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1 INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 

Bolag kan finansiera sin verksamhet på olika sätt, till exempel genom att använda bolagets eget kapital 

vilket kan skapas antingen genom att aktieägarna tillskjuter medel eller att bolaget genererar vinst. När en 

investerare tillskjutit medel som blir bolagets eget kapital innebär det att investeraren fullt ut deltar i bolagets 

upp- och nedgångar. En annan metod för finansiering är att bolaget tar lån som innebär att långivaren får en 

fordran på bolaget. Lånet ska betalas tillbaka efter en viss tid och bolaget betalar i regel ränta till långivaren. 

 Den skatterättsliga behandlingen av den löpande avkastningen på eget kapital respektive skuld skiljer 

sig åt både hos det betalande bolaget och hos mottagaren. Avkastning på eget kapital utgör i regel utdelning 

hos mottagaren vilken inte är avdragsgill hos det betalande bolaget, medan avkastning på fordringar utgör en 

ränteintäkt som i regel är avdragsgill hos den som betalar. Det finns en mängd sammansatta finansiella 

instrument som kan sägas befinna sig i gränslandet mellan att utgöra bolagets eget eller främmande kapital 

eftersom de har egenskaper av både skuld- och egetkapitalinstrument. Den skatterättsliga klassificeringen av 

dessa instrument som eget kapital eller skuld får konsekvenser för avdragsrätten hos bolaget som betalar 

avkastning på instrumentet i form av utdelning eller ränta, samt hur behandlingen av de mottagna medlen 

hos mottagaren görs. 

 Frågan om problematiken kring klassificering av dessa sammansatta finansiella instrument, även kallade 

hybridinstrument, är högaktuell och under våren 2012 publicerade Skatteverket rapporten Hybridsituationer 

inom bolagssektorn där främst gränsöverskridande problematik berörs, men av rapporten framgår även att 

rättsläget i Sverige gällande hybridinstrument inte är färdiganalyserat, att någon juridisk grundanalys på 

området inte finns att tillgå samt att en mängd juridiska problem finns att ta ställning till. Enligt Skatteverket 

måste inte bara en skatterättslig analys göras vid klassificering av hybridinstrument som eget eller 

främmande kapital, utan även en analys av vad obligationsrätten, associationsrätten, redovisningsrätten med 

flera rättsområden innehåller måste göras för att få rimlig trygghet i vilken juridisk bas som ska utgås ifrån. I 

rapporten presenterar Skatteverket en tvåstegs-metod som innebär att vägledning söks i andra rättsområden 

vid klassificering av instrumenten som antingen eget eller främmande kapital. I och med den 

klassificeringen avgörs hur instrumentets löpande avkastning ska behandlas – avkastning på 

egetkapitalinstrument utgör utdelning och avkastning på skuldinstrument ränta. Frågan är dock om dessa 

andra rättsområden ger oss svar som kan användas vid den skatterättsliga bedömningen av den löpande 

avkastningen på ett sammansatt finansiellt instrument samt vilken inverkan civilrätten egentligen ska ges på 

skatterättsliga definitioner och bedömningar. 



 7 

 Skatteverket skriver i sin rapport att problemen med hybridfinansiering främst uppkommer i 

gränsöverskridande situationer då ett land tillåter avdrag för något de definierar som en ränteutgift på ett 

finansiellt instrument, medan landet dit betalningen går klassificerar avkastningen som skattefri utdelning på 

samma instrument vilket de har definierat som ett egetkapitalinstrument. Enligt verket uppkommer dock 

problematiken till stor del eftersom de inhemska reglerna kring sammansatta finansiella instrument är 

bristfällig varför fokus kommer ligga på den svenska behandlingen i denna uppsats, även om de 

gränsöverskridande aspekterna också är intressanta. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att genom Skatteverkets förespråkade tvåstegs-metod klassificera det sammansatta 

finansiella instrumentet kapitalandelslån som antingen skuld eller eget kapital, där fokus ligger på metodens 

första steg vilket innebär att vägledning söks i andra rättsområden. Vidare diskuteras huruvida Skatteverkets 

metod löser klassificeringsproblematiken, om den är lämplig ur ett rättssäkerhetsperspektiv samt andra 

tillvägagångssätt för att lösa problematiken kring hybridinstrument. 

 Jag kommer endast att tillämpa obligationsrätt, associationsrätt och redovisningsrätt vid tillämpning av 

Skatteverkets metod, trots att verket poängterar att även till exempel sakrättsliga och offentligrättsliga 

regleringar kan bli tillämpliga. Endast den hybridsituation som Skatteverket i sin rapport benämner 

hybridinstrument kommer att behandlas; hybridföretag och hybridtransfer lämnas utanför ramen för denna 

uppsats. Fokus ligger på problematik kring gränsdragningen mellan eget och främmande kapital respektive 

ränta och utdelning. Gränsdragningsproblematik mellan löpande avkastning och kapitalvinster behandlas 

således inte. På grund av utrymmesskäl ligger, även om problematiken kring hybridinstrument till stor del 

uppkommer i gränsöverskridande situationer, fokus på svensk intern rätt i denna uppsats. 

 Eftersom uppsatsen skrivs i ämnet skatterätt görs inget anspråk på att den ska vara uttömmande i de 

delar där obligationsrätt, associationsrätt och redovisningsrätt behandlas. 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet kommer jag använda en rättsdogmatisk metod, det vill säga studie av lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin samt för ämnet andra relevanta källor, såsom myndigheters tillämpningsföreskrifter. 

Eftersom syftet är att tillämpa en metod som Skatteverket förespråkar för klassificering av sammansatta 

finansiella instrument som eget kapital eller skuld för att avgöra om den löpande avkastningen på 

instrumentet utgör ränta eller utdelning är praxis på området begränsat. Den skatterättsliga praxis som 

behandlar begreppen ränta och utdelning kommer endast att behandlas kortfattat, när den förespråkade 
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metoden i viss mån innebär ett nytt sätt att handskas med klassificeringsfrågan, vilken kan sägas avvika från 

det nuvarande systemet. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs bolagens finansieringsformer vilka i huvudsak är finansiering med eget eller främmande 

kapital samt med instrument som har egenskaper av både skuld- och egetkapitalinstrument. Vidare görs en 

grundläggande redogörelse för den svenska kapitalinkomstbeskattningen. 

 I kapitel 3 tas klassificeringsproblematiken upp. Här görs en allmän beskrivning av problematiken kring 

att klassificera sammansatta finansiella instrument och sedan presenteras Skatteverkets rapport och den 

metod för klassificering som där förespråkas. Vidare beskrivs legalitetsprincipen och Skatteverkets 

normgivningsmakt samt förhållandet mellan skatterätt och civilrätt och när vägledning kan hämtas i 

civilrätten vid skatterättsliga bedömningar. 

 I uppsatsens kapitel 4 presenteras kapitalandelslånet och vidare i kapitel 5 görs ett försök att utreda hur 

Skatteverkets metod ska användas genom att undersöka hur grundläggande civilrätt och redovisningsrätt 

definierar eget kapital respektive skuld. I kapitel 6 appliceras resultaten av det femte kapitlet på 

kapitalandelslånet och slutligen i kapitel 7 diskuteras huruvida Skatteverkets metod löser 

klassificeringsfrågan, om metoden är lämplig att använda ur ett rättssäkerhetsperspektiv samt vilka alternativ 

till att lösa problematiken kring sammansatta finansiella instrument som finns. 

