3 Ovillkorade och villkorade tillskott 

 

De finns två huvudformer av aktieägartillskott; ovillkorade och villkorade. Ovillkorade till-

skott lämnas utan krav på återbetalning och kan därmed jämställas med rena kapitalinsatser 

från aktieägarens sida.47 En följd härav är att ovillkorade tillskott får läggas till anskaff-

ningskostnaderna för aktierna och är därmed avdragsgilla som omkostnad vid kapitalvinst-

beräkningen enligt 44 kap. 13 och 14 §§ IL när aktierna avyttras.48 Villkorade tillskott läm-

nas med villkor om återbetalning om och när företagets ställning medger det. I förarbetena 

uttalas att villkorade tillskott närmast kan jämställas med ett lån utan säkerhet och i rätts-

praxis har sådana tillskott betraktas som ”svävande fordringsrätter” på bolaget.49 Eftersom 

villkorade tillskott anses utgöra ett slags lån får det inte räknas med i anskaffnings-

kostnaderna för aktierna.50  

Beskattningskonsekvenserna vid omvandling av ett villkorat tillskott eller en fordran 

till ett ovillkorat tillskott har nyligen klarlagts i rättspraxis.51 Av denna praxis följer att ett 

villkorat aktieägartillskott eller en fordran som omvandlas till ett ovillkorat tillskott anses 

avyttrat för dess marknadsvärde vid tidpunkten för omvandlingen, vilket höjer omkost-

nadsbeloppet för aktierna. Den del av anskaffningsutgiften för det omvandlade villkorade 

tillskottet eller fordran som inte kan beaktas som en del av omkostnadsbeloppet för aktier-

na kan istället utnyttjas som kapitalförlust vid omvandlingen.52 

 

3.4 Återbetalning av tillskott  

 

Ovillkorade tillskott lämnas utan krav på återbetalning, varför återbetalning först kan ske i 

samband med bolagets likvidation.53 Som framgått i uppsatsens inledning medför utbetal-

ning av ett ovillkorade tillskottet i samband med bolagets likvidation inte att någon kapital-

vinst uppstår, eftersom tillskottet anses som en del av omkostnadsbeloppet för aktierna.  

                                                 
47 Se t.ex. SkU 1984/85:2 s. 7 f., SOU 1964:29 s. 82 f., af Klercker & Eklund s. 55 och Algotsson i SN 1993  
s. 587.  
48 Se t.ex. SkU 1984/85:2 s. 7 f., SOU 1964:29 s. 82 f., Lodin m.fl. s. 402 och Prytz & Tamm, Tillskott utan 
aktieteckning, s. 118.  
49 SkU 1984/85:2 s. 7 f. Angående praxis se t.ex. RÅ 2002 not 215, RÅ 2005 not 82 och RÅ 2006 not 162. 
50 Se t.ex. af Klercker & Eklund s. 55, Lodin m.fl. s. 402, Rabe & Hellenius 2011 s. 155, Prytz & Tamm, Till-
skott utan aktieteckning, s. 122 och Arvidsson i SvSkT 2000 s. 857. Se även RÅ 1985 1:10.   
51 RÅ 2009 ref. 41. Se även RÅ 2002 not 216 och RÅ 2002 ref. 107.  
52 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 juli 2012, Ceteo) kommentaren till 44 kap. 14 §. Se även SKV:s 
ställningstagande den 1 juni 2009, dnr 131 4242735-09/111.  
53 Se t.ex. af Klercker & Eklund s. 55, Cohen i SvJT 1994 s. 515 och Arvidsson i SvSkT 2000 s. 850.  
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Villkorade tillskott villkoras av återbetalning om och när bolagets fria egna kapital 

återställts, vilket kommer utvecklas nedan i avsnitt 5.3. Det följer av rättspraxis att åter-

betalning av villkorade aktieägartillskott skattemässigt normalt behandlas som återbetalning 

av lån, vilket innebär att ingen beskattning uppkommer. Om särskilda skäl föreligger ska 

dock återbetalningen behandlas som utdelning.54 Utrymmet för att behandla återbetalning 

av villkorade tillskott som utdelning synes däremot vara synnerligen begränsat, vilket inte 

minst följer av RÅ 2009 ref. 47 II. I det målet hade förvärvandet av ett villkorat aktieägar-

tillskott och återbetalningen av detsamma ingått i ett förfarande vars enda syfte var att 

undgå beskattning enligt 3:12-reglerna. Trots det ansågs inte sådana särskilda omständig-

heter föreligga som kunde motivera att man kunde frångå den skattemässiga huvudregeln 

om att återbetalning av villkorade tillskott ska behandlas som återbetalning av lån, istället 

ansågs skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet.  

 

3.5 Sammanfattning och avslutande kommentarer   

 

Det står klart att varken villkorade eller ovillkorade tillskott är skattepliktiga för det mottag-

ande aktiebolaget och inte heller avdragsgilla för givaren. En väsentlig skillnad mellan dessa 

typer av tillskott är emellertid att endast de ovillkorade ökar omkostnadsbeloppet för akti-

erna, varför endast dessa är användbara i bankupplägget. En annan framträdande skillnad 

är att det bara är villkorade tillskott som lämnas med krav på återbetalning, vilken som 

framgått ovan är skattefri då den betraktas som återbetalning av lån. Ovillkorade tillskott 

utbetalas emellertid i samband med bolagets likvidation. Inte heller denna ”återbetalning” 

medför att någon kapitalvinst uppstår eftersom tillskottet anses vara en del av omkostnads-

beloppet för aktierna. 

Mot bakgrund av att de aktieägare som använder bankupplägget redan vid tillskotts-

tidpunkten, eller egentligen redan när lånet tas från banken, torde ha bestämt sig för att 

likvidera aktiebolaget och därigenom i princip garanterat sig en återbetalning av det ovillko-

rade tillskottet är det svårt att likställa detta med en ren kapitalinsats. Det kan därför ifråga-

sättas om ett sådant tillskott ska åtnjuta den skattemässiga fördelen som är förknippad med 

ovillkorade tillskott, det vill säga att öka omkostnadsbeloppet för aktierna. Som framgått 

                                                 
54 Se RÅ 83 1:42, RÅ 85 1:10 och RÅ 1988 ref. 65. 
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ovan i avsnitt 2.3.2 dikuterades liknande problem i doktrinen på 1990-talet och jag åter-

kommer till frågan i uppsatsens senare del.  

 

 

4 Begreppet varaktiga tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL  

 

4.1 Inledning  

 

I detta kapitel utreds innebörden av begreppet varaktiga tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL, i 

enlighet med den accepterade rättskälleläran. Som motiverats inledningsvis företas tolk-

ningen utelutande utifrån skatterättsliga rättskällor i förevarande kapitel, medan den civil-

rättsliga innebörden av begreppet tillskott utreds separat i nästföljande kapitel. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt där slutsatserna om begreppets innebörd i förevarande bestäm-

melse presenteras, med hänsyn till att några slutsatser inte bör dras innan hela den skatte-

rättsliga tolkningsoperationen företagits. Detta hindrar dock inte att mina egna kommenta-

rer kommer att framgå löpande, vilket sker genomgående i uppsatsen.  

 

4.2 Lagtext  

 

En självklar utgångspunkt vid tolkning av skattelag, precis som all annan lag, är lagens   

ordalydelse. Bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL har följande lydelse. Relevanta begrepp 

har markerats som kursiverade.  

 

”Omkostnadsbeloppet ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra 
kapital till företaget.”  

 

Det ska således först och främst vara fråga om ett tillskott. Ovan i uppsatsens inlednings-

kapitel har konstaterats att begreppet tillskott i själva verket avser samma sak som begrepp-

et kapitaltillskott. Denna slutsats är även naturlig då tillskottet enligt lagtexten ska ha gjorts 

för att varaktigt tillföra kapital. Vidare följer det av lagtexten att det ska vara fråga om ett 

varaktigt tillskott för att detta ska få medräknas i omkostnadsbeloppet, då tillskott som 

gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital ska minska omkostnadsbeloppet. För att 

få en förståelse för bestämmelsens betydelse är det således innebörden av begreppen till-
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skott och varaktigt som måste fastställs. Det kan inte utläsas av lagtexten vad som avses med 

något av dessa begrepp. Enligt Lodin m.fl. innefattar tolkningen av lagens ordalydelse en 

semantisk analys, vilken avser att fastställa den betydelse som begreppen har i det allmänna 

språkbruket.55 Både begreppet tillskott och varaktigt är vaga och vidsträckta och kan enligt 

min mening inte sägas ha någon preciserad innebörd i det allmänna språkbruket. Det är 

således inte tillräckligt att enbart studera det enskilda lagstadgandets språkliga innebörd för 

att få en förståelse för vad som avses. 

För att få större klarhet i begreppens innebörd kan ledning sökas i reglerna om      

kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfond, då dessa innehåller samma be-

grepp. Som påpekats ovan är nämligen utgångspunkten att samma ord betyder samma sak i 

olika lagrum om inte annat uttryckligen anges. Bestämmelsen i 33 kap. 8 § IL, som anger 

kapitalunderlag för räntefördelning för enskilda näringsidkare, lyder enligt följande. På 

samma sätt som ovan har de relevanta begreppen kursiverats.  

 

”Med kapitalunderlaget[…]minskad med[…]sådana tillskott till näringsverksamheten under det 
föregående beskattningsåret som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamhet-
en.” 

 

Samma formulering återfinns i 19 § avseende handelsbolag samt i 34 kap. 7 och 13 §§ IL 

avseende kapitalunderlaget i expansionsfonder för enskilda näringsidkare respektive han-

delsbolag. Som framgår är de relevanta begreppen identiska med de i 57 kap. 12 § 3 st. IL, 

varför den språkliga analysen av dessa inte ger bättre vägledning än den som företagits 

ovan. Att endast söka ledning i lagtexten i andra lagstadganden som innehåller samma be-

grepp torde därmed enligt min mening sällan ge någon ytterligare vägledning. Däremot är 

det möjligt att förarbetena till andra lagstadgaden kan vara av relevans, vilket ska undersö-

kas i följande avsnitt.  

Innan dess bör emellertid bestämmelserna om beloppsspärren i reglerna om under-

skottsföretag uppmärksammas. Dessa innehåller inte exakt samma begrepp som ovan, men 

begränsar likväl användningen av kapitaltillskott. I 40 kap. 16 § IL finns en bestämmelse 

som avser att förhindra att beloppsspärren sätts ur spel genom att underskottsföretaget får 

kapitaltillskott före en ägarförändring. Lydelsen är enligt följande. Även här har relevanta 

begrepp kursiverats.  

 

                                                 
55 Lodin m.fl. s. 710.  
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”Utgiften[…]ska minskas med kapitaltillskott som lämnats till underskottsföretaget före ägar-
förändringen men tidigast två beskattningsår före det beskattningsår då ägarförändringen sked-
de.” 

 

Här används begreppet kapitaltillskott, vilket dock som påpekats på flera ställen tidigare 

innebär detsamma som begreppet tillskott. Ingen begränsning görs avseende varaktigheten, 

utan samtliga kapitaltillskott som lämnats två år före ägarförändringsåret träffas av be-

stämmelsen.  Till följd av utgången i RÅ 2007 ref. 58, vilket kommer behandlas nedan, in-

fördes år 2009 en andra mening i 40 kap. 16 § 1 st. IL och en ny bestämmelse i 16 a § IL. 

Ändringen innebär att även kapitaltillskott som helt eller delvis medför själva ägarföränd-

ringen ska minska förvärvsutgiften om det inte: 

 

”[…]är uppenbart att förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt 
värde som motsvarar kapitaltillskottet[…]”. 

 

Lydelsen är hämtad från undantagsregeln i 40 kap. 16 a § IL och även här har relevanta 

begrepp kursiverats. Då begreppen i denna regel inte är samma som i 57 kap. 12 § 3 st. IL 

är en närmare analys av dess språkliga innebörd inte av särskilt stort intresse. Emellertid 

kan möjligen dess förarbeten vara av relevans, vilket kommer diskuteras i det följande av-

snittet.  

 

4.3 Förarbeten 

 

4.3.1 Förarbetena till den nya bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL 

 

När det gäller värdet på förarbeten är det i första hand skatteutskottets uttaladen som ska 

beaktas, då utskottet står närmast lagstiftaren. Om utskottet tillstyrker eller inte opponerar 

sig mot förslagen som lämnas i propositionen används emellertid propositionen istället, då 

den är mer innehållsrik och ger bättre underlag för lagtolkningen.56 Mot bakgrund av att så 

är fallet avseende lagändringen i 57 kap. 12 § 3 st. IL är det först och främst propositionen 

som ska beaktas det följande.57  

                                                 
56 Lodin m.fl. s. 714 och Rabe & Hellenius 2009 s. 498.  
57 FiU 2011/12:1 s. 54 och s. 58.  
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I propositionen58 menar regeringen att det, vid utformningen av bestämmelser för att 

förhindra att reglerna utnyttjas på sådant sätt som sker i bankupplägget, kan göras jämförel-

ser dels med de regler som gäller för kapitalunderlag för räntefördelning och expansions-

fond, dels för beloppsspärren i reglerna om underskottsföretag. Som framgått i föregående 

avsnitt är det endast inte varaktiga tillskott som träffas av de förra bestämmelserna, medan 

de senare träffar samtliga kapitaltillskott som lämnats två år före ägarförändringsåret med 

undantag för sådana tillskott som helt eller delvis medfört ägarförändringen. Regeringen 

håller med om att den bedömningen som gjordes i promemorian59, att införa en bestäm-

melse enligt vilken underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med samtliga kapitaltill-

skott som lämnats två år före beskattningsårets ingång, är ett enkelt och effektivt sätt att 

komma till rätta med den skatteplanering som sker genom bankupplägget. Regeringen be-

tonar emellertid vikten av att reglerna utformas så att de inte hämmar tillförseln av varak-

tiga tillskott och menar att förslaget i promemorian i allt för hög utsträckning missgynnar 

kapitaltillskott som inte lämnats i samband med bankupplägget. Mot bakgrund härav anser 

regeringen att det är lämpligare att hämta leding från reglerna om kapitalunderlag för ränte-

fördelning och expansionsfond, än från beloppsspärren i reglerna om underskottsföretag.  