 

1.5 Terminologi 

Hänvisningar till sammansatta finansiella instrument och hybridinstrument syftar till finansiella instrument 

som har egenskaper av både egetkapital- och skuldinstrument. Beteckningen HFD kommer att användas 

genomgående i uppsatsen, även för refererade mål som avdömdes när domstolen fortfarande betecknades 

Regeringsrätten. 
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2 BOLAGETS FINANSIERINGSMETODER OCH KAPITALINKOMSTBESKATTNING 

 

2.1 Finansiering med eget eller främmande kapital 

En associations eget kapital kan uppbringas genom insatser vid associationens tillkomst eller senare. 

Insatserna kan vara likvida medel eller annan egendom som tillförs associationen från en medlem, inte som 

lån utan just för att ingå i associationens eget kapital. Att investera i aktier innebär att bli delägare i ett 

företag och avkastningen följer bolagets upp- och nedgångar. Den löpande avkastningen på investerat kapital 

består av vinstutdelning och kursvinst som uppkommer om aktien säljs till ett högre pris än den anskaffades 

för. När bolaget går sämre uteblir vinstutdelning och kursförlust kan uppkomma om aktien säljs till ett lägre 

värde än den köptes för.
1
 Som aktieägare i bolaget har man två huvudsakliga rättigheter gentemot bolaget: 

ekonomiska anspråk samt möjlighet att delta i bolagets förvaltning. De ekonomiska anspråken innebär rätt 

till andel ur bolagets vinst och dess behållna tillgångar efter likvidation. Deltagande i bolagets förvaltning 

görs genom att aktieägaren har rösträtt på bolagsstämman.
2
  

 När ett bolag inte genom insatser eller besparingar kan uppnå önskade medel har bolaget möjlighet att 

anskaffa främmande kapital genom olika former av krediter och lån.
3
 Exempel på finansiering med 

främmande kapital, skuldfinansiering, är utställande av obligationer som är skuldebrev vilka berättigar 

innehavaren att få ränta och amortering.
4
 Obligationerna representerar fordringar mot det låntagande bolaget 

där räntan utgör ersättning till långivaren för att få låna.
5
 Den löpande avkastningen på främmande kapital 

utgör således ränta till skillnad från den löpande avkastningen på eget kapital som i regel består av utdelning. 

 Borgenärernas anknytning till bolaget skiljer sig alltså från aktieägarnas. De har en fordran på bolaget 

och kan därigenom kräva bolaget på det utlånade beloppet och ersättning i form av ränta. Sådana krav kan 

aktieägarna inte ställa, utan för dem gäller att utdelning sker om bolagets medel så tillåter efter beslut på 

bolagsstämman. Borgenärerna har till skillnad från aktieägarna inte någon möjlighet att delta i bolagets 

förvaltning och deras ekonomiska anspråk skyddas när deras krav på bolaget går före delägarnas; 

aktieägarna har rätt till avkastning på sin andel först efter att bolaget betalt sina skulder.
6
  

 

                                                                    
1
 Larsson s 112. 

2
 Mattsson s 9. 

3
 Johansson s 233. 

4
 Larsson s 75. 

5
 Kågerman m.fl s 27. 

6
 Mattsson s 9 f. 
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2.2 Finansiering med instrument i gränslandet mellan eget och främmande kapital 

Det beskrivs i doktrin hur skillnaden mellan borgenärer och aktieägare i viss mån utjämnats då bolag kan 

ställa ut instrument som inte är renodlade aktier och där innehavarens ställning mer liknar borgenärens.
7
 

Dessa låneförbindelser och andra finansiella instrument representerar en mellanform mellan obligationer och 

aktier vilka i vissa avseenden ger samma rätt som obligationer men i andra avseenden innebär anspråk med 

aktierättslig anknytning. Exempel på sådana instrument är konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner 

som återfinns i ABL 15 kap 4 §. Ett konvertibelt skuldebrev innebär ett avtal som utöver lånevillkor som 

räntebetalning och tidpunkt för återbetalning även innehåller bestämmelser som ger innehavaren en rätt eller 

skyldighet att helt eller delvis utbyta eller konvertera sin fordran mot aktier i bolaget. Teckningsoptioner kan 

ges ut gratis eller till ett fastställt pris och ger innehavaren rätt att under en viss tidsperiod och till ett 

förutbestämt pris teckna nyemitterade aktier i det utgivande bolaget. Dessa exempel på instrument kan vara 

fördelaktiga för investeraren då de är förenade med en lägre risk än aktier. Utgivandet av instrumenten ökar 

inte bolagets eget kapital och avseende konvertibla skuldebrev har bolaget endast erhållit ett lån fram tills att 

den eventuella konverteringen sker. Utgivande av dessa typer av instrument aktualiseras främst i samband 

med kortfristiga finansieringslösningar, men de kan även utfärdas till investerare i anslutning till nyemission 

av aktier.
8
 

 Bolag kan vidare utfärda vinst- och kapitalandelsbevis som också kan sägas befinna sig i gränslandet 

mellan eget och främmande kapital.
9
 Vinstandelslån innebär att storleken på räntan knyts till bolagets vinst, 

kursutvecklingen eller fastställd utdelning. Kapitalandelslån, som beskrivs utförligare nedan, är termen på ett 

lån där det belopp som ska återbetalas till långivaren är knutet till samma faktorer som för vinstandelslånet.
10

 

Även preferensaktier kan ha egenskaper som gör att de liknar ett skuldinstrument och kan därför också sägas 

befinna sig i gränslandet mellan skuld och eget kapital.
11

 

 

2.3 Kapitalinkomstbeskattningens grunder 

Investeringar i olika slags tillgångar kan ge avkastning, vilket innebär inkomst av kapital. 

Kapitalinkomsterna kan vara löpande i form av ränta och utdelning eller generera kapitalvinst eller 

kapitalförlust vid avyttring av tillgången. Avsikten i skattelagstiftningen är att alla kapitalinkomster ska 

beskattas på ett likartat sätt och att kapitalinkomster ska beskattas som förvärvsinkomster.
12

 Här kan nämnas 

att löpande avkastning beskattas i takt med att de utbetalas medan värdestegringsvinster beskattas först då 
                                                                    
7
 Mattson s 10 f. 

8
 Nyman m.fl s 64 f. 

9
 Johansson s 235. 

10
 Nyman m.fl s 65 f. 

11
 Skatteverkets rapport s 73. 

12
 Prop 1989/90:110 s 388. 
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tillgången avyttras. Om alla kapitalvinster skulle beskattas på ett likartat sätt borde även värdestegringar 

beskattas löpande i takt med att de uppkommer men att så inte sker motiveras främst av värderingsproblem 

och rättssäkerhetsaspekter.
13

 

 I doktrin framhävs att ett problem som är särskilt framträdande vid kapitalinkomstbeskattningen är så 

kallade arbitrageaffärer som innebär att skillnader i beskattningen av olika investeringar utnyttjas för att 

erhålla skattevinster. Att motverka detta var ett viktigt skäl för att i skattereformen 1991 utforma 

kapitalvinstbeskattningen så att i princip alla kapitalinkomster blev helt skattepliktiga med en enhetlig 

skattesats. Kapitalinkomstbeskattningen och dess utformning påverkas även väsentligt av den internationella 

utvecklingen.
14

 

 