Avseende innebörden av begreppet varaktigt uttalar regeringen att en riktpunkt är att 

tillskottet åtminstone ska avses att användas i företaget under en tvåårsperiod. Regeringen 

är medveten om att den föreslagna bestämmelsen blir mer svårtillämpbar än den som före-

slogs i promemorian, då det måste prövas huruvida tillskottet är varaktigt. Trots detta före-

slås en sådan modell då den träffar de avsedda uppläggen utan att försvåra att kapital an-

skaffas för att varaktigt användas i företaget.60  

I propositionen görs ingen begränsning till att kapitalet ska ha tillförts företagets      

rörelse (jfr 2 kap. 24 § IL), då det inte bedöms lämpligt eftersom det skulle missgynna indi-

rekt bedriven rörelse.61 Detta utgör en skillnad från lagrådsremissen, i vilken det uttalas att 

en helhetbedömning ska göras där, förutom tidaspekten, hänsyn tas till i vilken mån det 

som betecknas som tillskott används i rörelsen. Att begreppet rörelse används i lagrådsre-

missen istället för begreppet verksamhet motiveras med att inte rena kapitalinnehav ska 

omfattas.62 Det kan ifrågasättas om det faktum att propositionen justerades i förhållande till 

lagrådsremissen på denna punkt även innebär att det endast är tidaspekten som ska beaktas 

                                                 
58 Prop. 2011/12:1 s. 436 ff.   
59 Promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012, dnr Fi2011/1936, s. 76 ff. 
60 Prop. 2011/12:1 s. 437.  
61 Prop. 2011/12:1 s. 437. 
62 Lagrådsremiss, Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen för 2012, s. 44.   
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vid bedömningen av om tillskottet är varaktigt. Om regeringen i propositionen endast velat 

förhindra att indirekt bedriven rörelse missgynnades borde bestämmelsen ha formulerats 

på motsvarande sätt som i lagrådsremissen med den skillnaden att termen verksamhet an-

vändes istället för termen rörelse. Så skedde dock inte utan termen företag används i pro-

positionen och sedermera lagtexten. I propositionen nämns inte heller något om att hänsyn 

ska tas till i vilken utsträckning tillskottet faktiskt används i verksamheten.63 Med hänsyn 

härtill torde det enligt min mening endast vara tidsaspekten som är av betydelse vid be-

dömningen huruvida tillskottet ska anses varaktigt eller inte.  

Avseende innebörden av begreppet tillskott följer det av författningskommentaren att 

tillskott i form av efterskänkande av en fordran på företaget ska beaktas på samma sätt som 

övriga tillskott.64 Någon ytterligare vägledning för vad som avses med detta begrepp ges 

dock inte i propositionen. I promemorian uttalas emellertid att utrycket kapitaltillskott ska 

tolkas på samma sätt som i 40 kap. 16 § IL och följaktligen omfatta förutom ovillkorade 

tillskott även till exempel tillskott som gjorts vid en nyemission och tillskott som gjorts   

genom underprisöverlåtelser till bolaget eller genom förvärv från bolaget till överpris.65  

Generellt gäller att de synpunkter som framförs i utredningsbetänkandet kan beaktas 

vid lagtolkningen om propositionen inte ger svar på den aktuella rättsfrågan, under förut-

sättning att regeringen tillstyrkt eller kan antas ha tillstrykt dessa synpunkter.66 I förevarande 

fall har det visserligen framgått ovan att det i propositionen och sedermera lagtexten häm-

tas ledning från andra lagbestämmelser än vad som görs i promemorian, varför försiktighet 

bör iakttas med att hämta ledning från uttalanden i den senare. Emellertid har också fram-

gått att skillnaden i begreppsval inte synes vara genomtänkt samt att begreppen tillskott och 

kapitaltillskott tar sikte på samma rättsliga företeelse. Mot bakgrund härav torde det inte 

finns något egentligt hinder mot att ta ledning från promemorian avseende innebörden av 

begreppet tillskott. Något absolut ställningstagande i denna fråga är emellertid inte nödvän-

digt i nuläget. Detta beror på att det i nämnda uttalande i promemorian hänvisas till förar-

betena till begränsningsregeln i beloppsspärren, vilka ändå kommer att undersökas i föl-

jande avsnitt då denna begränsningsregel innehåller likartade begrepp som bestämmelsen i 

57 kap. 12 § 3 st. IL.  

                                                 
63 Jfr Prop. 2011/12:1 s. 437.  
64 Prop. 2011/12:1 s. 526.   
65 Promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012, dnr Fi2011/1936, s. 78.  
66 Lodin m.fl. s. 714 och Rabe & Hellenius 2009 s. 498. 
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4.3.2 Förarbetena till de andra begränsningsreglerna  

 

Då lagstiftaren vid utformingen av bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL hämtade ledning 

från bestämmelserna om kapitaltunderlag för räntefördelning och expansionsfond och 

dessutom använde identiska begrepp som i dessa bestämmelser är det naturligt att under-

söka förarbetena till de senare bestämmelserna. I dessa förarbeten uttalas att det med be-

greppet varaktigt inte avses att tillskottet ska förbli permanent i verksamheten. Däremot 

måste det vara fråga om en längre tidsperiod som åtminstone sträcker sig över flera år. Det 

är syftet vid tillskottstillfället som är avgörande för bedömningen, varför oförutsedda hän-

delser som kan medföra att tillskottet ”måste tas ut” inte har någon betydelse. Den skatt-

skyldige har bevisbördan för syftet med transaktionen. Ett exempel på tillskott som inte är 

varaktigt, och som således ska minska kapitalunderlaget, är att näringsidkaren sätter in 

pengar privat i verksamheten i slutet av år ett vid en tillfällig likviditetskris och sedan får 

tillbaka dessa efter årsskiftet när likviditeten förbättrats.67  

I förarbetena till bestämmelserna om kapitaltunderlag för räntefördelning och        

expansionsfond uttalas däremot inte vad som avses med begreppet tillskott. Det har påpe-

kats inledningsvis att termen kapitaltillskott förekom i dessa bestämmelser ursprungligen 

och enligt dessa skulle samtliga kapitaltillskott som tillskjutits närmast föregående beskatt-

ningsår minska fördelningsunderlaget.68 Det finns dock inte heller några förarbetsuttalan-

den om innebörden av termen kapitaltillskott. Av relevans för denna framställning är emel-

lertid den kritik som framfördes vid remissbehandlingen av den promemoria som föran-

ledde införandet av de ursprungliga bestämmelserna. Där påpekades att lagens lydelse, ”till-

skjutet kapital”, endast kunde avse sådant kapital som tillskjutits för stadigvarande använd-

ning i näringsverksamheten. Ett tillskott som gjordes ena dagen och sedan återtogs nästa 

dag kunde därför inte ses som ”tillskjutet kapital”, varför en begränsningsregel för kapital-

tillskott ansågs obehövlig.69 Detta kan jämföras med SKV:s intention att låta domstolarna 

pröva om förfarandet i bankupplägget skulle kunna underkännas med stöd av att någon 

avsikt att ”tillskjuta varaktigt kapital” inte förelegat, vilket som konstaterats ovan avser be-

skattning utifrån verklig innebörd. På samma sätt som vid införandet av 57 kap. 12 §          

3 st. IL fäste dock lagstiftaren inget avseende vid denna princip utan de ovannämnda be-

                                                 
67 Prop. 1996/97:12 s. 52 f.  
68 Se 12 § i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning och 7 § 1 st. i lagen (1993:1537) om expans-
ionsmedel.  
69 Prop. 1993/94:50 s. 232.  
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gränsningsreglerna infördes.70 Frågan huruvida de beskrivna förfarandena skulle kunna 

underkännas med stöd av beskattning utifrån verklig innebörd, utan tillämpning av någon 

särskild begränsningsregel, kommer att diskuteras närmare i kapitel 6.  

 Det är inte lika självklart att söka ledning i förarbetena till begränsningsregeln i be-

loppsspärren, eftersom lagstiftaren valde att inte formulera bestämmelsen i 57 kap. 12 §     

3 st. IL på grundval av denna. Med hänsyn till att begreppen kapitaltillskott och tillskott 

avser samma rättsliga företeelse samt att lagstiftarens begreppsval inte synes ha varit ge-

nomtänkt, torde ändå förarbetena till begränsningsregeln i beloppssärren kunna vara av 

relevans i den mån uttalanden görs om innebörden av begreppet kapitaltillskott.  

Visserligen är det inte helt uteslutet att även förarbetsuttalandena avseende innebör-

den av begreppet verkligt och särskilt värde i undantagsregeln i 40 kap. 16 a § IL skulle kunna 

vara av relevans. Detta beror på att denna bestämmelse, på samma sätt som begreppet var-

aktigt i 57 kap. 12 § 3 st. IL, avser att förhindra att affärmässigt motiverade tillförsel av  

kapital, i den förra i samband med förvärv av förlustbolag, träffas av begränsningen. Emel-

lertid föreligger flera olikheter mellan bestämmelserna, då den förra tar sikte på det be-

loppsmässiga värdet medan det framgått ovan att den senare endast tar sikte på tids-

aspekten. Den närmare innebörden av 40 kap. 16 a § IL är därmed inte av direkt relevans 

för denna uppsats. Det kan även påpekas att denna bestämmelse blivit utsatt för stark kritik 

och att det har anförts att dess tillämpningsområde i princip är obefintligt.71 

Innebörden av begreppet kapitaltillskott berördes i de utredningar som låg till grund 

för införandet av den ursprungliga begränsningsregeln för kapitaltillskott i reglerna om  

underskottsföretag.72 Där angavs att med kapitaltillskott avses bland annat nyemissioner, 

aktieägartillskott, avyttringar av tillgångar eller tjänster till underpris eller förvärv av till-

gångar eller tjänster till överpris.73 Dessa uttalanden gjordes i anslutning till att ett förslag 

lämnades om införande av en så kallad kapitaltillskottsspärr, vilken dock regeringen valde 

att inte lägga fram något förslag om i propositionen.74 Emellertid uttalas det i RÅ 2007 ref. 

58, som kommer behandlas närmare nedan, att det inte finns något som talar för att be-

greppet kapitaltillskott i 40 kap. 16 § IL skulle ha en annan innebörd än den som redovisas i 

förslaget om kapitaltillskottsspärr.  

                                                 
70 Prop. 1993/94:50 s. 232.  
71 Se t.ex. Nylén & Sträng i SvSkT 2010 s. 72 ff.  
72 Se 7 § 2 st. i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott i näringsverksamhet. Utredningarna är SOU 
1992:67 och Ds Fi 1993:28. 
73 SOU 1992:67 s. 85 och Ds Fi 1993:28 s. 251.  
74 Prop. 1993/94:50 s. 255 och s. 259 f.   
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Innebörden av begreppet kapitaltillskott berördes även i förarbetena till utvidgningen 

av 40 kap. 16 § och införandet av 16 a § IL. Där uttalas att med begreppet kapitaltillskott 

avses alla former av kapitaltillskott. Då ett krav i den utvidgade bestämmelsen är att till-

skottet ska tillföras företaget som en del av en ägarförändring, uttalas att det endast är vissa 

former av kapitaltillskott som i praktiken kan bli aktuella, främst riktade nyemissioner men 

även övriga nyemissioner samt andra typer av emissioner.75  

 

4.4 Rättspraxis och doktrin 

 

Under förutsättning att rättspraxis från HFD är klar har denna ett högre rättskällevärde än 

förarbetena.76 I förevarande fall har dock bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL inte varit  

föremål för domstolsprövning, då denna endast varit i kraft sedan den 1 januari 2012.   

Eftersom stor försiktighet bör iakttas med att inläsa mer i en dom än vad som faktiskt utta-

las77, är det osäkert om rättspraxis avseende de andra begränsningsreglerna är av relevans 

för tolkningen av begreppet i 57 kap. 12 § 3 st. IL. Frågan om vad som avses med varaktiga 

tillskott i reglerna om kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfond har, såvitt jag 

vet, likväl inte varit föremål för domstolsprövning.   

Som framgått ovan blev emellertid termen kapitaltillskott i 40 kap. 16 § IL föremål 

för prövning i RÅ 2007 ref. 58. I detta mål prövades bland annat frågan om tillskott som 

lämnats i samband med en nyemission skulle anses utgöra sådana kapitaltillskott som av-

sågs i den dåvarande lydelsen av 40 kap. 16 § 1 st. IL. Skatterättsnämnden (SRN) uttalade 

att begreppet kapitaltillskott inte finns definierat i lagtexten och att det inte heller finns 

någon allmänt vedertagen uppfattning om vad som bör omfattas av begreppet. Därefter 

uttalades att det inte finns något i förarbetena som talar för att begreppet kapitaltillskott i 

40 kap. 16 § IL ska ha någon annan innebörd än den som redovisas i de ovannämnda   

utredningarna.78 Betalning via nyemission ansågs således utgöra ett kapitaltillskott enligt 

förevarande bestämmelse. Kapitaltillskottet i det aktuella fallet skulle dock inte minska för-

värvsutgiften då detta medfört själva ägarförändringen. HFD gjorde i dessa frågor samma 

bedömning som SRN utan egen motivering. Detta mål ledde till den lagändring som be-

                                                 
75 Prop. 2009/10:47 s. 14 f.  
76 Lodin m.fl. s. 726.  
77 Jfr Rabe & Hellenius 2009 s. 502.  
78 SOU 1992:67 och Ds Fi 1993:28. 
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skrivits ovan. Kammarrätten i Stockholm har dessutom bedömt att villkorade aktieägartill-

skott utgör sådana kapitaltillskott som avses i 40 kap. 16 § IL och som således ska minska 

anskaffningsutgiften för att förvärva aktierna i bolaget.79 SKV:s uppfattning är på samma 

sätt att villkorade aktieägartillskott utgöra kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL.80  

Bestämmelsen i 57 kap. 12 § 3 st. IL har inte blivit föremål för någon utförlig diskuss-

ion i doktrinen, utan på de få ställen den berörts är det bara i form av återgivande av förar-

betena.81 Tjernberg har emellertid behandlat bestämmelsen något mer utförligt och anfört 

att denna är svårtillämpbar, eftersom vad som kan utgöra varaktiga tillskott bara kan avgö-

ras genom bedömning.82 Inte heller avseende de andra begränsningsreglerna finns det några 

uttalanden i doktrinen som är av direkt relevans för innebörden av begreppet varaktiga 

tillskott.83  

 

4.5 Slutsatser om begreppets innebörd 

 

För att få en förståelse för vad som avses med varaktiga tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL är 

det inte tillräckligt att enbart studera det enskilda lagstadgandets- eller andra lagstadgandens 

ordalydelse, utan ledning måste sökas i förarbetena. Ovan har inte bara förarbetena till den 

aktuella bestämmelsen utan även till de andra begränsningsreglerna behandlats, då dessa 

regler innehåller samma eller likartade begrepp och dessutom begränsar användningen av 

kapitaltillskott. Fråga uppkommer emellertid om dessa andra förarbeten verkligen uttrycker 

gällande rätt avseende begreppens innebörd i 57 kap. 12 § 3 st. IL.  

I den mån förarbetena till den aktuella bestämmelsen inte ger tillräcklig vägledning 

kan hävdas att åtminstone förarbetena till bestämmelserna om kapitaltunderlag för ränte-

fördelning och expansionsfond borde kunna beaktas, då den aktuella bestämmelsen utfor-

mades på grundval av dessa och även innehåller identiska begrepp. Så är fallet avseende 

innebörden av begreppet varaktigt. I förarbetena till 57 kap. 12 § 3 st. IL uttalas endast att 

en riktpunkt är att tillskottet åtminstone ska avses att användas i företaget under en tvåårs-

period, medan förarbeten till reglerna om kapitaltunderlag för räntefördelning och expan-

                                                 
79 Kammarrätten i Stockholms domar den 23 januari 2001 i mål nr 4255-1999 och den 27 juni 2006 i mål nr 
2483-07.  
80 SKV:s handledning del 4 s. 2352.   
81 Se t.ex. Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 413 f och Fyhr m.fl. s. 39.  
82 Tjernberg i SvSkT 2012 s. 572.  
83 Däremot har reglerna blivit utsatta för stark kritik. Se t.ex. Rydin i SN 1997 s. 449 ff. och Nylén & Sträng i 
SvSkT 2010 s. 72 ff.   
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sionsfond är mer innehållsrika. Där uttalas bland annat att begreppet inte innebär att till-

skottet ska förbli i verksamheten permanent, men att det måste det vara fråga om en tids-

period som åtminstone sträcker sig över flera år. Dessutom framgår det att syftet vid till-

skottstillfället är avgörande för bedömningen och att den skattskyldige har bevisbördan för 

detta. Enligt min mening torde dessa förarbetsuttalanden vara vägledande för innebörden 

av begreppet varaktigt i 57 kap. 12 § 3 st. IL.  

Vad gäller innebörden av begreppet tillskott är bedömningen svårare. I förarbetena till 

57 kap. 12 § 3 st. IL är det enda vägledande uttalandet som ges att tillskott i form av efter-

skänkande av en fordran på företaget ska beaktas på samma sätt som övriga tillskott. Därtill 

finns det inga uttalande om innebörden av detta begrepp i förarbetena till reglerna om  

kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfond. Med hänsyn till bristen på vägled-

ning i dessa förarbeten kan hävdas att vägledning borde kunna sökas i förarbetena till be-

gränsningsregeln i beloppsspärren, då begreppen kapitaltillskott och tillskott avser samma 

rättsliga företeelse. 

Emellertid har det framgått ovan att begreppet kapitaltillskott i 40 kap. 16 och         

16 a §§ IL omfattar bland annat villkorade aktieägartillskott och olika typer av emissioner. 

Att tolka begreppet tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL på detta sätt kan enligt min mening inte 

anses förenligt med bestämmelsens syfte att motverka upplägg med ökning av gränsbelop-

pet. Som framgått i kapitel 2 och 3 är det nämligen bara ovillkorade aktieägartillskott som 

får läggas till aktiernas omkostnadsbelopp och därigenom öka gränsbeloppet. Följande ex-

empel belyser resonemanget.  

 

Exempel  
En aktieägare lämnar ett villkorat aktieägartillskott på 100 till sitt bolag. Då detta skattemässigt 
betraktas som en fordran får det inte läggas till omkostnadsbeloppet för aktierna vid en försälj-
ning av dessa. Underlaget för årets gränsbelopp har således inte ökat, varför utrymmet för låg-
beskattad utdelning eller kapitalvinst är detsamma som innan. Trots det skulle omkostnads-
beloppet minskas med 100 vid fastställandet av årets gränsbelopp, om begreppet tillskott i 57 

kap. 12 § 3 st. IL skulle tolkas på samma sätt i 40 kap. 16 och 16 a §§ IL.  
 

 En tolkning utifrån bestämmelsens syfte leder mig till slutsatsen att det endast kan vara 

ovillkorade tillskott som avses med begreppet tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL. Denna slutsats 

kan inte heller anses oförenlig med uttalandet i författningskommentaren att tillskott i form 

av efterskänkande av fordran på företaget ska behandlas på samma sätt som övriga tillskott. 

Som framgått ovan i avsnitt 3.3 följer det nämligen av rättspraxis att marknadsvärdet vid 
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omvandlingstidpunkten från en fordran till ett ovillkorat tillskott ska läggas till omkostnads-

beloppet för aktierna.  

Slutsatsen, att begreppet tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL endast avser ovillkorade till-

skott, medför att uttalandet i promemorian avseende innebörden av begreppet kapitaltill-

skott inte bör tillmätas betydelse. Slutsatsen medför även att avsteg gjorts från utgångs-

punkten att samma begrepp betyder samma sak i olika lagrum om inte annat uttryckligen 

angivits. Sammanfattningsvis är min bedömning att begreppet varaktiga tillskott i 57 kap. 

12 § 3 st. IL tar sikte på ovillkorade tillskott som lämnas för att användas i företaget under 

minst två år.  

 

 

5 Kapitaltillskott – den civilrättsliga innebörden  

 

5.1 Inledning  

 

I detta kapitel utreds den civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott. Eftersom tillskott inte 

finns reglerat i civilrättslig lagstiftning kommer, precis som i kapitel 3, de övriga rätts-

källorna få en framträdande roll i förevarande kapitel. För att fastställa den civilrättsliga 

innebörden av den rättsliga företeelsen kapitaltillskott kommer först tillskottets syften och 

användningsområden att beskrivas. Därefter behandlas skillnaden mellan ovillkorade och 

villkorade tillskott. Sedan följer ett avsnitt om redovisning av tillskott, då även detta är av 

relevans för tillskottets civilrättsliga innebörd. Tyngdpunkten i kapitlet ligger emellertid i 

nästföljande avsnittet som behandlar gränsdragningen mellan tillskott och lån, då denna 

visar den yttersta gränsen för att en rättslig företeelse ska klassificeras som ett tillskott.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de slutsatser som dragits och några kommen-

tarer.    

 

5.2 Tillskottets syften och användningsområden  

 

Det grundläggande syftet med aktieägartillskott är att förbättra aktiebolagets finansiella 

ställning. Med andra ord syftar tillskott till att öka bolagets egna kapital utan att samtidigt 

öka dess skulder. Av den anledningen används tillskott ofta för att undvika tvångslikvida-
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tion på grund av kapitalbrist enligt bestämmelserna i 25 kap. 13–20 §§ aktiebolagslagen 

(2005:551), ABL.84 Här uppträder den väsentliga skillnaden mellan tillskott och lån, då de 

senare måste skuldföras oavsett om de är efterställda eller villkorade på annat sätt. Lån kan 

således inte rädda bolag från tvångslikvidation.85  

Att tillskott skulle kunna användas för att rädda aktiebolag från tvångslikvidation för-

utsattes redan av 1941 års lagberedning.86 Beredningen uttalade att det först och främst är 

tillskott som görs utan något som helst ersättningsanspråk som täcker det bristande kapi-

talet, det vill säga ovillkorade tillskott. Vidare uttalades att tillskott även kan ske med villkor 

om rätt till ersättning endast av framtida vinstmedel i bolaget, det vill säga villkorade till-

skott. Inte heller i det senare fallet menade beredningen att det åligger bolaget att skuldföra 

tillskottet.87 Dessa uttalanden utgör än idag rättsligt stöd för att tillskott är en accepterad 

kapitalanskaffningsform för aktiebolag.88  

Utöver att förhindra tvångslikvidation kan tillskott även i övrigt användas för att öka 

bolagets egna kapital utan att öka dess skulder, exempelvis inför en förestående affärssats-

ning eller som ett led i en höjning av kreditvärdigheten. Vidare kan tillskott användas för att 

möjliggöra ned- och avskrivning av omsättnings- eller anläggningstillgångar som upptagits 

till ett för högt värde. Tillskott kan dessutom användas som ett första led i en fond- eller 

nyemission till underkurs.89 Tillskott kan lämnas genom kontant inbetalning, efterskän-

kande av en fordran, genom utfärdande av en revers eller genom en betalningsutfästelse.90 

 

5.3 Ovillkorade och villkorade tillskott 

 

Det har framgått ovan i kapitel 3 att tillskott kan vara ovillkorade eller villkorade. De förra 

lämnas utan något villkor om återbetalning och kan därmed endast återbetalas i samband 

med bolagets likvidation. De senare innebär att tillskottsgivaren förbehållit sig rätten till 

                                                 
84 Se t.ex. Rodhe i Balans 1981 s. 19, Rodhe, Aktiebolagsrätt, s. 73, Grosskopf & Rodhe i Balans 1986 s. 6, 
Lindskog i JT 1992–1993 s. 850, af Klercker & Eklund s. 51, Cohen i SvJT 1994 s. 513, Algotsson i SN 1993 
s. 587, Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 35 och s. 54 samt Rabe & Hellenius 2011 s. 139.  
85 NJA 1988 s. 620, särskilt s. 644 f.   
86 SOU 1941:9.  
87 SOU 1941:9 s. 568.  
88 NJA 1988 s. 620, särskilt s. 644. Se även Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 24.  
89 Se t.ex. Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 54, af Klercker & Eklund s. 51 och Cohen i SvJT 
1994 s. 514.  
90 Se t.ex. Rodhe i Balans 1981 s. 20 f., Algotsson i SN 1993 s. 587, Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteck-
ning, s. 56 f., Sandström & Svensson s. 232 och Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 21. 
Se även NJA 1988 s. 620, särskilt s. 644.  
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återbetalning av framtida vinstmedel. Det finns olika sätt att säkra rätten till återbetalning.91 

Genom NJA 1988 s. 620 (Snabbhaksmålet) har det klargjorts att kravet på återbetalning 

måste riktas mot bolagets aktieägare för att bolagets kapital ska öka utan att dess skulder 

samtidigt ökas. Om tillskottet istället lämnas med villkor att bolaget förpliktar sig att i fram-

tiden återbetala tillskottet betraktas det som ett lån.92 Gränsdragningen mellan tillskott och 

lån utvecklas närmare i avsnitt 5.5 nedan.  

Återbetalning av villkorade tillskott är civilrättsligt att betrakta som vinstutdelning, 

vilket innebär att de formella och materiella villkoren i ABL som gäller för vinstutdelning 

måste iakttas.93 Det innebär bland annat att bolagsstämman ska fatta beslut om vinstutdel-

ning enligt 18 kap. 1 § 1 st. ABL. Vidare förutsätts att vinstutdelningen står i överensstäm-

melse med de tvingande borgenärsskyddsreglerna i 17 kap. 3 § ABL. Första stycket, den så 

kallade beloppsspärren, uttrycker principen om skyddet för det bundna egna kapitalet och 

innebär att det endast är fritt eget kapital som är tillgängligt för vinstutdelning. Belopps-

spärren kompletteras av den så kallade försiktighetsregeln i andra stycket som syftar till att 

vinstutdelning inte ska kunna ske med större belopp än att aktiebolagets ekonomiska ställ-

ning efter vinstutdelningen är betryggande för bolagets borgenärer.94 Bestämmelserna i     

17 kap. 3 § ABL har således karaktär av borgenärsskyddsregler i det avseendet att de avser 

att hindra att bolagets kapital minskar till skada för borgenärerna.95  

I aktiebolag med endast en aktieägare är det utifrån ett aktiebolagsrättsligt perspektiv 

betydelselöst om tillskottet lämnas villkorat eller ovillkorat, då det inte går att sluta avtal 

med sig själv. Bolagsstämmobeslutet blir därmed en ren formalitet och återbetalningsvill-

koret tillför inte något nytt mot vad som redan följer av reglerna i ABL. Inom ramen för 

ABL:s borgenärsskyddsregler bestämmer nämligen den enda aktieägaren i realiteten själv 

när vinstutdelning ska ske, varför möjligheterna att göra utbetalningar inte förbättras     

genom att villkora aktieägartillskottet.96  

Som framgått ovan i kapitel 3 är det dock ur ett skatterättsligt perspektiv av väsentlig 

vikt att det klart framgår vilken typ av tillskott det är fråga om, då bara de ovillkorade till-

skotten ökar aktiernas anskaffningsvärde. Avseende villkorade aktieägartillskott kan konsta-

                                                 
91 Se t.ex. Rodhe i Balans 1981 s. 19 och Cohen i SvJT 1994 s. 515 ff.  
92 NJA 1988 s. 620, särskilt s. 644 f.  
93 Rodhe i Balans 1981 s. 20 f. och Grosskopf & Rodhe i Balans 1986 s. 6 f. Se även NJA 1988 s. 620 där HD 
fastslår att Rodhes och Grosskopfs synpunkter utgör gällande rätt.   
94 Jfr prop. 2004/05:85 s. 382 och Andersson 1995 s. 207.   
95 NJA 1999 s. 426. Se även Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 65 och 73.  
96 Se t.ex. Rodhe i Balans 1981 s. 19, Grosskopf & Rodhe i Balans 1986 s. 6 f., Rodhe, Aktiebolagsrätt, s. 74, 
Lindskog i JT 1992–1993 s. 832 och Cohen i SvJT 1994 s. 515.   
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teras att skatterätten gjort ett avsteg från civilrätten, eftersom båda typer av tillskott medför 

att bolagets kapital ökar utan att dess skulder ökar. Därmed kan det tyckas mest naturligt 

att även villkorade tillskott ska få läggas till anskaffningsvärdet för aktierna. Skillnaden i den 

skattemässiga behandlingen av ovillkorade och villkorade tillskott vid kapitalvinstberäk-

ningen är emellertid stark förankrad i rättskällorna och framgick till och med uttryckligen 

av den ursprungliga bestämmelsen i 3 § 12 mom. SIL, vilket redogjorts för ovan i kap 2. 

Vad gäller villkorade tillskott har skatterätten även gjort avsteg från civilrätten i det avseen-

det att återbetalning skatterättsligt behandlas som återbetalning av lån, medan den civilrätts-

ligt betraktas som vinstutdelning.  