2.4 Löpande avkastning och kapitalvinstbeskattning 

Exempel på löpande inkomster i inkomstslaget kapital är räntor och utdelningar på aktier. I IL 41 kap 1 § 1 

st stadgas att till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och 

skulder samt i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid 

uthyrning av privatbostäder och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar ska enligt IL 42 kap 

1 § 1 st tas upp som intäkt medan utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster enligt huvudregeln i 42 

kap 1 § 2 st får dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana 

utgifter. Avkastning bolaget betalar på främmande kapital är alltså i regel avdragsgill medan en 

grundläggande utgångspunkt i svensk inkomstbeskattning är att avkastning på eget kapital inte är 

avdragsgillt.
15

 

 Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital avses enligt IL 41 kap 2 § vinst och förlust 

vid avyttring av tillgångar, kursvinst och kursförlust vid betalning av skulder i utländsk valuta och vinst och 

förlust på grund av förpliktelser enligt terminer, köp- eller säljoptioner och liknande avtal. Kapitalvinster 

som uppkommer vid avyttring av tillgångar som stigit i värde sedan förvärvet ska enligt IL 42 kap 1 § 1 st 

tas upp som intäkt om inte annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. Grundläggande bestämmelser om 

kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44 kap och i 48 kap återfinns särskilda bestämmelser om 

kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter. En tumregel är att den löpande avkastningen 

utgörs av inkomster från kapitaltillgångar som erhålls utan att tillgången helt eller delvis avyttras.
16

 Det finns 

ingen entydig gränslinje mellan löpande avkastning och kapitalvinster, men det kan sägas att den löpande 

                                                                    
13

 Prop 1989/90:110 s 397. 
14

 Lodin m.fl s 180. 
15

 SOU 1989:34 del 1 s 212 ff. 
16

 Lodin m.fl s 186. 
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avkastningen återkommer med viss periodicitet och att löpande avkastning i form av ränta vid 

investeringstillfället är förutsebar medan kapitalvinsten är oförutsebar.
17

 

 

2.5 Begreppen delägarrätter och fordringsrätter 

Genom indelningen i delägarrätter och fordringsrätter framkommer den avgörande skillnaden mellan olika 

typer av finansiella instrument i svensk skatterätt. Inledningen är betydelsefull, särskilt vad gäller 

behandlingen av kapitalförluster.
18

  

2.5.1 Delägarrätter 

En delägarrätt är enligt IL 48 kap 2 § 1 st en aktie, rätt på grund av teckning av aktier, teckningsrätt, 

fondaktierätt, andel i en investeringsfond, andel i en ekonomisk förening och annan tillgång med liknande 

konstruktion eller verkningssätt. Formuleringen ”annan tillgång med liknande konstruktion eller 

verkningssätt” tar sikte på nya konstruktioner som inte definieras i lagrummet.
19

 Vidare ska bestämmelserna 

om delägarrätter enligt IL 48 kap 2 § 2 st även tillämpas på vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som 

avser lån i svenska kronor, konvertibel i svenska kronor, inlösenrätt och säljrätt som avser aktier, termin och 

option vars underliggande tillgångar består av aktier eller termin och option som avser aktieindex, och annan 

tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. Syftet med bestämmelsen var att formulera en regel 

som inkluderade såväl förekommande som ännu inte skapade finansiella instrument av riskkapitalkaraktär.
20

 

 Kärnan i betydelseområdet för delägarrätter kan alltså sägas vara aktien, kring vilken har fogats sådana 

instrument som liknar eller utgör förstadier till aktier.
21

 I förarbetena anges att finansiella instrument vars 

avkastning är knuten till det utgivande företagets vinst eller utdelning eller som i övrigt är utformade så att 

värdeutvecklingen liknar den som gäller för en aktie ska beskattas som en aktie. Den löpande avkastningen 

på sådana finansiella instrument ska i inkomstskattehänseende behandlas som utdelning. En utgångspunkt 

bör vara att alla finansiella instrument vars värdeförändring liknar aktiens ska beskattas på samma sätt som 

aktierna.
22

 Anledningen till detta är kravet på likformig behandling av olika kategorier av finansiella 

instrument.
23

 

 

 

                                                                    
17

 Lodin m.fl s 185 samt Dahlberg s 292 f. 
18

 Dahlberg s 168. 
19

 Lodin m.fl s 211. 
20

 Gunne i Karnov 2009/10 s 3802. 
21

 Dahlberg s 169. 
22

 Prop 1989/90:110 s 430. 
23

 Ibid s 433. 
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2.5.2 Fordringsrätter 

 

Fordringsrätter delas upp i svenska och utländska fordringsrätter. Med svensk fordringsrätt avses enligt IL 

48 kap 3 § 1 st fordran i svenska kronor. Bestämmelserna om svenska fordringsrätter ska enligt 48 kap 3 § 2 

st också tillämpas på termin, option och liknande avtal vars underliggande tillgångar kan hänföras till 

fordran i svenska kronor eller termin, option eller liknande avtal som avser ränteindex. I 48 kap 3 § 3 st 

anges att som fordringsrätt räknas inte en tillgång som enligt 48 kap 2 § 1 st utgör en delägarrätt eller en 

tillgång som enligt 48 kap 2 § 2 st ska behandlas som en delägarrätt. Med utländsk fordringsrätt avses enligt 

48 kap 4 § 1 st fordran i utländsk valuta. I 48 kap 4 § 2 st anges att bestämmelserna om utländska 

fordringsrätter också ska tillämpas på utländsk valuta och termin, option och liknande avtal vars 

underliggande tillgångar kan hänföras till utländsk valuta, fordran i utländsk valuta eller termin, option eller 

liknande avtal som avser index beroende på sådan valuta. 
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3 KLASSIFICERING AV SAMMANSATTA FINANSIELLA INSTRUMENT 

 

3.1 Problematik 

I doktrin framhävs att nya investeringsformer i gränslandet mellan eget kapital och skuld medför nya 

skatterättsliga problem.
24

 Även det redovisningsrättsliga området är problematiskt. Redovisningen av 

finansiella instrument har blivit en aktuell fråga under de senaste decennierna på grund av utvecklingen på 

den finansiella marknaden. Användandet av mer komplexa finansiella instrument har ökat vilket 

redovisningsrätten måste anpassas efter.
25

 

 Den skatterättsliga klassificeringen av finansiella instrument som skuld eller eget kapital samt 

behandlingen av den löpande avkastningen från dessa som ränta eller utdelning baseras på ett mer än 20 år 

gammalt skattesystem. Förutsättningarna vid systemets tillkomst var att företag i regel finansierade sin 

verksamhet antingen genom att ställa ut aktier eller genom att ta lån. Hilling beskriver hur detta, samt att 

man vid den skatterättsliga klassificeringen av eget kapital och skuld formellt sett inte kan ta härledning från 

andra rättsområden såsom redovisningsrätten, gör att det uppkommer svårigheter vid den skatterättsliga 

klassificeringen av sammansatta finansiella instrument.
26

 

 I praxis, till exempel RÅ 1994 ref 26 och RÅ 1999 ref 69, har principen om det finansiella instrumentets 

odelbarhet fastslagits som innebär att ett finansiellt instrument som är sammansatt av olika beståndsdelar 

skatterättsligt ska behandlas som en enhet. I vissa fall har HFD gått emot principen och i RÅ 2001 ref 21 

beskattades delar av ett instrument olika.
27

 Fallet har dock kritiserats och Dahlberg menar att principen om 

det finansiella instrumentets odelbarhet bör bibehållas, i vart fall om den nuvarande strukturen i 

kapitalvinstbeskattningen ska behållas.
28

 Det har framhävts att principen om det finansiella instrumentets 

odelbarhet är förlegad och att det saknas en analys av varför en uppdelning inte ska göras när instrumentet 

inte är formellt delbart. Detta eftersom det i samtliga fall är tekniskt och praktiskt möjligt att göra en 

skattemässig uppdelning av instrumenten.
29

 