 

5.4 Redovisning av tillskott 

 

Ett mottaget aktieägartillskott ska redovisas direkt mot fritt eget kapital, som en ökning av 

posten ”balanserat resultat”. När bolagsstämman har fattat beslut om återbetalning av ett 

villkorat tillskott ska fritt eget kapital minskas, oavsett om utbetalning har skett eller inte.97 

Både ovillkorade och villkorade tillskott redovisas följaktligen direkt mot fritt eget kapital, 

vilket överensstämmer med dess civilrättsliga, men inte dess skatterättsliga, karaktär som 

redogjorts för ovan. En förutsättning för att tillskottet ska redovisas mot fritt eget kapital är 

dock att avtalet om återbetalning verkligen binder aktieägarna och inte bolaget.98 

 

5.5 Gränsdragningen mellan tillskott och lån 

 

5.5.1 Gränsdragning villkorade tillskott – lån 

 

För att ett tillskott ska uppnå de avsedda effekterna som beskrivits ovan är en förutsättning 

att det verkligen är fråga om ett tillskott och inte ett lån.99  Det ovannämnda Snabbhaks-

målet (NJA 1988 s. 620) har kommit att inta en central roll avseende gränsdragningen   

                                                 
97 BRNAR 2008:1 (K2) punkterna 15.2 och 15.3 Detta regelverk gäller för mindre aktiebolag och är således 
relevant för fåmansföretag som behandlas i denna uppsats. Detsamma följer även av BFNAR 2012:1 (K3) 
punkterna 6.4 och 6.5 som gäller för större aktiebolag. Se även Bokföringsnämndens vägledning. Årsredovis-
ning i mindre aktiebolag, kommentaren till punkterna 15.2 och 15.3.  
98 Bokföringsnämndens vägledning. Årsredovisning i mindre aktiebolag, kommentaren till punkterna 15.2 och 
15.3.  
99 Jfr Rodhe i Balans 1981 s. 19.  
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mellan villkorade tillskott och lån.100 Målet handlar om styrelseledamöters ansvar för att 

upprätta kontrollbalansräkning och frågan i målet var vilken betydelse ett tillskott som läm-

nats till ett bolag hade för bedömningen av om det egna kapitalet underskred den kritiska 

gränsen i den dåvarande motsvarigheten till 25 kap. 13 § ABL. Som framgått ovan klargör 

Högsta domstolen (HD) att återbetalningskravet måste rikta sig mot aktieägarna och inte 

mot bolaget, för att det ska vara fråga om ett tillskott och inte ett lån. Om villkoret riktar 

sig mot aktieägarna uttalar HD att en återbetalning blir beroende av framtida beslut av   

bolagsstämman, varför en återbetalningsförpliktelse för bolaget inte uppkommer förrän vid 

denna tidpunkt. Vidare uttalar HD att när ett tillskott uppställs med villkoret att återbetal-

ning ska ske ur ”bolagets disponibla vinstmedel” torde det normalt få antas att avsikten är 

att återbetalningen ska ske i enlighet med ABL:s regler om vinstutdelning.101  

Lindskog menar, i en analys av Snabbhaksmålet, att kravet på återbetalning uteslu-

tande är en rätt mot aktieägarna, fram till dess att ett bolagsstämmobeslut föreligger.     

Eftersom villkoret inte får utformas så att det på något sätt binder bolaget, menar Lindskog 

vidare att aktieägartillskott alltid måste betraktas som ovillkorade i förhållande till bolaget. 

Den villkorade rätten till återbetalning är istället ett civilrättsligt avtal mellan tillskottsgiva-

ren och aktieägarna. Mot bakgrund härav menar Lindskog att villkorade tillskott i rättstek-

nisk mening utgörs av två olika dispositioner. Ett ovillkorat tillskott mellan tillskottsgivaren 

och bolaget (tillskottsavtalet) och ett ingått avtal mellan tillskottsgivaren och aktieägarna 

med innebörden att tillskottsgivaren ska ha rätt att erhålla utbetalningar enligt ABL:s 

vinstutdelningsregler upp till ett visst belopp (återbetalningsavtalet).102 

Med beaktande av det ovan framförda kan det konstateras att återbetalningsrätten 

grundas på ett civilrättsligt avtal mellan tillskottgivaren och aktieägarna. Eftersom avtals-

frihet råder avseende aktieägartillskott kan parterna utforma ett eventuellt villkor utifrån 

deras egna önskemål om hur återbetalning ska ske, med de begränsningar som följer av 

ABL och annan lagstiftning.103 Frågan huruvida villkoret i själva verket binder aktieägarna 

eller bolaget avgörs utifrån allmänna principer om avtalstolkning. I svensk rätt anses den 

gemensamma partsavsikten vara ett tolkningsdatum av ännu större betydelse än avtalets 

                                                 
100 Det bör påpekas att uttalandena skedde obiter dicta, dvs. att de inte var nödvändiga för att motivera domslu-
tet. Det råder visserligen viss osäkerhet om prejudikatvärdet avseende sådana uttalanden, men i förevarande 
fall har dess karaktär av gällande rätt bekräftats i senare rättskällor. Se t.ex. Lindskog i JT 1992–1993 s. 830 ff. 
och Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 22.  
101 NJA 1988 s. 620, särskilt s. 645.   
102 Lindskog i JT, 1992–1993 s. 831 ff.  
103 Arvidsson i SvSkT 2000 s. 864 och Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 209.   
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ordalydelse, under förutsättning att den gemensamma partsavsikten går att fastställa. Avtal-

ets ordalydelse har emellertid en mycket stark bevisverkan och det ställs höga krav för att 

en part ska göra sannolikt att båda parter avsett något annat än det som framgår av orda-

lydelsen. Det kan uttryckas som att avtalets ordalydelse har en presumtionsverkan, då      

utgångpunkten är att ordalydelsen ger uttryck för parternas gemensamma vilja.104 Det är 

således inte tillräckligt att avtalet tituleras aktieägartillskott, utan om det framgår att det i 

själva verket är ett fordringsförhållande som åsyftas måste detta skuldföras.105  

I doktrinen har Prytz och Tamm uttalat att villkoret, att återbetalning ska ske ur   

”bolagets disponibla vinstmedel”, har en otvetydig ordalydelse. De menar att det av denna, 

samt av sakens natur, följer att parterna åsyftat en återbetalningsrätt som är begränsad på 

det sättet att den endast kan ske ur disponibla vinstmedel. Vidare framhåller de att detta 

grundläggande innehåll inte torde kunna bestridas i en konflikt mellan parterna, annat än 

när det är fråga om ett skenavtal.106 Enligt min mening kan det dock knappast hävdas att 

villkorets ordalydelse är ”otvetydig”, då det inte går att direkt utläsa att det är ett avtalför-

hållande gentemot aktieägarna som åsyftas. Följande kan utläsas av Snabbhaksmålet avse-

ende detta villkor.  

 

”När för ett tillskott uppställs villkoret att återbetalning skall ske ur bolagets disponibla vinst-
medel, torde det normalt [min kursivering] få antas att avsikten är att återbetalningen (eller 
skuldföring för belopp för återbetalning) skall ske i enlighet med de regler i aktiebolagslagen 
som gäller för utdelning.[…]Att den som lämnar tillskott i praktiken ofta utformar sitt villkor 
om återbetalning så, att det till synes riktar sig mot bolaget, torde sammanhänga med syftet att 
undvika att tillskottet eller dess återbetalning får effekter från inkomst- eller gåvoskattesyn-
punkt som betraktas såsom inte önsvärda.[…]Vid tolkningen av dylika villkor får därför bedö-
mas i vad mån de i själva verket avsett en förpliktelse för bolaget. Till försvårande av de i 13 

kap. 2 § aktiebolagslagen [numera 25 kap. 13–20 §§ ABL] intagna reglerna, vilka avser bl a att 

skydda bolagets borgenärer, måste höga krav [min kursivering] ställas på den bevisning som fö-
rebringas till stöd för att uppställt villkor för tillskott inte binder bolaget på sådant sätt att till-
skottet från de synpunkter som här är av intresse bör behandlas som en försträckning.”107  

 

Enligt min uppfattning ger detta uttalande endast utryck för att en sedvanlig avtalstolkning 

ska företas även i de fall villkoret urformats på det ovan beskriva sättet. Visserligen framgår 

det av uttalandet att villkoret ”normalt” inte innebär att bolaget blir bundet av att återbetala 

tillskottet. Emellertid framgår det att höga krav måste ställas på de bevis som läggs fram till 

stöd för att villkoret inte binder bolaget på ett sådant sätt att tillskottet istället ska betraktas 

                                                 
104 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 56 ff., Lehrberg, Avtalstolkning, s. 37 ff. och Ramberg, Allmän avtalsrätt        
s. 148.  
105 Jfr Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 48.  
106 Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 186. 
107 NJA 1988 s. 620, citat hämtat från s. 645.  
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som ett lån. På detta sätt försvåras ett kringgående av reglerna om tvångslikvidation som 

avser att skydda borgenärerna.108 Dessutom kan de skäl som HD anför till stöd för att   

utforma villkoret så att det till synes binder bolaget inte anses relevanta numera, då gåvo-

skatten är avskaffad samt att det som framgått ovan står klart att tillskott varken är skatte-

pliktigt eller avdragsgillt.  

Trots det sagda synes det ovan beskrivna villkoret sällan ge upphov till något gräns-

dragningsproblem huruvida tillskottet i själva verket är fråga om ett lån. Det kan bero på att 

detta är ett vanligt sätt att utforma återbetalningskravet på. Dessutom kan det nämnas att 

debatten i doktrinen avseende gränsdragningen mellan villkorade tillskott och lån i princip 

avtog redan efter Snabbhaksmålet och numera synes frågan knappt diskuteras.109   

 

5.5.2 Gränsdragning ovillkorde tillskott – lån  

 

Gränsdragningen mellan ovillkorade tillskott och lån har såvitt jag vet över huvud taget inte 

berörts i doktrinen eller i övriga rättskällor. Å ena sidan kan detta anses logiskt då ovillko-

rade tillskott utgör en ren kapitalinsats, varför det kan hävdas att inget gränsdragnings-

problem uppkommer mellan ovillkorade tillskott och lån. Å andra sidan har det framgått 

ovan att det i enmansaktiebolag är helt betydelselöst ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv 

om tillskottet är villkorat eller inte, eftersom aktieägaren i båda fallen själv bestämmer när 

vinstutdelning ska ske inom ramen för ABL:s borgenärsskyddsregler.  

Enligt min mening uppvisar dessutom ovillkorade tillskott, av den typen som lämnas 

i bankupplägget, stora likheter med villkorade tillskott. Detta grundar jag på att den som 

använder sig av bankupplägget redan vid tillskottstidpunkten, eller egentligen redan när 

lånet tas från banken, torde ha bestämt sig för att likvidera aktiebolaget och därigenom i 

princip garanterat sig en återbetalning av tillskottet. Enligt 25 kap. 38 § ABL medför likvi-

dationen att insatt kapital i företaget inklusive det ovillkorade tillskottet utskiftas till ägaren. 

Då en återbetalning kan påräknas har det i doktrinen framförts att tillskottsgivaren, ur ett 

aktiebolagsrättsligt perspektiv, inte torde ha frånhänt sig tillskottet vederlagsfritt.110 Detta 

uttalas i anslutning till villkorade tillskott, men enligt min mening kan ett liknande resone-

                                                 
108 Jfr Cohen i SvJT 1994 s. 518 och s. 521 som också betonar att höga krav ställs på bevisningen.  
109 Under 1980-talet pågick en livlig debatt i doktrinen om tillskottets effekt vid undvikande av tvångslikvida-
tion. Efter HD klargjort rättsläget genom NJA 1988 s. 620 är det främst Lindskog i JT 1992–1993 s. 827–852 
samt Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning, som har diskuterat frågan. 
110 Jilkén & Uggla i SN 2004 s. 13.   
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mang föras avseende den typ av ovillkorade tillskott som används i bankupplägget. Det 

karakteristiska för både lån och villkorade tillskott; att givaren förväntar sig en återbetalning 

under vissa förutsättningar, gör sig nämligen gällande även avseende denna typ av ovill-

korde tillskott. Mot bakgrund härav kan ett ovillkorat tillskott, av den typ som lämnas i 

bankupplägget, svårligen likställas med en ren kapitalinsats, vilket också påpekats ovan i 

avsnitt 3.5. Enligt min mening kan det därmed anses motiverat att även diskutera gräns-

dragningen mellan ovillkorade tillskott och lån.  

En svårighet som uppstår vid gränsdragningen mellan ovillkorade tillskott och lån är 

att ett ovillkorat tillskott består av ett ensidigt avtal där det enbart är tillskottsgivaren som har 

förpliktelser. Detta kan jämföras med villkorade tillskotts ömsesidiga avtal i den bemärkelsen 

att båda parter har rättigheter och förpliktelser. Som framgått i föregående avsnitt kan vill-

korade tillskott även beskrivas som två tvåpartsavtal; ett tillskottsavtal mellan tillskottsgiva-

ren och bolaget och ett återbetalningsavtal mellan tillskottsgivaren och aktieägarna. Där har 

även klargjorts att gränsdragningen mellan villkorade tillskott och lån avgörs genom sed-

vanlig avtalstolkning, där den avgörande frågan är huruvida återbetalningsavtalet i själva 

verket binder aktieägarna eller bolaget. Eftersom ovillkorade tillskott inte innehåller något 

återbetalningsavtal finns det ingenting som kan bli föremål för tolkning. En följd härav 

torde vara att ovillkorade tillskott inte civilrättsligt kan betraktas som lån, även om den 

ende aktieägaren i princip har garanterat sig en återbetalning i samband med bolagets före-

stående likvidation.  

Slutsatsen, att ovillkorade tillskott inte civilrättsligt kan utgöra lån, överensstämmer 

med den redovisningsmässiga hanteringen av tillskott, vilken som framgått ovan innebär att 

tillskott ska redovisas direkt mot fritt eget kapital. Detta gäller oavsett tillskottsgivarens 

intention att likvidera bolaget och därigenom få tillskottet utskiftat till sig. Endast om ett 

villkor om återbetalning binder bolaget ska det redovisas som ett lån. Slutsatsen är dessu-

tom motiverad med hänsyn till att de aktuella bestämmelserna i ABL har karaktär av     

borgenärsskyddsregler. Det är framför allt borgenärsskyddsreglerna i 17 kap. 3 § ABL jag 

syftar på, även om reglerna om tvångslikvidation i 25 kap. 13–26 §§ ABL också syftar till att 

skydda borgenärerna. De förra utgör nämligen ett skydd för att bolagets ekonomiska ställ-

ning är betryggande för borgenärerna efter en värdeöverföring från aktiebolaget. Här bör 

även påpekas att bestämmelsen om utskiftning vid likvidation i 25 kap. 38 § ABL innebär 

att alla skulder ska betalas innan bolagets egendom fördelas till aktieägaren. 
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Det sagda medför enligt min mening att det faktum att aktieägaren har garanterat sig 

en återbetalning genom att likvidera bolaget inte har någon betydelse vid den civilrättsliga 

bedömningen av om en rättslig företeelse ska klassificeras som ett tillskott. Civilrättsligt kan 

nämligen värdeöverföringar från aktiebolag bara ske inom ramen för de tvingande        

bestämmelserna i ABL och dessa måste anses utgöra ett tillräckligt skydd för bolagets bor-

genärer. Därutöver torde det inte kunna uppställas något krav exempelvis om att tillskottet 

ska avses att användas i aktiebolaget under en viss tidsperiod, då detta utifrån ett borge-

närsperspektiv är betydelselöst. Av vikt för bolagets borgenärer är som sagt att bolaget har 

en betryggande finansiell ställning, vilket reglerna i 17 kap. 3 § ABL avser att säkerställa.  

Slutligen kan påpekas att slutsatsen, att ovillkorade tillskott inte civilrättsligt kan be-

traktas som lån, även står i överensstämmelse med de synpunker som framfördes i doktri-

nen i slutet på 1990-talet avseende ovillkorade tillskott som lämnas endast i syfte att höja 

anskaffningsvärdet för aktierna. Som framgått ovan i avsnitt 2.3.2 ifrågasatte dessa förfat-

tare inte huruvida det civilrättsligt var fråga om ett tillskott under sådana omständigheter, 

utan ifall det skulle godtas som ett ovillkorat tillskott vid en skatterättslig prövning. 

 

5.6 Sammanfattning och avslutande kommentarer  

 

Med kapitaltillskott avses att en aktieägare eller någon annan tillskjuter medel till ett aktie-

bolag i syfte att stärka bolagets finansiella ställning genom att öka dess tillgångar utan att 

samtidigt öka dess skulder. Tillskott kan vara ovillkorade eller villkorade. De förra lämnas 

helt villkorslöst, medan tillskottsgivaren i senare fallet förbehåller sig rätten till återbetalning 

av framtida vinstmedel. En återbetalning av villkorade tillskott betraktas civilrättsligt som 

vinstutdelning.  

För att ett tillskott ska uppnå de avsedda effekterna krävs det att tillskottet ges på   

sådant sätt att det inte uppkommer någon skyldighet för bolaget att återbetala tillskottet och 

därmed redovisa en skuld, eftersom det i själva verket utgör ett lån under sådana omstän-

digheter. För att fastställa den civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott är det således 

främst frågan om var gränsen går mellan tillskott och lån som är relevant, då denna visar 

den yttersta gränsen för att en företeelse ska klassificeras som ett tillskott. Ovan har fram-

gått att gränsdragningsfrågan i doktrinen bara har diskuterats avseende villkorade tillskott 

och lån. Slutsatsen som nåtts ovan avseende denna gränsdragning är att återbetalnings-



43 
 

avtalet måste riktas mot aktieägarna och inte mot bolaget, för att det ska vara fråga om ett 

tillskott. Detta avgörs genom sedvanlig avtalstolkning av återbetalningsavtalet.  

Det har vidare framgått att det visserligen vore motiverat att även diskutera gräns-

dragningen mellan ovillkorade tillskott och lån, eftersom sådana tillskott kan ges under 

sådana förhållanden att givaren i princip har garanterat sig en återbetalning. Framställning-

en har emellertid visat att ovillkorade tillskott inte torde kunna betraktas som lån civilrätts-

ligt, då dessa inte innehåller något återbetalningsavtal som kan bli föremål för tolkning. 

Med hänsyn till att det i enmansaktiebolag, ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, är betydel-

selöst om tillskottet är villkorat eller ovillkorat, då aktieägaren i båda fallen själv bestämmer 

när vinstutdelning ska ske inom ramen för reglerna i ABL, kan det tyckas underligt att 

gränsdragningsproblem bara ska uppkomma avseende villkorade tillskott. Ovan har emel-

lertid visats att det kan anses motiverat att ovillkorade tillskott inte kan betraktas lån civil-

rättsligt. Detta grundas främst på att det i ABL uppställs tvingande regler som innebär att 

värdeöverföringar från bolaget bara får ske inom vissa uppställda former. Att givaren av ett 

ovillkorat tillskott i själva verket har garanterat sig en återbetalning torde därmed inte ha 

någon betydelse civilrättsligt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en rättslig företeelse bör klassificeras som ett 

tillskott om det utgör ett i förhållande till bolaget oåterkalleligt tillskott av medel. Tillskott 

som ges helt villkorslöst, det vill säga ovillkorade tillskott, kommer således alltid uppfylla 

detta krav. Vad gäller villkorade tillskott är det en förutsättning att återbetalningsavtalet 

verkligen binder aktieägarna och inte bolaget för att det ska klassificeras som ett tillskott i 

civilrättslig mening. Denna slutsats överensstämmer också med hur tillskott hanteras i re-

dovisningen.    
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6 Det civilrättsliga kapitaltillskottsbegreppet – prejudiciellt för 

skatterätten? 

 

6.1 Inledning 

 

I detta kapitel diskuteras huruvida kapitaltillskott, som lämnas för att öka gränsbeloppet, 

bör tolkas i enlighet med den civilrättsliga innebörden som fastställts i föregående kapitel. 

Med andra ord utreds om civilrätten kan anses vara prejudiciell till skatterätten i detta hän-

seende. Här utreds både om tillskott i det så kallade bankupplägget bör bedömas enligt 

civilrättslig innebörd, om detta utförts innan tredje stycket i 57 kap. 12 § IL trädde i kraft, 

och om begreppet varaktiga tillskott i denna bestämmelse bör bedömas enligt civilrättslig 

innebörd. Den förra bedömningen företas inte främst för att upplägg som utförts före den 

1 januari 2012 inte kan underkännas med stöd av den nya bestämmelsen, utan för att frågan 

om verklig innebörd av kapitaltillskott knappt berörts i rättskällorna och dessutom är av 

stor principiell betydelse för uppsatsens syfte. Det bör erinras om att verklig innebörd, en-

ligt terminologin i denna uppsats, är detsamma som civilrättslig innebörd. 

Först följer dock ett avsnitt som allmänt behandlar sambandet mellan civilrätt och 

skatterätt och därefter följer ett avsnitt där relevant rättspraxis och doktrin om verklig in-

nebörd av betydelse för kapitaltillskott analyseras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av de slutsatser som nåtts samt några kommentarer.  

 

6.2 Allmänt om sambandet mellan civilrätt och skatterätt 

 

Civilrättsliga begrepp återfinns i stor utsträckning som rättsfaktum i skatterättliga lagregler. 

Detta beror på att beskattning sker av skattskyldigas ekonomiska verksamhet och att det är 

i civilrätten som de olika ekonomiska händelserna regleras.111 Frågan om förhållandet mel-

lan civilrätt och skatterätt har varit föremål för en omfattande diskussion i den rättsveten-

skapliga doktrinen under de senaste decennierna.112 Den allmänna uppfattningen är att när 

det i skatterättsliga bestämmelser förekommer civilrättsliga begrepp ska dessa uppfattas i 

                                                 
111 Bergström 1978 s. 13 och Burmeister 2012 s. 19.  
112 Se t.ex. Bergström 1978, Hagstedt 1972, Gäverth 1999, Hultqvist 1995 och Burmeister 2012. Frågan har 
även diskuterats i ett flertal artiklar som publicerats i SvSkT och SN. Se t.ex. Grosskopf & Grönfors i SN 
1990 s. 353–367.   
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enlighet med sin civilrättsliga innebörd, det vill säga att civilrätten är prejudiciell till skatte-

rätten.113   

Hultqvist har utvecklat denna uppfattning på så sätt att civilrätten blir prejudiciell i 

förhållande till beskattningen om de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhåll-

anden och rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna. Om däremot 

skattenormerna relaterar till skatterättsliga koncept eller skatterättsligt modifierade civil-

rättsliga begrepp, är det istället dessa som bör tolkas och kvalificeras.114 Burmeister är av 

liknande uppfattning och menar att den första prövningen som ska göras är att avgöra om 

den aktuella normen definieras i civilrätten och eller i skatterätten. När skatträtten använder 

sig av civilrättsliga begrepp och någon annan skatterättslig reglering inte finns menar han 

att civilrätten blir prejudiciell till beskattningen. Han har strukturerat HFD:s rättspraxis i 

olika kategorier och målen med denna utgång placerar han i kategori 1. Om det istället är 

skatterätten som definierar den norm som ska tillämpas och det inte är fråga om ett i    

skatterätten använt civilrättsligt begrepp är hans uppfattning att skatterättslig tolknings-

metod ska användas. Dessa mål placerar han i kategori 2 eller 3.115  

 

6.3 Bedömning av verklig innebörd avseende tillskott  

 

Till skillnad från exempelvis leasing, gåvor och arrendeupplåtelser har kapitaltillskott 

knappt blivit föremål för bedömning specifikt i rättspraxis angående verklig innebörd.116 I 

några rättsfall om verklig innebörd där HFD bedömt sammansatta rättshandlingskedjor har 

emellertid tillskott utgjort en av rättshandlingarna. I det följande ska redogöras för tre mål 

som är av betydelse för bedömningen av inte varaktiga kapitaltillskott. Det första och det 

sista målet, RÅ 1989 ref. 31 och RÅ 2000 ref. 21 II, rör i själv verket förutsättningarna för 

                                                 
113 Se t.ex. Hultqvist i SvSkT 2005 s. 306 f. och i SN 2007 s. 696 f. samt Burmeister 2012 s. 145. Jfr dock 
Bergström 1978, s. 86 f. och s. 94. Bergströms uppfattning skiljer sig i någon mån då han menar att det finns 
civilrättsliga termer som har varierande innehåll i olika civilrättsliga sammanhang. De moment som är iden-
tiska för alla fall som täcks av termen benämner han begreppets ”allmänna civilrättsliga innebörd”. Innebör-
den av civilrättsliga begrepp i skatterätten bör enligt honom variera efter samma principer som i civilrätten 
och bör inte tolkas i strid med dess allmänna civilrättsliga innebörd.  
114 Hultqvist i SvSkT 2005 s. 306.  
115 Burmeister 2012 s. 46 och s. 234. Som framgått inledningsvis definierar Burmeister den process som myn-
nar ut i om civil- eller skatterättslig tolkningsmetod ska användas som verklig innebörd. Dock är det endast hans 
kategori 1 som normalt avses med verklig innebörd, vilket han också betonar. Skillnaden mellan hans kategori 
2 och 3 ska inte utvecklas i denna uppsats. 
116 Emellertid har det framgått ovan i kapitel 3 att den skatterättliga behandlingen av tillskott i princip helt och 
hållet utvecklats i praxis. Denna praxis avser dock inte verklig innebörd av tillskott, utan frågor om exempel-
vis återbetalning av tillskott och omvandling av villkorat till ovillkorat tillskott.  
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att avdrag ska medges för koncernbidrag, men som kommer att framgå nedan är de ändå av 

viss relevans för verklig innebörd av kapitaltillskott.  

 

RÅ 1989 ref. 31 
Bakgrund: 
X AB var sedan december 1986 ett helägt dotterbolag till Y AB, men ägdes tidigare av Z AB. 
Såsom dotterbolag till Z AB gjorde X AB en förslut om 34 236 471 kr vid 1986 års taxering 
men räknade med att under år 1987 få betydande beskattningsbara vinster i form av dels över-
skott i rörelsen, dels koncernbidrag från moderbolaget Y AB. Fråga uppkom huruvida X AB:s 
förluster var avdragsgilla mot nämnda inkomster vid 1988 års taxering. Av utredningen fram-
gick att Z AB under år 1985 lämnat ett aktieägartillskott till X AB om 34 236 000 kr och att X 
AB samma år lämnat ett koncernbidrag till Z AB om 30 000 000 kr.  
HFD:s bedömning: 
Efter att ha konstaterat att de formella villkoren var uppfyllda för att X AB skulle få avdrag för 
koncernbidrag till Z AB frågade sig HFD om ytterligare krav bör uppställas, till exempel att 
koncernbidrag inte får finansieras med aktieägartillskott. HFD uttalade sedan att sådana be-
gränsningar skulle innebära en inskränkning av möjligheten att lämna koncernbidrag som går 
utöver lagens ordalydelse. HFD konstaterade därför att det endast var möjligt att vägra avdrag 
för koncernbidrag inom ramen för en tillämpning av skatteflyktslagen.  

 

Burmeister menar att anledningen till att HFD inte nämner något om verklig innebörd, 

trots att det var fråga om förutbestämda aktieägartillskott och koncernbidrag, torde vara att 

begreppet koncernbidrag har en särskild skatterättslig definition och att det därmed inte 

finns något utrymme för att omklassificera denna rättshandling. Han placerar detta rättsfall 

i kategori 2, det vill säga rättsfall där skatterättslig bestämmelse/terminologi varit avgö-

rande. 117  Jag delar Burmeisters tolkning av detta mål, då jag anser att denna i själva verket 

kan utläsas av HFD:s domskäl.  

Hultqvist uttalar i en kommentar till detta mål att det kan ifrågasättas om det över 

huvud taget var ett tillskott i civilrättslig mening, då betalningarna; aktieägartillskottet och 

koncernbidraget, kvittades mot varandra.118 Mot bakgrund av den civilrättsliga innebörden 

av kapitaltillskott som fastställts i kapital 5 har jag svårt att dela Hultqvists uppfattning i 

detta avseende. Där har nämligen framgått att en rättslig företeelse bör klassificeras som ett 

tillskott om det utgör ett i förhållande till bolaget oåterkalleligt tillskott av medel. Vidare har 

det framgått att borgenärsskyddsreglerna i ABL förhindrar obehöriga värdeöverföringar 

från aktiebolag och att det därutöver inte torde vara möjligt att ställa upp något ytterligare 

krav, exempelvis på att tillskottet ska lämnas för att användas i bolaget under en viss tids-

period. Ingenting annat kan utläsas ur målet än att aktieägartillskottet uppfyllde dessa krav.  

                                                 
117 Burmeister 2012 s. 152 f.  
118 Hultqvist i SvSkT 2005 s. 306 och Hultqvist 1995 s. 492 f.  
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Även om frågan huruvida det var fråga om ett tillskott i civilrättslig mening inte   

prövades i målet är denna diskussion av stor principiell betydelse. Hultqvists antagande 

utgör ett exempel på att frågan om vad som utgör den civilrättsliga innebörden av en före-

teelse sällan lyfts fram i diskussionen om verklig innebörd. Med hänsyn till att kapitaltill-

skott inte kan sägas ha någon bestämd och avgränsad civilrättslig innebörd, vilket påvisats 

ovan, kan det tyckas anmärkningsvärt att det ifrågasätts huruvida det var ett tillskott i civil-

rättslig mening utan att det närmare reflekteras över vad den civilrättsliga innebörden    

faktiskt är.119  

Följande mål är emellertid av mer direkt relevans för verklig innebörd av inte varak-

tiga kapitaltillskott.  