 

 

 

                                                                    
24

 Lodin m.fl s 211. 
25

 Marton m.fl. s 393. 
26

 Hilling, Svensk nationalrapport 2012 s 693. 
27

 Dahlberg s 186 ff. 
28

 Dahlberg s 189 ff. 
2929

 Grönlund s 620. 
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3.2 Skatteverkets rapport 

3.2.1 Bakgrund 

Skatteverket publicerade under våren 2012 rapporten Hybridsituationer inom bolagssektorn – 

Gränsöverskridande och särskilt i samband med finansiering. Anledningen till att rapporten skrevs var att 

Skatteverket upptäckt ett riskområde de kallar internationell hybridfinansiering vilket innebär att företag, 

särskilt internationella koncerner, finansierar sin verksamhet genom att använda sig av sådana instrument, 

företeelser, bolagsformer mm. som innebär att behandlingen av kapitalet eller avkastningen blir annorlunda i 

respektive land och hos respektive part. De gjorde därför en kartläggning över tre typer av hybrider; 

hybridinstrument, hybridföretag och hybridtransfer. I denna uppsats fokuseras som ovan nämnts på den 

första typen av hybrid, hybridinstrument, det vill säga ett instrument som varken är ett renodlat 

egetkapitalinstrument eller ett renodlat skuldinstrument.
30

 

 Rapporten tar upp problematik kring bolags användande av hybridinstrument vid gränsöverskridande 

skatteplanering. Skattearbitrage kan nämligen uppnås när det ena landet behandlar instrumentet som skuld 

där räntebetalningar på instrumentet är avdragsgilla, medan landet där mottagaren av betalningen är belägen 

behandlar instrumentet som ett egetkapitalinstrument och därför betraktar betalningen som en skattefri 

utdelning.
31

 Skatteverket skriver att hybridinstrumenten konstrueras just för att ha särdrag som är typiska för 

både skuldinstrument och egetkapitalinstrument. För att avgöra hur den löpande avkastningen samt en 

eventuell avyttring ska beskattas måste instrumentet fogas in i det skatterättsliga regelverket. När det gäller 

aktier eller konvertibler emitterade av ett svenskt aktiebolag menar Skatteverket att problemet normalt sett 

inte är så stora eftersom det aktiebolagsrättsliga regelverket reglerar instrumenten och skattelagstiftningen är 

uppbyggd utifrån det. Däremot blir problemen större då man har att göra med utländska instrument eftersom 

de kan innehålla komponenter som skiljer sig från de svenska motsvarigheterna.
32

 

3.2.2 Andra rättsområdens betydelse vid klassificering 

Skatteverkets rapport är inriktad på problematiken kring hybridfinansiering i gränsöverskridande situationer, 

men beskriver att grundläggande för all juridisk bedömning av hybridfrågor i gränsöverskridande situationer 

är att veta hur klassificeringen av olika företeelser ska göras enligt svensk rätt. När den analysen är gjord kan 

man sedan analysera andra landets företeelser och regler och utifrån en kunskap om dessa göra en slutlig 

analys.
33

 

                                                                    
30

 Skatteverkets rapport s 6 ff. 
31

 Ibid s 15 f. 
32

 Ibid s 77. 
33

 Ibid s 29. 
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 Skatteverket uttalar att det inte finns någon definition i skattelagstiftningen av vad som ur 

kapitaltillhandahållarens perspektiv är en fordran respektive ett kapitaltillskott till det bolag som mottagit 

kapitalet eller vad som ur kapitalmottagarens perspektiv är en skuld eller ett kapitaltillskott. Begrepp som 

ränta, utdelning, kapitaltillskott och fordran används i IL som allmänna begrepp utan någon definition. När 

begreppen inte är definierade i skattelagstiftningen och den skattemässiga behandlingen skiljer sig åt är det 

således av stor betydelse var vägledning för klassificeringen istället finns att hämta. Skatteverket skriver 

vidare att det i olika skatterättsliga sammanhang brukar sägas att skatterättens begrepp bygger på den 

civilrättsliga bedömningen. De menar att när det gäller att ta ställning till vilka kriterier som är avgörande för 

en företeelses klassificering, influeras den skatterättsliga klassificeringen av olika rättsområden vars 

betydelse varierar beroende på frågeställning. De anför att associationsrätten har stor betydelse för 

klassificeringen. Vad som utgör en aktiebolagsrättslig aktie kommer knappast att klassificeras som något 

annat än en aktie där avkastningen utgör utdelning vid den skatterättsliga bedömningen. Obligationsrätten 

har också stor betydelse. Villkoren som avtalats mellan parterna avseende rätt till avkastning och rätt till 

återbetalning av det satsade kapitalet påverkar bedömningen om det är fråga om ett skuldinstrument eller 

egetkapitalinstrument respektive främmande eller eget kapital i det mottagande bolaget. Även 

redovisningsrätten och hur den redovisningsrättsliga bedömningen görs spelar roll, men enligt Skatteverket 

är redovisningsrätten inte avgörande för bedömningen, utan kan endast påverka till viss del. Att den faktiska 

redovisningsrätten i praktiken har högt bevisvärde för att utreda avsikten med en viss rättshandling är dock 

klart. Även sakrätten och olika offentligrättsliga regleringar kan ha betydelse för klassificeringen i det 

enskilda fallet då osäkerheten blir så betydande när utländska företeelser ska klassificeras.
34

 

 Det ska poängteras att Skatteverket i sin rapport skriver att området med hybrider är komplicerat och 

inte färdigutrett. Syftet med rapporten är inte att klargöra rättsläget utan att få en ökad kunskap om 

riskområdet och få underlag för att bl a initiera nya fördjupade utrednings- eller analysuppdrag.
35

  

3.2.3 Skatteverkets tvåstegs-metod 

Skatteverket förespråkar att när en skatterättslig klassificering av ett hybridinstrument görs, ska det ske 

genom tillämpning av en tvåstegs-metod som presenteras i rapporten. I ett första steg ska en bedömning 

göras om instrumentet är ett skuldinstrument eller ett egetkapitalinstrument och därmed besvaras frågan om 

avkastningen på instrumentet utgör ränta eller utdelning. I det andra steget görs bedömningen av om 

räntan/utdelningen är skattepliktig eller avdragsgill samt om instrumentet utgör en delägarrätt eller 

fordringsrätt vid avyttring. 