 

RÅ 1999 not 18  
Bakgrund: 
AB X, som ägde mer än 90 procent av aktierna i AB Y och samtliga aktier i AB Z, avsåg att 
överlåta sina aktier i AB Y till AB Z för 15,8 miljarder kr. Innan försäljningen lämnade AB X 
ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Z på 13 miljarder kr. AB Z kunde komma att dela ut 
drygt 0,5 miljarder kr till AB X. Utdelningen skulle finansieras med ett banklån. En an frågorna 
var om AB X:s skattemässiga anskaffningsvärde för aktierna i AB Z genom aktieägartillskottet 
ökat med 13 miljarder kr eller om anskaffningsvärdet endast skulle beräknas på mellanskillna-
den mellan tillskottet och den lämnade utdelningen på 0,5 miljarder kr.  
HFD:s bedömning: 
Först konstaterades att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd 
och att detta kan innebära en gemensam bedömning av flera rättshandlingar. I förevarande fall 
uttalades att hela den transaktionskedjan, vari aktieägartillskottet och utdelningen ingår, utgör 
en sammanhängande plan för ett samgående mellan olika bolag. Det grundläggande syftet utta-
lades vara att placera en viss verksamhet i ett bolag med ett visst värde och utdelningen beting-
ades av att aktieägartillskottet behövdes göras innan värderingen slutförts. HFD menade att 
utdelningen framstod som en justering av aktieägartillskottet. HFD:s slutsats blev därför att X 
AB:s anskaffningsutgift skulle beräknas på mellanskillnaden mellan tillskottet och lämnade ut-
delning (nettovärdet). 

 

Möller menar att detta är ett typiskt genomsynsmål, då det består av skapade upplägg med 

civilrättsliga rättsfigurer som syftar till att uppnå skatteeffekter.120 Bergström delar inte  

Möllers uppfattning och menar att det inte finns någon särskild skatterättslig genomsyns-

princip. Han har tolkat målet som att HFD bedömde att rättshandlingarna var kopplade till 

varandra och därför skulle bedömas gemensamt.121 Enligt min mening synes det dock inte 

vara fråga om beskattning utifrån verklig innebörd i den bemärkelsen begreppet används i 

                                                 
119 Jfr Hagstedt 1972 s. 49 och Bergström 1978 s. 80 f. Hagstedt gör gällande att det oftast inte existerar nå-
gon bestämd och avgränsad civilrättslig innebörd hos civilrättsliga termer i civilrätten. Bergström är av lik-
nande uppfattning då han menar att civilrättsliga termer ofta har en varierande betydelse i olika civilrättsliga 
sammanhang.  
120 Möller i SN 2003 s. 574.   
121 Bergström i SN 2003 s. 646.   
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denna uppsats. Detta grundar jag på att ingenting annat kan utläsas av domen än att det var 

fråga om ett aktieägartillskott i civilrättslig mening, enligt definitionen i kapitel 5, och där-

efter en vinstutdelning. Den verkliga civilrättsliga innebörden kan därför enligt min mening 

inte vara att endast mellanskillnaden mellan tillskottet och utdelningen ska öka aktiernas 

anskaffningsvärde. Min kvalificerade gissning är därför att HFD använt begreppet verklig 

innebörd på ett annat sätt än civilrättslig innebörd i denna dom.122  

Burmeister har tolkat RÅ 1999 not 18 på ytterligare ett annat sätt och har utvecklat 

sin uppfattning i en jämförelse med RÅ 2000 ref. 21 II, varför jag redogör för denna efter 

en beskrivning av detta mål.   

  

RÅ 2000 ref. 21 II  
Bakgrund: 
X AB utgjorde ett helägt dotterbolag till Y AB. Y AB hade underskott på betydande belopp 
från tidigare år, medan X AB visade ett positivt resultat med en framtida hög bedömd vinst-
potential. Några spärrar mot att utnyttja underskotten i X AB fanns inte. Y-koncernen över-
vägde att avveckla sitt ägande i X AB. I syfte att kunna utnyttja de skattemässiga underskotten 
som fanns i Y AB, avsåg X AB att lämna koncernbidrag till Y AB med belopp som översteg 
det skattepliktiga resultatet. För att finansiera koncernbidraget krävdes att Y AB lämnade ovill-
korade aktieägartillskott till X AB. Fråga uppkom om koncernbidraget var avdragsgillt för X 
AB med större belopp än dess skattepliktiga resultat. 
SRN:s bedömning (vilken HFD delade): 
Först uttalades att de förutsättningar för att koncernbidrag ska kunna lämnas med skatterättslig 
verkan som anges i 2 § 3 mom. SIL [numera 35 kap. IL] var uppfyllda. Därefter uttalades, med 
en hänvisning till RÅ 1989 ref. 31 som gällde ett motsvarande förfarande, att dessa bestämmel-
ser uttömmande reglerar de krav som uppställs för avdragsrätt respektive skatteplikt för kon-
cernbidrag. Det var därför endast möjligt att vägra avdrag för koncernbidrag inom ramen för 
en tillämpning av skatteflyktslagen. 

 

Detta mål bedöms således på motsvarande sätt som det förstnämnda målet RÅ 1989 ref. 

31, vilket gällde ett motsvarande förfarandet. Burmeister menar emellertid att detta mål och 

RÅ 1999 not 18 är snarlika i civilrättslig mening, då moderbolaget i båda målen lämnar ett 

ovillkorat aktieägartillskott till ett dotterbolag, vilket i sin tur lämnar utdelning till moder-

bolaget.123 Han uttalar att rättshandlingarna; tillskotten och utdelningarna, i båda dessa mål 

har varit nära knutna till och avhängiga varandra på ett sådant sätt att aktieägartillskotten 

förutsatte att utdelning skulle lämnas till de tillskjutande aktieägarna. Han menar därför att    

utdelningarna framstår som justeringar av aktieägartillskotten.124  

                                                 
122 Jfr Hultqvist i SvSkT 2005 s. 305 och i SvSkT 2009 s. 111. Han synes där inte vara helt främmande för att 
HFD använt begreppet verklig innebörd på ett annat sätt än civilrättslig innebörd i RÅ 1999 not 18. Han 
menar emellertid att HFD klargjort genom bl.a. RÅ 2004 ref. 27 att några andra tolkningar av verklig inne-
börd än civilrättslig innebörd inte längre vinner gehör i högsta instans.  
123 Det bör förtydligas att koncernbidrag från ett dotterbolag till ett moderbolag civilrättsligt betraktas som 
utdelning, varför det var fråga om civilrättslig utdelning både i RÅ 1999 not 18 och RÅ 2000 ref. 21 II.   
124 Burmeister i SvSkT 2011 s. 345.    
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Beträffande RÅ 1999 not 18 menar Burmeister att den avgörande skillnaden mellan 

detta mål och RÅ 2000 ref. 21 II är att aktieägartillskott och utdelning, till skillnad från 

koncernbidrag som fråga var om i 2000-års mål, inte definieras av skatterätten.125 En natur-

lig följd av att aktieägartillskott och utdelning inte definieras av skatterätten borde enligt 

min mening rimligen vara att bedöma dessa rättshandlingar enligt deras civilrättsliga inne-

börd, det vill säga beskattning utifrån verklig innebörd. Burmeister placerar emellertid även 

RÅ 1999 not 18 i kategori 2, vilket innebär att han menar att skatterättslig bestäm-

melse/terminologi varit avgörande. Han menar att ett avgörande faktum för att aktiernas 

anskaffningsutgift bara fick ökas med mellanskillnaden mellan tillskottet och lämnad utdel-

ning (nettovärdet), var att den fråga som bedömdes var aktiernas anskaffningsutgift enligt 

skattebestämmelsen 44 kap. 14 § IL. Närmare bestämt menar Burmeister att frågan var hur 

stor förbättringsutgiften i förevarande bestämmelse var. Att den vid tidpunkten för aktieägar-

tillskottet inte beslutade utdelningen kunde beaktas menar han dels beror på att begreppet 

förbättringsutgift återfinns i skattebestämmelserna, dels att det mellan parterna var säker-

ställt att viss del av tillskottet skulle återbetalas om värderelationen skulle kräva det. Enligt 

Burmeister hade det ingen betydelse för bedömningen av en skattebestämmelse att formalia 

för utdelning inte var iakttagen enligt ABL. Han menar vidare att det är rimligt att se utdel-

ningen som en korrigering av aktieägartillskottet, då aktierna knappast kan ha ”förbättrats” 

med ett högre värde än ägaren de facto avstått.126  

Enligt min mening kan det ifrågasättas om domslutet verkligen grundades på en van-

lig skatterättslig tolkning av termen förbättringsutgifter i 44 kap. 14 § IL. HFD nämner 

över huvud taget inte denna bestämmelse, trots att SKV argumenterar för denna i sitt 

överklagande. Det främsta skälet till att jag ifrågasätter denna rättsliga grund är emellertid 

att ingenting annat kan utläsas av förarbeten och rättspraxis avseende 44 kap. 14 § IL än att 

ovillkorade aktieägartillskott ska öka omkostnadsbeloppet. Detta följer inte av lagtexten, 

men som framgått ovan har det sedan länge varit en vedertagen uppfattning att ovillkorade 

– men inte villkorade – tillskott ökar aktiernas anskaffningsvärde.127 Rättskällorna synes 

däremot inte ge stöd för att bortse från ett civilrättsligt fullbordat tillskott, och endast öka 

anskaffningsvärdet med nettovärdet av ett lämnat aktieägartillskott.  

                                                 
125 Burmeister i SvSkT 2011 s. 345.  
126 Burmesiter 2012 s. 156, s. 160 f. och s. 206.  
127 Jfr även den ursprungliga lydelsen av 3 § 12 mom. SIL där detta framgick uttryckligen. Se avsnitt 2.3.2 och 
avsnitt 3.3.  
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I en tidigare artikel synes inte heller Burmeister mena att det var fråga om en vanlig 

skatterättslig tolkning av termen förbättringsutgifter i 44 kap. 14 § IL. Där uttalar han att 

det civilrättsligt var nödvändigt att bedöma hur mycket som ägaren avstått för att bedöma 

hur mycket som lämnats i tillskott och som skulle anses utgöra förbättringsutgift, eftersom 

det inte finns några skatterättsliga preciseringar av aktieägartillskott. Han menar vidare att 

den bevismässiga utgångspunkten var att utedelningen var bestämd och därmed kunde 

beaktas.128 Burmeister synes således i viss mån ha ändrat synsätt, åtminstone synes han inte 

anse det helt självklart på vilken rättsliga grund HFD kom fram till sitt domslut i RÅ 1999 

not 18. 

 Jag delar Burmeisters uppfattning i det avseendet att domslutet i RÅ 1999 not 18 kan 

anses motiverat, eftersom anskaffningsvärdet på dotterbolagsaktierna inte borde ökas med 

mera än vad ägaren faktiskt avstått. Mot bakgrund av vad som sagts ovan är min slutsats 

ändå att det inte kan ha varit fråga om en sedvanlig skatterättslig tolkning utifrån 44 kap.  

14 § IL. Jag står därför fast vid att den rättsliga grunden synes vara att HFD använt be-

skattning utifrån verklig innebörd i en annan betydelse än den som används i denna uppsats. 

En möjlig tolkning är att HFD använt begreppet verklig innebörd i bemärkelsen genomsyn, 

för att se igenom rättshandlingarna och ge dem ett specifikt skatterättsligt innehåll, det vill 

säga bedöma dem som en och samma rättshandling. 

Avseende RÅ 2000 ref. 21 II menar Burmeister att koncernbidrag är en särskild skat-

terättslig figur som definieras i skattelagstiftningen, varför det inte är möjligt att omklassifi-

cera denna om de uppställda villkoren är uppfyllda.129 Så långt delar jag hans uppfattning, 

då det är samma tolkning som han gjorde avseende RÅ 1989 ref. 31 ovan.  

Vidare menar Burmeister att det strikt civilrättsligt kan hävdas att det inte förekom-

mit någon värdeöverföring, vilket är ett i skatterättslig praxis stadgat krav för att avdrag för 

koncernbidrag ska medges, eftersom koncernbidraget kvittades mot ett lika stort aktieägar-

tillskott från moderbolaget. Då koncernbidraget ur ett skattemässigt perspektiv uppfyllde 

kravet på värdeöverföring anser han likväl att det saknas grund för att vägra avdrag för 

koncernbidraget.130 I denna fråga delar jag däremot inte Burmeisters uppfattning, då det 

enligt min mening synes ha varit fråga om ett tillskott i civilrättslig mening. På samma sätt 

som avseende de två ovannämnda målen grundar jag denna tolkning på att ingenting annat 

kan utläsas av målet än att tillskottet uppfyllde förutsättningarna för att civilrättsligt klassifi-

                                                 
128 Burmeister i SvSkT 2011 s. 345.  
129 Burmesiter i SvSkT 2011 s. 73 vid not 6 och s. 345 samt Burmeister 2012 s. 155.   
130 Burmeister i SvSkT 2011 s. 345 f.  
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ceras som ett kapitaltillskott, som fastställts i kapitel 5. Även om tillskottet lämnades för att 

finansiera koncernbidraget synes det således enligt min mening utgöra ett tillskott i civil-

rättslig mening.  

En ytterligare meningsskiljaktighet mellan mig och Burmeister avseende 2000-års mål 

är att Burmeister menar att moderbolagets omkostnadsbelopp på aktierna i dotterbolaget 

antagligen inte fick ökas, då det inte var fråga om någon förbättringsutgift, med hänsyn till 

utgången i RÅ 1999 not 18.131 Eftersom jag inte delar hans uppfattning om att det i     

1999-års mål var fråga om en tolkning av termen förbättringsutgifter i 44 kap. 14 § IL, delar 

jag inte heller hans antagande avseende 2000-års mål. Frågan om omkostnadsbeloppet var 

emellertid inte föremål för bedömning i detta mål.  

 

6.4 Kapitaltillskott för att öka gränsbeloppet – bör det tolkas enligt civilrättslig 

innebörd? 