                                                                    
34

 Skatteverkets rapport s 29 ff. 
35

 Ibid s 8. 
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 Vid den grundläggande klassificeringen av instrumentet som skuld eller eget kapital i steg ett ska 

vägledning hämtas från andra rättsområden såsom associationsrätten, obligationsrätten och 

redovisningsrätten, då det enligt Skatteverket inte finns mycket ledning att hämta i skatterätten.
36

 De olika 

rättsområdena samverkar och går in i varandra vilket gör att den skatterättsliga klassificeringen kan bli 

mycket komplex.
37

 I rapporten beskrivs grundläggande redovisningsrätt på området där vägledning ska 

hämtas, men någon redogörelse för obligationsrätt eller associationsrätt på området görs inte.
38

 

3.2.4 Alternativ till tvåstegs-metoden 

Skatteverket beskriver i rapporten en rad andra länders olika specialregler som införts i syfte att motverka 

hybridstrukturer, som de menar kan vara ett alternativ till att fokusera på klassificering enligt inhemska 

regler och tvåstegs-metoden.
39

 Verket menar att hybridsituationer som kan leda till skattearbitrage 

uppkommer då olika länder klassificerar samma rättshandling olika och om man istället väljer att motverka 

skatteplanering med hybridinstrument genom införande av speciallagstiftning likt ett antal länders som 

beskrivs i rapporten, faller klassificeringsproblematiken till stora delar bort.
40

 Sådan speciallagstiftning 

kallas Linking Rules och är inriktad på att motverka dubbla avdrag, avdrag för betalningar som inte beskattas 

hos mottagaren och skattefrihet för inkomster som är avdragsgilla hos betalaren. Reglerna innebär att ett 

lands lagstiftning görs beroende av hur ett annat lands bedömning av en företeelse eller ett instrument görs. I 

t.ex. Danmark finns regler som innebär att en ränteutgift endast är avdragsgill i Danmark om den motsvaras 

av en skattepliktig intäkt enligt mottagarens lands regler. Bestämmelsen är avsedd att motverka avdrag för 

betalningar som inte beskattas hos mottagaren.
41

 Även Storbritannien och Tyskland har liknande regler och 

Skatteverket menar att man med sådana typer av föreskrifter skulle basera den svenska beskattningen på hur 

motparten i ett annat land (antingen mottagaren av betalning från Sverige, eller betalande bolag om 

mottagaren finns i Sverige) beskattas. Rättsföljden baseras då inte på den svenska klassificeringen av ett 

instrument, vilket innebär att beskattningskonsekvenserna inte behöver bli desamma för identiska 

instrument. Detta skulle enligt Skatteverket sannolikt försvåra skatteplaneringen och sådan reglering kan 

enligt verket vara ett sätt att motverka skatteplaneringen och urholkning av den svenska bolagsskattebasen. 

Huruvida det vore lämpligt att införa motsvarande regler i Sverige har inte analyserats eller legat inom 

uppdraget för rapporten.
42

  

 

                                                                    
36

 Skatteverkets rapport s 82 f. 
37

 Ibid s 111.  
38

 Ibid s 68. 
39

 T.ex. Danmark, Storbritannien, Tyskland och USA. 
40

 Skatteverkets rapport s 48 och s 55. 
41

 Ibid s 52. 
42

 Ibid s 55 och s 113. 
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3.3 Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen och Skatteverkets normgivningsmakt 

I RF 1 kap 1 § 3 st stadgas att den offentliga makten utövas under lagarna och den centrala delen i den 

skatterättsliga legalitetsprincipen sägs utgöras av föreskriftskravet, vilket innebär att skattskyldighet ska 

framgå av föreskrifter som meddelats genom lag.
43

 Föreskrifter ska enligt RF 8 kap 2 § meddelas genom lag 

beslutade av riksdagen, som enligt RF 8 kap 3 § kan bemyndiga rätten att meddela föreskrifter till regeringen 

vilket dock inte enligt RF 8 kap 3 § 2 p får göras med föreskrifter avseende skatt. Regeringen får enligt RF 8 

kap 7 § 1 st 1 p meddela föreskrifter om verkställighet av lag och får vidare enligt RF 8 kap 11 § bemyndiga 

en myndighet under regeringen att meddela sådana verkställighetsföreskrifter, vilket har gjorts i förordning 

(2007:780) med instruktion för Skatteverket. I förordningens 1 § 1 st 1 p stadgas att Skatteverket ansvarar 

för frågor om skatt. I 2 § 1 st 1 p stadgas det att Skatteverket har till uppgift att meddela föreskrifter om 

verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden. Vidare ska Skatteverket enligt 2 

§ 1 st 2 p genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid 

rättstillämpningen inom verksamhetsområdet. 

 Skatteverket utövar i sin verksamhet myndighet, vilket ytterst är ett uttryck för samhällets 

maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Legalitetsprincipen inom skatterätten betecknar en 

rättssäkerhetsgaranti där de skattskyldiga i möjligaste mån ska kunna förutse de skatterättsliga verkningarna 

av olika rättshandlingar. När Skatteverket i sin rättstillämpande funktion tolkar och tillämpar skatteregler ska 

detta alltså ske under en princip av förutsebarhet vilket garanterar den skattskyldiges rättssäkerhet. 

Bergström skriver att det är två synpunkter som anses motivera att de rättstillämpande myndigheterna ska ha 

laga stöd för olika ingripanden mot medborgarna: kravet att rättsskipningen ska vara fri från godtycke samt 

förutsebar för den enskilde.
44

 

 

3.4 Förhållandet skatterätt/civilrätt 

Skatteverket anför som ovan nämnts att det brukar sägas att skatterättens begrepp bygger på den 

civilrättsliga bedömningen och deras tvåstegs-metod hänvisar till civilrätten vid klassificeringen av 

sammansatta finansiella instrument som eget kapital eller skuld. Civilrättens betydelse för skatterätten har 

behandlats av Bergström som angående förutsebarhet anför att om civilrättsliga termer används vid 

skatterättsliga bedömningar torde krävas att lösningarna, om förhållandena är komplicerade, ska vara 

förutsebara för en skattejurist.
45

 Det torde enligt honom vara verklighetsfrämmande att kräva att en lekman 

ska kunna förutse hur civilrättsliga termer kommer att uppfattas av skattemyndigheterna och 

                                                                    
43

 Hultqvist s 73. 
44

 Bergström s 64 f. 
45

 Ibid s 74. 
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skattedomstolarna i åtminstone i mer komplicerade fall.
46

 Bjuvberg menar att detta torde gälla även vid 

tillämpning av redovisningsrätten inom skatterätten, då den har så pass starka civilrättsliga drag.
47

 

 Grosskopf och Grönfors anför hur tanken att skatterätten ska följa civilrätten är sund. De menar att det 

därmed skapas ordning och reda, åtminstone så långt de civilrättsliga transaktionerna är så raka och entydiga 

att man utan svårighet kan bedöma de rättsliga konsekvenserna av företagna rättshandlingar. De framhäver 

dock att detta var vanligt för hundra år sedan, men att till exempel avtalsrättens regler i stor utsträckning 

förfinats och komplicerats. Vid tillämpning av dagens civilrätt och dess analysinstrument kan resultaten bli 

så nyanserade att färdriktningen för skatterätten kanske inte längre blir särskilt klart utpekad.
48

  

 Det är en allmän utgångspunkt i skatterätten att uttryck med ursprung i civilrätten har samma innebörd i 

de två rättsområdena.
49

 En åsikt som framförts är att varje civilrättslig term i allmänhet har en enhetlig och 

”hävdvunnen” innebörd i civilrätten, medan det från andra håll görs gällande att det oftast inte finns någon 

sådan enhetlighet i civilrättsliga termer.
50

 Bergström menar att det finns mycket som tyder på att 

civilrättsliga termer ofta har varierande betydelser i olika civilrättsliga sammanhang och tar som exempel 

hur en sakrättsligt giltig gåva kan betraktas som en onerös rättshandling i obligationsrättsliga tvister. 