 

6.4.1 Allmänna utgångspunkter 

 

En förutsättning för att begreppet kapitaltillskott ska tolkas enligt sin civilrättsliga innebörd 

är, som påpekats ovan, att begreppet faktiskt utgör ett civilrättsligt begrepp/rättsfigur. Om 

begreppet definieras i skattebestämmelserna eller om det utgör ett skatterättsligt modifierat 

civilrättsliga begrepp är istället den allmänna uppfattningen att det är dessa bestämmelser 

som ska tolkas.132 Eftersom det inte ansågs möjligt att besvara denna fråga redan i uppsat-

sens inledning har både en skatterättslig- och en civilrättslig tolkning av begreppet företa-

gits i separata kapitel ovan. Emellertid kan det inte heller nu, i uppsatsens slutskede, ges ett 

självklart svar på frågan.  

Frågans komplexitet kan belysas av Burmeisters analys av RÅ 1999 not 18, i vilken 

han menar att den avgörande skillnaden mellan detta mål och RÅ 2000 ref. 21 II är att in-

stitutet aktieägartillskott inte definieras av skatterätten. Trots det menar han att ett avgör-

and faktum var att den fråga som bedömdes i RÅ 1999 not 18 var hur stor förbättrings-

utgiften i 44 kap. 14 § IL var, i vilken ovillkorade aktieägartillskott i skatterättsligt          

hänseende inräknas.133 Enligt min mening kan det inte anses helt klart om han menar att 

                                                 
131 Burmesiter i SvSkT 2011 s. 346.  
132 Se ovan i avsnitt 6.2.  
133 Burmesiter i SvSkT 2011 s. 345 jfr med Burmesiter 2012 s. 160 f. och s. 206. 
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tillskott är ett civilrättsligt begrepp som därmed ska tolkas enligt civilrättslig innebörd eller 

om begreppet genom en tolkning av termen förbättringsutgifter i 44 kap. 14 § IL har getts 

ett specifikt skatterättsligt innehåll.   

Algotsson har i ett uttalande, som ofta återges i doktrinen, uttalat att aktieägartillskott 

inte är en skattespecifik företeelse utan en företeelse som har sitt ursprung och berättigande 

inom bolagsrätten. Han menar därför att aktieägartillskott bör bedömas enligt sin civilrätts-

liga innebörd, om inte mycket starka skäl talar emot detta.134 Trots att det inte finns några 

civilrättsliga lagregler om kapitaltillskott har det framgått i kapitel 5 att tillskott sedan länge 

är en accepterad kapitalanskaffningsform för aktiebolag. Vidare har det framgått att det 

råder enighet om att tillskottets huvudsakliga syfte är att förbättra bolagets finansiella ställ-

ning och därmed förhindra en tvångslikvidation.  

Mot bakgrund av det nyss sagda är min uppfattning att kapitaltillskott, åtminstone i 

grunden, utgör ett civilrättsligt begrepp/rättsfigur, vilket medför att begreppet bör tolkas 

enligt sin civilrättsliga innebörd. Fråga uppkommer emellertid om begreppet, när det     

används som rättsfaktum i skattebestämmelser, har getts ett skatterättsligt modifierat inne-

håll som istället ska läggas till grund för bedömningen. Ovan har framgått att jag inte anser 

att begreppet tillskott har getts ett specifikt skatterättsligt innehåll i 44 kap. 14 § IL, genom 

en tolkning av termen förbättringsutgifter. I denna bestämmelse synes det enligt min     

mening vara fråga om ett i skatterätten använt civilrättsligt begrepp, som därmed ska tolkas 

enligt sin civilrättsliga innebörd. Att så inte skedde i RÅ 1999 not 18 är dock tydligt       

eftersom inte aktieägartillskottet i sin helhet ökade aktiernas anskaffningsvärde, trots att det 

synes vara fråga om ett tillskott i civilrättslig mening. Som framgått ovan är min förklaring 

härtill att HFD använde beskattning utifrån verklig innebörd i en annan bemärkelse än 

civilrättslig innebörd i detta mål.  

I det följde ska undersökas om tillskott som lämnas för att öka gränsbeloppet ska tol-

kas enligt sin civilrättsliga innebörd, innan respektive efter bestämmelsen i 57 kap. 12 §      

3 st. IL trädde i kraft.  

 

 

 

                                                 
134 Algotsson i SN 1993 s. 587.  
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6.4.2 Tillskott i bankupplägget innan 57 kap. 12 § 3 st. IL trädde i kraft 

 

Underlaget för årets gränsbelopp är enligt 57 kap. 12 § 1 st. IL det omkostnadsbelopp som 

skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång. Ovan har det framgått att 

denna formulering innebär att en hänvisning har gjorts till de allmänna kapitalvinstreglerna, 

vilket innebär att ovillkorade tillskott ökar omkostadsbeloppet för aktierna. Som redogjorts 

för i avsnitt 2.3.2 framgick detta till och med uttryckligen av den ursprungliga bestämmel-

sen i 3 § 12 mom. SIL. Det finns ingenting i förarbetena eller i rättspraxis som talar för att 

begreppet tillskott ska ha getts ett modifierat skatterättsligt innehåll i denna bestämmelse. 

På samma sätt som avseende 44 kap. 14 § IL är således min bedömning att den skatterätts-

liga rättsföljden, ökning av omkostnadsbeloppet, bör inträda om det civilrättsligt är fråga 

om ett ovillkorat tillskott.  

Av det ovan sagda följer att ovillkorade tillskott som lämnas för att öka gränsbelopp-

et ska bedömas utifrån om det civilrättsligt är fråga om ett ovillkorat tillskott. Som visats i 

kapitel 5 torde en rättslig företeelse klassificeras som ett kapitaltillskott om det utgör ett i 

förhållande till bolaget oåterkalleligt tillskott av medel, oavsett om ägaren i princip garante-

rat sig en återbetalning genom att likvidera bolaget. Därmed utgör de kortvariga ovillkorade 

tillskotten i bankupplägget enligt min bedömning tillskott i civilrättslig mening. Min kvalifi-

cerade gissning är därför att SKV inte kommer att ha framgång med sitt yrkande om att 

underkänna bankuppläget med stöd av verklig innebörd. Huruvida det numera existerar 

någon annan verklig innebörd än den civilrättsliga, vilket det enligt min mening var fråga 

om i RÅ 1999 not 18, ska inte diskuteras närmare i denna uppsats. Däremot kan det kon-

stateras att införandet av det nya tredje stycket i 57 kap. 12 § IL synes ha varit nödvändigt 

för att förhindra bankupplägget, utan tillämpning av skatteflyktslagen.                                                                                     

Det är emellertid inte helt enkelt att besvara frågan huruvida civilrätten kan betraktas 

som prejudiciell i förhållande till skatterätten i detta hänseende. Det beror på att det endast 

är ovillkorade tillskott som får läggas till aktiernas anskaffningsvärde, trots att det civilrätts-

liga kapitaltillskottsbegreppet även innefattar villkorade sådana. Ovan i avsnitt 5.3. har det 

emellertid framgått att skatterättens avvikelse från civilrätten avseende villkorade tillskott är 

stark förankrad i rättskällorna. Dessutom framgick det, som nyss påpekats, uttryckligen av 

den ursprungliga bestämmelsen i 3 § 12 mom. SIL att endast ovillkorade tillskott fick läggas 

till aktiernas anskaffningskostnad. En följd av det sagda är ändå att civilrätten inte kan an-

ses ”helt prejudiciell” till skatterätten i detta hänseende. Samma sak uttryckt på ett bättre 
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sätt är att säga att civilrätten är prejudiciell i förhållande till skatterätten i den mån inte skat-

terätten avviker på grund av särskilda bestämmelser, vilket är fallet beträffande villkorade 

tillskott som i skattehänseende betraktas som fordringar.  

 

6.4.3 Varaktiga tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL 

 

Ovan har det framgått att begreppet kapitaltillskott i grunden utgör ett civilrättsligt be-

grepp/rättsfigur som därmed ska tolkas enligt sin civilrättsliga innebörd då det förekommer 

i skattebestämmelserna. Fråga uppkommer emellertid om begreppet varaktiga tillskott i    

57 kap. 12 § 3 st. IL har getts ett skatterättsligt modifierat innehåll, som ska läggas till grund 

för bedömningen istället för den civilrättsliga innebörden.  

I kapitel 4 har det framgått att det mot bakgrund av syftet med 57 kap. 12 § 3 st. IL 

inte kan anses berättigat att tolka begreppet tillskott i denna bestämmelse på samma sätt 

som i de andra begränsningsreglerna, då begreppet i de senare innefattar bland annat ny-

emissioner och villkorade tillskott. Där har vidare framgått att begreppet tillskott i 57 kap. 

12 § 3 st. IL endast torde innefatta ovillkorade tillskott, eftersom det endast är sådana som 

får läggas till aktiernas anskaffningsvärde och följaktligen öka gränsbeloppet. Det kan    

ifrågasättas om det faktum att endast ovillkorade tillskott synes träffas av bestämmelsen 

innebär att begreppet tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL utgör ett skatterättsligt modifierat civil-

rättsligt begrepp. Enligt min mening är det svårt att hävda detta eftersom detsamma gäller 

enligt 44 kap. 14 § och 57 kap. 12 § 1 st. IL. Dessutom är det sedan länge vedertaget att 

endast ovillkorade tillskott får läggas till aktiernas anskaffningsvärde.  

Det sagda leder till slutsatsen att begreppet tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL bör bedö-

mas utifrån om det civilrättsligt är fråga om ett ovillkorat tillskott. Frågan huruvida civil-

rätten kan betraktas som prejudiciell i förhållande till skatterätten i detta hänseende besva-

ras på samma sätt som i föregående avsnitt. Avseende begreppet varaktigt kan det konsta-

teras att detta ska bedömas i enlighet med den skatterättsliga tolkningen som företagits i 

kapitel 4, eftersom detta inte utgör ett civilrättsligt begrepp.  

 

 

 



55 
 

6.5 Sammanfattning och avslutande kommentarer  

 

Då skatterätten använder civilrättsliga begrepp/rättsfigurer är den allmänna uppfattningen 

att dessa ska tolkas i enlighet med sin civilrättsliga innebörd, det vill säga att civilrätten är 

prejudiciell till skatterätten. Förevarande kapitel har påvisat svårigheten med att tillämpa 

detta, till synes enkla, tillvägagångssätt på kapitaltillskott. Svårigheten torde främst bero på 

att det inte finns något givet svar på frågan huruvida kapitaltillskott är ett civilrättsligt be-

grepp/rättsfigur eller ett skatterättsligt modifierat civilrättsliga begrepp, när det förekom-

mer som rättsfaktum i skattebestämmelserna. En annan bidragande orsak är att den rätts-

liga företeelsen kapitaltillskott inte kan sägas ha någon fixerad och avgränsad civilrättslig 

innebörd, även om en sådan innebörd har försökt fastställas i kapitel 5. Därtill finns det 

knappt någon rättspraxis eller doktrin angående verklig innebörd som specifikt behandlar 

innebörden av kapitaltillskott.  

Inte i något av de tre rättsfall som analyserats ovan avseende sammansatta rättshand-

lingskedjor, varav en utgjort tillskott, synes beskattning ha skett utifrån verklig innebörd, i 

den bemärkelsen begreppet används i denna uppsats. I RÅ 1989 ref. 31 och RÅ 2000 ref. 

21 II är detta naturligt då fråga var om förutsättningarna för att medge avdrag för koncern-

bidrag. Gällande RÅ 1999 not 18 är det dock inte detta lika självklart att beskattning inte 

ska ske utifrån verklig innebörd. Frågan i målet var hur ett ovillkorat aktieägartillskott som 

lämnats från ett moderbolag till ett dotterbolag, vilket i sin tur lämnat utdelning till moder-

bolaget, skulle bedömas. Antingen skulle tillskottet i sin helhet öka anskaffningsvärde på 

aktierna eller bara med mellanskillnaden mellan tillskottet och lämnad utdelning (nettovär-

det). Då aktieägartillskott och utdelning inte definieras av skatterätten kan det tyckas mest 

korrekt att bedöma dessa rättshandlingar enligt deras civilrättsliga innebörd, det vill säga 

beskattning utifrån verklig innebörd. Enligt min bedömning kan HFD dock inte ha använt 

beskattning utifrån verklig innebörd i denna bemärkelse, då anskaffningsvärdet på aktierna 

bara fick ökas med nettovärdet, trots att det synes vara fråga om ett fullbordat tillskott i 

civilrättslig mening. Med hänsyn till att jag inte heller bedömer att det var fråga om en van-

lig skatterättslig tolkning av termen förbättringsutgifter i 44 kap. 14 § IL, är min slutsats att 

HFD använt begreppet verklig innebörd på ett annat sätt än civilrättslig innebörd i denna 

dom.  

I doktrinen har det ifrågasatts huruvida det var fråga om tillskott i civilrättslig mening 

i de ovan behandlade målen, vilket är åsikter jag inte delar. En anledning till diskrepansen 
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kan vara att min tolkning av målen i huvudsak grundar sig på den civilrättsliga innebörden 

av kapitaltillskott som fastställts i kapitel 5. I doktrinen har frågan om vad som utgör den 

civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott däremot inte diskuterats i tolkningen av rätts-

praxis om verklig innebörd. Ovan har framgått att det inte existerar någon bestämd civil-

rättslig innebörd för kapitaltillskott, även om jag försökt fastställa en sådan i kapitel 5. Utan 

att för den skull påstå att min bedömning av den civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott 

är den absolut korrekta, vill jag betona vikten att faktiskt försöka fastställa en civilrättslig 

innebörd att utgå ifrån vid analys av praxis om verklig innebörd. I annat fall torde det bli 

svårt att bedöma huruvida HFD i själva verket gjort en civilrättslig tolkning eller en specifik 

skatterättslig tolkning av rättshandlingarna.  

Mot bakgrund av att kapitaltillskott har sitt ursprung och berättigande inom civil-

rätten, samt sedan länge är en accepterad kapitalanskaffningsform för aktiebolag, är min 

slutsats att företeelsen i grunden utgör en civilrättslig rättsfigur, vilket medför att den bör   

tolkas enligt civilrättslig innebörd. Denna bedömning motsägs inte av rättsfallen ovan, då 

det nyss förklarats varför beskattning inte skedde utifrån verklig (civilrättslig) innebörd. 

Fråga uppkommer emellertid om begreppet, när det förekommer som rättsfaktum i skatte-

bestämmelserna, har getts ett skatterättsligt modifierat innehåll som istället ska läggas till 

grund för bedömningen.  

Ovan har framgått att jag inte anser att så är fallet avseende 44 kap. 14 § och 57 kap. 

12 § 1 st. IL, utan att den skatterättsliga rättsföljden inträder om det är fråga om ett ovill-

kort tillskott i civilrättslig mening. Innan tredje stycket i 57 kap. 12 § IL trädde i kraft skulle 

således de kortvariga tillskotten i bankupplägget ha bedömts enligt civilrättslig innebörd. 

Då dessa tillskott synes utgöra tillskott i civilrättslig mening, skulle bankupplägget enligt 

min bedömning inte kunna underkännas med stöd av verklig innebörd.  

Det har vidare diskuterats om begreppet varaktiga tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL har 

getts ett skatterättsligt modifierat innehåll. Mot bakgrund av bestämmelsens syfte har det 

framgått att begreppet tillskott endast torde innefatta ovillkorade tillskott, vilket skiljer sig 

från begreppets innebörd i de andra begränsningsreglerna. Det är emellertid svårt att säga 

att detta faktum medför att begreppet tillskott getts ett modifierat skatterättsligt innehåll i 

denna bestämmelse, då detsamma gäller avseende 44 kap. 14 § och 57 kap. 12 § 1 st. IL. 

Avgörande för om omkostnadsbeloppet ska minskas enligt 57 kap. 12 § 3 st. IL synes såle-

des vara om det civilrättsligt är fråga om ett ovillkorat tillskott.  
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Frågan huruvida civilrätten är prejudiciell i förhållande till skatterätten, avseende inne-

börden av kapitaltillskott som lämnas för att öka gränsbeloppet, är inte helt enkel att be-

svara. Slutsatsen som dragits ovan är ändå att civilrätten är prejudiciell i förhållande till skat-

terätten i den mån inte skatterätten avviker på grund av särskilda bestämmelser, vilket är 

fallet angående villkorade tillskott som anses utgöra fordringar i skattehänseende.  

 

 

7 Slutsatser och reflektioner 

 

7.1 Sammanfattande slutsatser  

 

Denna framställning har visat att 3:12-reglerna tillsammans med den skattemässiga behand-

lingen av kapitaltillskott har möjliggjort för aktiva ägare i fåmansföretag att använda sig av 

inte varaktiga kapitaltillskott för att höja gränsbeloppet och därmed öka beloppet som kan 

tas ut ur företaget med 20 procent i skatt. I 3:12-reglerna är det fastställandet av årets 

gränsbelopp enligt normalmetoden i 57 kap. 11 § 1 st. 2 p. IL samt närmare bestämt kapi-

talunderlaget i denna metod som har använts. Även om det inte längre framgår uttryckligen 

av lagtexten står det nämligen klart att ovillkorade – men inte villkorade – tillskott får läg-

gas till aktiernas anskaffningsvärde och därmed öka gränsbeloppet. I den skattemässiga 

behandlingen av tillskott har denna väsentliga skillnad mellan ovillkorade och villkorade 

tillskott utvecklats och motiverats med att endast de förra utgör rena kapitalinsatser. En 

annan väsentlig skillnad är att endast villkorade tillskott lämnas med villkor om återbetal-

ning, vilken betraktas som återbetalning av lån. 

Emellertid har det visats att aktieägare som använder sig av ovillkorade tillskott i  

bankupplägget i princip har garanterat sig en återbetalning av tillskottet då de bestämt sig 

att likvidera bolaget, som inte bedriver någon verksamhet. Det har därför ifrågasatts om 

den skattemässiga rättsföljden, ökning av omkostnadsbeloppet, bör inträda för dessa typer 

av ovillkorade tillskott. Med dessa utgångspunkter har det utretts och analyserats vad som 

inkomstskatterättsliga avses med varaktiga kapitaltillskott.  

Begreppets innebörd har först analyserats i den specifika bestämmelsen 57 kap. 12 §  

3 st. IL uteslutande utifrån skatterättsliga rättskällor. Därefter har begreppets civilrättsliga 

innebörd försökt fastställas, varefter det diskuterats huruvida kapitaltillskott som lämnats 

för att höja gränsbeloppet ska tolkas enligt sin civilrättsliga innebörd. Denna metod har 
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motiverats med att kapitaltillskott härstammar från civilrätten samt att det är en allmän 

uppfattning att civilrättsliga begrepp som används i skatterätten ska uppfattas enligt civil-

rättslig innebörd. Anledningen till att den civilrättsliga innebörden av kapitaltillskott inte 

använts direkt i den skatterättsliga tolkningen är dels att det inte existerar någon bestämd 

och precis civilrättslig definition på kapitaltillskott, dels att det inte kan anses självklart att 

tillskott faktiskt utgör ett civilrättsligt begrepp när det används för att öka gränsbeloppet. I 

det följande redovisas resultatet av dessa utredningar och analyser.  

Resultatet av den skatterättsliga tolkningen av begreppet tillskott i 57 kap. 12 §          

3 st. IL är, mot bakgrund av bestämmelsens syfte, att detta bara tar sikte på ovillkorade 

tillskott. Eftersom begreppet i de andra begränsningsreglerna även avser till exempel villko-

rade tillskott och olika typer av emissioner har avsteg gjorts från utgångspunkten att samma 

begrepp betyder samma sak i olika lagrum om inte annat uttryckligen angivits. Avseende 

varaktigheten har det bland annat konstaterats att tillskottet ska avses att användas i företa-

get under minst två år.  

Vad gäller den civilrättsliga innebörden av begreppet tillskott, vilket är ett delsyfte för 

uppsatsen, är har den slutsatsen nåtts att en transaktion bör klassificeras som ett tillskott 

om den utgör ett i förhållande till bolaget oåterkalleligt tillskott av medel. Ur ett civilrättsligt 

perspektiv synes det vara betydelselöst under hur lång tid tillskottet finns i bolaget, vilket 

förklarats med att det i ABL finns tvingande regler om hur och när värdeöverföringar får 

ske från aktiebolag för att skydda bolagets borgenärer. Tidsaspekten och ägarens intention-

er med att lämna ett aktieägartillskott synes således inte ha någon betydelse vid bedömning-

en av om det civilrättsligt är fråga om ett tillskott.  

I diskussionen huruvida kapitaltillskott som lämnas för att öka gränsbeloppet ska  

tolkas enligt den civilrättsliga innebörden, som fastställts i kapitel 5, har tre rättsfall om 

sammansatta rättshandslingskedjor varav en utgjort tillskott analyserats. Enligt min bedöm-

ning skedde inte beskattning utifrån verklig innebörd i något utav dessa mål. Avseende två 

av målen är det tämligen självklart, då dessa i själva verket rörde förutsättningarna för av-

drag för koncernbidrag. Gällande RÅ 1999 not 18 är bedömningen dock inte lika enkel och 

det har visats ovan att målet har tolkats på flera olika sätt i doktrinen. Min slutsats är att 

HFD använde begreppet verklig innebörd på ett annat sätt än civilrättslig innebörd i denna 

dom, eftersom jag bedömer att det var fråga om ett tillskott i civilrättslig mening.  

I doktrinen har det ifrågasatts huruvida det var fråga om tillskott i civilrättslig mening 

i de behandlade målen. Ovan har framgått att detta är åsikter jag inte delar, vilket kan bero 



59 
 

på att jag grundat min tolkning av rättsfallen på den civilrättsliga innebörden av kapitaltill-

skott som fastställts i kapitel 5. I doktrinen har det över huvud taget inte reflekterats över 

vad som utgör ett kapitaltillskott i civilrättslig mening i analysen av rättspraxis om verklig 

innebörd, vilket kan tyckas anmärkningsvärt mot bakgrund av att det visats ovan att      

kapitaltillskott inte har någon bestämd civilrättslig innebörd. Utan att ha en civilrättslig  

innebörd av kapitaltillskott att utgå ifrån blir det enligt min mening svårt att bedöma 

huruvida HFD gjort en bedömning utifrån verklig (civilrättslig) innebörd eller använt be-

greppet verklig innebörd på ett skattespecifikt sätt.  

Redogörelsen för kapitaltillskott i kapitel 5 leder mig till slutsatsen att kapitaltillskott i 

grunden utgör en civilrättslig rättsfigur, som således ska tolkas enligt civilrättslig innebörd. 

Denna slutsats motsägs inte heller av rättsfallen ovan, då anledningen till att beskattning 

inte skedde utifrån verklig innebörd förklarats där. Det har emellertid diskuterats om be-

greppet har getts ett skatterättsligt modifierat innehåll i någon skattebestämmelse, som istäl-

let ska läggas till grund för bedömningen. Det har framgått att jag inte anser att så är fallet 

avseende 44 kap. 14 § IL och 57 kap. 12 § 1 st. IL, då inget annat kan utläsas av rättskäl-

lorna än att ovillkorade tillskott ska öka omkostnadsbeloppet. Avseende dessa bestämmel-

ser inträder således den skatterättsliga rättsföljden om det civilrättsligt är fråga om ett ovill-

korat tillskott.  

Det sagda leder till slutsatsen att den typ av inte varaktiga tillskott i bankupplägget ska 

bedömas enligt civilrättslig innebörd, det vill säga beskattning utifrån verklig innebörd.  

Eftersom tidsaspekten synes vara betydelselös civilrättsligt torde bankupplägget inte kunna 

underkännas med stöd av beskattning utifrån verklig innebörd. Detta medför att det nya 

tredje stycket i 57 kap. 12 § IL inte kan anses vara överflödig, vilket var något som jag befa-

rade i uppsatsens inledande skede.  

Det har vidare framgått att inte heller begreppet tillskott i 57 kap. 12 § 3 st. IL har 

getts ett skatterättsligt modifierat innehåll, trots att begreppet bara synes innefatta ovillko-

rade tillskott, vilket skiljer sig från begreppets innebörd i de andra begränsningsreglerna. 

Det grundar jag på att detta överensstämmer med vad som är fallet avseende 44 kap. 14 § 

och 57 kap. 12 § 1 st. IL samt att det sedan länge är vedertaget att endast ovillkorade till-

skott får läggas till aktiernas anskaffningsvärde.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns någon generell inkomst-

skatterättslig innebörd av varaktiga kapitaltillskott, då denna varierar i olika skatte-

bestämmelser. I denna uppsats har begreppets innebörd i 57 kap. 12 § 3 st. IL analyserats, 
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vilket resulterat i att begreppet där torde avse ovillkorade tillskott som lämnas för att     

användas i företaget under minst två år. Avgörande för om det är fråga om ett ovillkorat 

tillskott är att företeelsen utgör ett ovillkorat tillskott i civilrättslig mening. Civilrätten kan i 

detta hänseende betraktas som prejudiciell i förhållande till skatterätten, i den mån inte 

skatterätten avviker på grund av särskilda bestämmelser, vilket är fallet beträffande villko-

rade tillskott som i skattehänseende betraktas som fordringar och därmed inte får läggas till 

anskaffningsvärdet.  

 

7.2 Några avslutande reflektioner 

 

Att kapitaltillskott är en mycket komplicerad rättsfigur är inte jag den första som påpekar.  

Anledningen till komplexiteten torde främst vara att frågan om hur kapitaltillskott ska be-

handlas varken reglerats i skatterättslig eller i civilrättslig lagstiftning.  Detta har medfört att 

kapitaltillskott har blivit föremål för en riklig behandling både i skatterättslig och i civilrätts-

lig doktrin. Genom denna doktrin men främst genom rättspraxis har emellertid många av 

de oklarheter som tidigare förknippats med rättsfiguren kapitaltillskott klargjorts.  

Vad gäller den skattemässiga behandlingen av tillskott kan exempelvis nämnas att det 

står klart att endast ovillkorde tillskott ökar aktiernas anskaffningsvärde samt att det nu-

mera även är klarlagt att återbetalning av villkorade tillskott i princip alltid ska behandlas 

som återbetalning av lån. En annan fråga som tidigare debatterats flitigt är beskattnings-

konsekvenserna vid omvandling av ett villkorat tillskott eller en fordran till ett ovillkorat 

tillskott. Även denna fråga har, som visats ovan, nyligen klargjorts i rättspraxis. Vad gäller 

det civilrättsliga rättsläget synes detta i princip klargjorts redan genom Snabbhaksmålet, då 

diskussionen avseende gränsdragningen mellan villkorade tillskott och lån knappt diskute-

rats sedan dess.   

Denna framställning har emellertid visat att det finns en mängd obesvarade rätts-

frågor med anknyting till rättsfiguren kapitaltillskott. Särskilt kan nämnas frågan om hur 

ovillkorade tillskott, som lämnas endast för att höja omkostnadsbeloppet för aktierna, ska 

bedömas skatterättsligt. Som framgått ovan uppmärksammades denna fråga i doktrinen 

redan i slutet av 1990-talet men sedan dess synes frågan inte ha diskuterats förrän SKV 

publicerade bankupplägget år 2009. Emellertid berördes en liknande fråga vid införandet av 

bestämmelserna om kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfond. Där framför-
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des att en begränsningsregel för kapitaltillskott var onödig eftersom ”tillskjutet kapital” bara 

kunde avse sådant kapital som tillskjutits för stadigvarande användning i verksamheten.  

Frågan är med andra ord om den skatterättsliga rättsföljden, ökning av omkostnads-

beloppet, ska inträda om ett ovillkorat tillskott lämnas utan att det har något berättigat civil-

rättsligt syfte. Denna fråga ger upphov till frågan om det över huvud taget utgör ett kapital-

tillskott i civilrättslig mening under dessa förhållanden, närmare bestämt är frågan om ett 

ovilllkorat tillskott under några förutsättningar kan betraktas som ett lån civilrättsligt. Såvitt 

jag vet har gränsdragningen mellan ovillkorade tillskott och lån inte alls berörts i rätts-

källorna tidigare.  

En annan fråga som knappt diskuterats i doktrinen är om termen kapitaltillskott, när 

den förekommer som rättsfaktum i skattebestämmelser, ska bedöms enligt sin civilrättsliga 

innebörd, det vill säga om beskattning ska ske utifrån verklig innebörd. En förutsättning 

för detta är att begreppet verkligen är ett civilrättsligt begrepp och inte ett skatterättsligt 

modifierat civilrättsligt begrepp, vilket är en annan fråga som knappt diskuterats.  

Mot bakgrund av att det i uppsatsen diskuterats frågor som knappt tidigare berörts 

måste de slutsatser som dragits betraktas som osäkra. Min förhoppning är ändå att jag med 

denna uppsats har lyckats belysa flera intressanta frågor med anknytning till rättsfiguren 

kapitaltillskott och att jag har väckt ett intresse för vidare diskussion av dessa frågor i andra 

sammanhang.  
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