Bergströms slutsats är att det därför inte går att tala om någon enhetlig civilrättslig innebörd hos civilrättsliga 

termer utan att man vid tillämpning av civilrätt i skatterättsliga sammanhang ska använda civilrättsliga 

termer enligt deras ”allmänna civilrättsliga innebörd” vilket innebär moment som är helt identiska för alla de 

begrepp som täcks av termen.
51

 Jag anser att det av uttalandet går att läsa att tillämpningen av civilrätt i 

skatterättsliga sammanhang bör göras med viss försiktighet och att det går i linje med åsikten om att 

slutsatserna ska vara förutsebara för en skattejurist. Civilrättens betydelse för skatterätten kan således sägas 

inte vara helt klarlagd, vilket Skatteverket i rapporten dock ger sken av att anse. Deras hänvisning till 

civilrätten vid klassificering av sammansatta finansiella instrument tycks ske på ett självklart sätt och utan 

att problematiseras. Om det inte är helt klart hur civilrätten definierar eget respektive främmande kapital 

ställer jag mig frågande till om tvåstegs-metoden lever upp till det krav på förutsebarhet skattelagstiftningen 

ska leva upp till och som Skatteverket har ett ansvar över. 

 

3.5 Det skatterättsliga ränte- respektive utdelningsbegreppet 

Som nämnts ovan menar Skatteverket att vägledning måste sökas i andra rättsområden för att kunna 

klassificera sammansatta finansiella instrument som antingen skuld eller eget kapital och därigenom avgöra 

                                                                    
46

 Bergström s 88. 
47

 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen s 202. 
48

 Grönfors & Grosskopf s 354. 
49

 Dahlberg s 491. 
50

 Bergström s 76 samt Sandström i SvSkT 1952 s 248 och Hellner s 101 ff. 
51

 Bergström s 81. 
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om den löpande avkastningen på instrumentet utgör ränta eller utdelning. Det är den grundläggande 

klassificeringen av instrumentet som antingen ett skuld- eller egetkapitalinstrument som är avgörande för om 

dess löpande avkastning ska betraktas som ränta eller utdelning. Det saknas, som Skatteverket framhäver, 

definition i IL av begreppen ränta och utdelning, men det kan trots allt sökas vägledning i andra 

skatterättsliga källor för att reda ut begreppen som Skatteverket försöker definiera genom att i tvåstegs-

metodens steg ett klassificera finansiella instrument som antingen eget eller främmande kapital. 

 I motiven till IL beskrivs att till kapitalvinst hänförs sådan avkastning som inte beror på och kan 

beräknas på grundval av låneavtalet och ränta har definierats som ersättning för kredit där som exempel har 

angetts avkastning på banktillgodohavanden, obligationer och andra fordringar.
52

 Vidare har, som nämnts 

ovan, ränta beskrivits som en förutsebar värdestegring medan icke förutsebar värdestegring betraktas som 

reavinst.
53

 

 RÅ 2001 ref 21 I behandlar gränsdragningen mellan ränta och kapitalvinst på fordringar och i fallet 

definierades ränta i vid mening som all avkastning på fordringar och i mer inskränkt betydelse avkastning 

på fordringar som beräknas på grundval av kredittiden och kreditbeloppet. På samma sätt som i ovan 

nämnda motiv anges att ränta innebär en förutsedd värdestegring eller ersättning medan kapitalvinsten 

betecknas som oförutsedd. Även om fallet inte direkt behandlar gränsdragningen mellan ränta och utdelning, 

fastställs att det måste existera en fordran för att avkastningen ska kunna utgöra ränta. Hilling menar att just 

hänvisningen till begreppet fordran skapar en osäkerhet i definitionen då ett visst instruments civilrättsliga 

status som fordran eller eget kapital inte alltid är klar. Han problematiserar definitionens hänvisning till ett 

civilrättsligt fordringsbegrepp och framhäver att referensen till en fordring snarare torde fylla en funktion 

som avgränsningskriterium än som en del av själva räntedefinitionen.
54

 Hillings åsikt går i linje med 

Bergströms om att det inte finns någon enhetlig eller hävdvunnen innebörd i varje civilrättslig term och talar 

emot Skatteverkets förhoppning om att eget respektive främmande kapital definieras i grundläggande 

civilrätt. Civilrätten behöver alltså nödvändigtvis inte ge en självklar definition av skuld och eget kapital. 

 Dahlberg anför hur det allmänt sett är klart att ränta utgör ersättning från gäldenären till borgenären för 

ett penninglån som bestäms av både inre och yttre faktorer. Han hänvisar till att ränta i ekonomisk 

teoribildning brukar definieras som en förutsebar ersättning för kredit från låntagare till långivare men att det 

i doktrinen brukar framhävas att det skatterättsliga räntebegreppet inte är kopplat till formuleringen i den 

ekonomiska teoribildningen utan att ett formellt räntebegrepp gäller i skatterätten. Han poängterar dock att 

dagens skatterättsliga definition av ränta innebär att en sådan beskrivning måste justeras.
55

 Dahlberg anför 

vidare hur räntebegreppet innan 1991 års skattereform var av formell karaktär där vad som betecknades som 

                                                                    
52

 Prop 1989/90:110 s 459 och SOU 1997:27 s 106. 
53

 SOU 1997:27 s 109. 
54

 Hilling, Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt s 321. 
55

 Dahlberg s 281. 
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ränta utgjorde ränta i skatterättslig bemärkelse.
56

 Räntebegreppet har, trots att en legaldefinition saknas, 

utvecklats sedan dess. Vad som betecknas som ränta behöver inte nödvändigtvis utgöra skatterättslig ränta, 

utan den allmänna utgångspunkten är att löpande avkastning på kapital utgör ränta.
57

 

 Vad gäller det skatterättsliga utdelningsbegreppet uttalas i RÅ 2004 ref 1 att bestämmelsen i IL 42 kap 1 

§, enligt vilken utdelningar ska tas upp i inkomstslaget kapital, innefattar inte bara utdelningar beslutade av 

bolagsstämma utan även förtäckta utdelningar, det vill säga förmåner som en aktieägare på annat sätt får på 

grund av sitt aktieinnehav. I rättsfallet utvidgas det skatterättsliga utdelningsbegreppet till att omfatta vad 

man i aktiebolagsrätten benämner förtäckta utdelningar. Både Dahlberg och Bergkvist anför att det i målet 

inte rörde sig om en bolagsrättslig utdelning, utan att begreppet utdelning vidgades i den skatterättsliga 

definitionen.
58

 Melz beskriver hur reglerna om vinstutdelning i ABL har som huvudsyfte att se till att 

aktiebolagets eget bundna kapital inte minskas genom vinstutdelningar och andra värdeöverföringar medan 

syftet vid beskattningen är att som beskattningsbar inkomst ta upp värden som förs ut ur aktiebolaget genom 

aktieägarens dispositioner. Melz menar att dessa principiella avgränsningar oftast sammanfaller, men inte 

alltid.
59

  

 Dahlberg anför att det bolagsrättsliga utdelningsbegreppet gäller också för den skatterättsliga 

definitionen och att det generellt inte finns någon skillnad mellan det bolagsrättsliga och skatterättsliga 

utdelningsbegreppet trots att det på flera andra områden har uttolkats i en skatterättslig kontext. Vidare 

framhåller han hur det står klart att det bolagsrättsliga utdelningsbegreppet är utgångspunkten i skatterätten 

även om det finns skillnader mellan de två begreppen, där det bolagsrättsliga begreppet är snävare. Kärnan i 

det civilrättsliga begreppet utdelning är enligt Dahlberg sådan vinstutdelning som beslutas på 

bolagsstämman och som sker till aktieägarna, men begreppet omfattar även andra värdeöverföringar och det 

är då fråga om förtäckta utdelningar. Dahlberg anför vidare att ”utbetalningar” till personer med kopplingar 

till bolaget också kan omfattas av begreppet, men att gränserna inte är tydligt utstakade. Då det civilrättsliga 

utdelningsbegreppet enligt Dahlberg inte är helt klart utrett, vore det enligt honom vare sig lämpligt eller 

möjligt att i IL precisera hur det bolagsrättsliga och skatterättsliga utdelningsbegreppet förhåller sig till 

varandra. Det vore enligt honom, vilket jag håller med om, önskvärt om HFD preciserade hur det 

skatterättsliga utdelningsbegreppet förhåller sig till det bolagsrättsliga. Detta skulle tydliggöra rättsläget och 

innebära att rättstillämpningen blev mer förutsägbar.
60

 

 Hilling beskriver hur utdelning i generella termer kan beskrivas som en förmögenhetsöverföring från ett 

aktiebolag till ett annat rättssubjekt och att det kan presumeras att all förmögenhetsöverföring från ett 
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aktiebolag sker på aktieägarnas vägnar och således kan vara utdelning men att en rimlig avgränsning är att 

endast förmögenhetsöverföring som aktieägaren kan antas disponera över omfattas av det skatterättsliga 

utdelningsbegreppet. En skillnad mellan ränta och utdelning är alltså att en utdelning endast omfattar 

avkastning som kan disponeras av bolagets ägare.
61

 

 I RÅ83 1:55 behandlas gränsdragningen mellan ränta och utdelning. När aktieägare i en bank erbjöds att 

öppna sparkonton med gynnsammare inlåningsvillkor och något höjd ränta än ordinarie villkor ansågs inte 

den överskjutande delen utgöra utdelning från banken vilket innebar att hela räntan blev avdragsgill för 

banken. Detta motiverades med att villkoren inte avvek påtagligt från vad som gällde för andra utvalda 

grupper som inte var aktieägare, till exempel pensionärer som erbjöds vissa särskilda villkor för sitt sparande 

samt att aktieposten som krävdes och det belopp som grundade rätt till den högre räntan var av begränsad 

storlek. Vidare hade inte räntesatsen något samband med antalet innehavda aktier utan beräknades utifrån 

gjorda insättningar och uttag. Det tycks i fallet som att domstolen i bedömningen av vad som utgjorde 

utdelning tog hänsyn till att avkastningens storlek ska vara beroende av andelens storlek och inte vara fast 

för en viss grupp som har olika andelar i bolaget. Då räntan beräknades utifrån gjorda insättningar och uttag 

tyder det på att räntan utgjorde en ersättning för kredit vilket utgör ränta som det definierades i RÅ 2001 ref. 

21 I. Dahlberg anför att om de fördelaktiga villkoren endast erbjudits aktieägare hade utfallet i domen 

eventuellt kunnat se annorlunda ut. Han menar att överräntan i sådana fall hade kunnat betraktas som 

utdelning då kopplingen till aktieinnehavet skulle ha varit unikt och att räntan därför skulle anses som 

avkastning på de innehavda aktierna.
62

 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det skatterättsliga ränte- respektive utdelningsbegreppet, trots att de ej 

definieras i IL, har behandlats utförligt i både lagförarbeten och doktrin och det kan tyckas märkligt att 

Skatteverket i sin förespråkade metod menar att fokus ska ligga på att klassificera det bakomliggande 

finansiella instrumentet med hjälp av civilrätt, när skattelagstiftningen faktiskt själv ger vägledning hur 

begreppen i sig ska definieras och tolkas. 
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4 KAPITALANDELSLÅNET 

 

4.1 Bakgrund 

Kapitalandelslånet är som ovan nämnts ett sammansatt finansiellt instrument som kan användas som 

hybridinstrument eftersom det har egenskaper av både egetkapital- och skuldinstrument.
63

  Ett 

kapitalandelslån innebär att lånets kapitalbelopp varierar med hänsyn till det låntagande bolagets framtida 

finansiella ställning och i dess renodlade form utgår ingen ränta.
64

 Faktum att det belopp som ska återbetalas 

varierar innebär att instrumentet mer liknar ett egetkapitalinstrument än ett skuldinstrument, då långivarens 

position påminner om investerarens som deltar i bolagets upp- och nedgångar. Det finns inte någon 

traditionell legaldefinition av instrumentet, men i ABL 11 kap 11 § stadgas att ett beslut om att bolaget ska 

ta upp lån ska fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen, om det 

belopp som ska återbetalas ska öka om bolagets vinst eller utdelning till aktieägarna ökar.
65

  

 Kapitalandelslån var tidigare förbjudna och i ÄABL 7 kap 26 § föreskrevs att ett aktiebolag inte fick ta 

upp penninglån på villkor att lånet skulle betalas på annat sätt än med ett nominellt penningbelopp eller med 

ett penningbelopp som bestämdes med hänsyn till förändringar i penningvärdet. Bakgrunden till förbudet var 

Kreugerkraschen i Sverige på 1930-talet. Ivar Kreuger introducerade finansiella instrument som kallades 

participating debentures, vilka påminner om rösträttslösa aktier och efter kraschen kom sådana typer av 

instrument i vanrykte och förbjöds av lagstiftaren.
66

 Förbudet motiverades bl a med att långivaren vid ett 

kapitalandelslån i realiteten intar samma ställning som en aktieägare som inte kan delta i bolagets 

förvaltning eller åberopa några av de rättigheter som aktieägare har samt att det inte ansågs föreligga något 

egentligt behov för bolagen att använda denna typ av finansiering. Vidare problematik exemplifierades på 

följande sätt. Ett bolag tar upp ett kapitalandelslån och innan lånet förfaller till betalning utfärdar bolaget nya 

kapitalandelslån. Att de senare emissionerna skulle äga rum var inte känt vid tidpunkten för utfärdandet av 

den första emissionen. Vid detta scenario, givet allt annat lika, skulle innehavarna av det ursprungligen 

emitterade kapitalandelslånet få sämre möjligheter till återbetalning av det utlånade kapitalet. Detta var i 

motiven vidare ett skäl till att instrumenten skulle förbjudas.
67
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 Upphävandet av förbudet i nuvarande ABL motiverades med att utgångspunkten bör vara att bolag får 

använda sig av de finansieringsformer de finner lämpliga under förutsättning att aktieägare, borgenärer och 

andra intressenter inte utsätts för några oacceptabla risker eller olägenheter. Regeringen ansåg inte att 

kapitalandelslån innebar sådana risker eller olägenheter, då parterna får väga eventuella risker som är 

förenade med avtalet – t.ex. bristen på inflytande i bolaget – mot det förväntade ekonomiska utbytet. Det 

framhävdes att man, med hänsyn till det stora antal professionella aktörer som värderar instrument av detta 

slag, kan utgå från att marknadens prissättning på ett rimligt sätt kommer att återspegla för- och nackdelarna 

med lånevillkoren. Det betonades även att instrument av detta slag tillåts i de länder som Sverige brukar 

jämföras med.
68

 

 Dahlberg anför att en aktieägare har en mer privilegierad ställning än innehavare av ett kapitalandelslån, 

eftersom ABL ger aktieägaren en rad rättigheter som inte medges andra. Han menar att det ställs högre krav 

på förvärvaren av ett kapitalandelslån att granska villkor och se till att det utställande bolaget tillgodoser 

innehavarens behov. Vidare anför han att utställare av kapitalandelslån som riktar sig till mindre investerare 

har ett större ansvar att informera om risker och möjligheter som är förenade med instrumentet än om det 

riktar sig till större investerare.
69

 

 

4.2 Skatterättslig behandling 

Kapitalandelslånet är inte definierat i IL, men enligt IL 48 kap 2 § 2 st utgör det en delägarrätt om det är 

utställt i svenska kronor medan kapitalandelsbevis i utländsk valuta klassificeras som utländsk fordringsrätt 

enligt IL 48 kap 4 §. Kapitalandelslånet utgör ett fordringsförhållande ur borgenärens perspektiv och ett 

skuldförhållande ur gäldenärens perspektiv och fordringsägarna har rätt att få betalning för sina fordringar ur 

aktiebolagets tillgångar före aktieägarna.
70

 

 Kapitalvinst som uppkommer då ett aktiebolag löser in ett kapitalandelsbevis som det ställt ut ska inte 

tas upp till beskattning. Som en följd av detta är en kapitalförlust vid inlösen inte heller avdragsgill enligt IL 

44 kap 2 §. Reglerna innebär med andra ord att när ett bolag som tagit upp ett kapitalandelslån och 

återbetalar ett lägre belopp till innehavaren av kapitalandelsbeviset än när beviset ställdes ut, uppkommer en 

kapitalvinst som är undantagen från skatteplikt. Då lösenbeloppet överstiger lånebeloppet när beviset 

ställdes ut, gäller att den uppkomna kapitalförlusten inte får dras av. För långivaren finns inte motsvarande 

undantag utan allmänna regler gäller om att en kapitalvinst vid inlösen är skattepliktig och en kapitalförlust 

avdragsgill. I svensk skatterätt gäller att ingen kapitalvinstbeskattning av värdeförändringar på skulder görs 
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och Dahlberg anför hur behandlingen av kapitalvinst och kapitalförlust hos utgivaren av ett kapitalandelslån 

som skattefri- respektive icke avdragsgill stämmer överens med det systemet. Han menar att i det fall ett 

system skulle införas där kapitalvinster på kapitalandelslån inte längre var skattefria borde även 

beskattningen av skulder ses över noggrant.
71

 Det bör i sammanhanget poängteras att beskattningen av 

kapitalandelslån kan ifrågasättas med hänsyn till reciprociteten i beskattningen. För att sådan ska råda torde 

ett system där låntagaren blir kapitalvinstbeskattad gälla. Detta eftersom långivaren är föremål för 

kapitalvinstbeskattning. En annan anledning till att kapitalvinstbeskatta både låntagaren och långivaren vid 

ett kapitalandelslån är att det systemet tillämpas vid vinstandelslån vars egenskaper, som nämnts ovan, i stor 

utsträckning påminner om kapitalandelslånet.
72

 

 Bestämmelserna i IL infördes när förbudet mot kapitalandelslån upphävdes i ABL. Vad gäller 

terminologin ansågs det vara lämpligt att i IL följa ABL och instrumentet fick benämningen kapitalandelslån 

även i IL. Dahlberg anför att det är önskvärt med en skatterättslig definition av kapitalandelslånet och 

föreslår en definition som bygger på den bolagsrättsliga. Definitionen är önskvärd för att få ökad klarhet och 

tydlighet i vad som gäller, även om det kan enligt honom kan antas att den skatterättsliga termen ska ha 

samma betydelse som den civilrättsliga, då inget annat stadgas.
73

 

 Av förarbetena framgår att instrumentet ansågs ha många likheter med aktien då återbetalningen av 

lånet inte sker med ett i förväg bestämt nominellt belopp utan är beroende av bolagets resultat och finansiella 

ställning. Bortsett från att en innehavare av ett kapitalandelsbevis inte kan utöva de rättigheter som följer 

med ett aktieinnehav, intar han eller hon en ställning som på många sätt ligger nära aktieägarens och 

kapitalvinstbeskattningen av kapitalandelslån hos långivaren utformades med tillämning av bestämmelserna 

om delägarrätter. Vad gäller beskattningen av låntagaren framfördes att om det inte finns en spärr mot att dra 

av en kapitalförlust på ett kapitalandelsbevis för det företag som ställt ut beviset och tagit upp lånet, skulle 

det kunna medföra att det öppnas en möjlighet för företaget att göra avdrag för vad som i praktiken skulle 

kunna anses utgöra utdelning till en kreditgivare som i detta läge mer kommer att inta en ställning som 

investerare i företaget. Vidare anfördes att med utgångspunkten att kapitalandelslånet, trots sin form av 

förpliktelse, till sin karaktär i flera avseenden liknar en aktie utan rösträtt, fanns det dock skäl att istället 

tillämpa den ordning som gäller vid återköp av egna aktier vilket innebär att det låntagande företaget inte ska 

ta upp en kapitalvinst respektive dra av en kapitalförlust på lånet. 

 Dahlberg anför hur beskattningen av kapitalandelslån på borgenärsnivå följer den på bolagsnivå vid 

återköp av egna aktier. Han menar att det är viktigt att undersöka huruvida motiven för införandet av 

möjligheten för ett bolag att återköpa sina egna aktier är samma som motiven för att tillåta utfärdandet av 
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kapitalandelslån. Förarbetena är enligt honom alltför kortfattade vad gäller motiven till att beskattningen av 

kapitalandelslånen ser ut som de gör, framför allt eftersom behandlingen avviker från beskattningen av det 

närliggande instrumentet vinstandelslån. Förarbetena förklarar enligt honom inte varför beskattningen vid 

inlösen av kapitalandelslånet liknar det vid återköp av egna aktier vilket kan tyckas märkligt. En anledning 

till att de är utformade på ett liknande sätt kan enligt Dahlberg vara att det endast är lagstiftningstekniken vid 

återköp av egna aktier som används även vid behandlingen av inlösen av kapitalandelslånen och att det inte 

finns så stora likheter mellan de två typerna av instrument som ligger bakom den lika behandlingen i 

beskattningen.
74

 

 I HFD 2012 ref 13 var fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Även om fallet inte 

behandlade kapitalandelslånet utan vinstandelslånet, är det värt att ta upp i sammanhanget. I korthet var 

frågan i målet om ett instrument kunde anses utgöra ett vinstandelslån och därmed om avkastningen utgjorde 

avdragsgill vinstandelsränta när det utlånade kapitalet var relativt litet i förhållande till den möjliga 

avkastningen. HFD ansåg, till skillnad från Skatterättsnämnden, att avkastningen till viss del skulle anses 

vara lön hos mottagarna och att därmed inte hela beloppet kunde vara avdragsgill vinstandelsränta hos det 

låntagande bolaget. HFD anförde i sina motiv att den förväntade avkastningen, som förvisso inte med 

säkerhet kunde bestämmas på förhand, var så pass hög att den inte kunde anses utgöra ersättning för kredit 

och därmed inte ränta. HFD använde ett slags genomsynsresonemang och utfallet torde kunna tillämpas 

även i de fall ett avtal som rubricerats som kapitalandelslån innebär att beloppet som ska återbetalas kan 

förväntas bli högt i förhållande till vad som utlånats. Att ett visst avtal rubriceras som vinstandelslån eller 

kapitalandelslån och lever upp till de definitioner som finns, är tydligen inte tillräckligt för att beskattningen 

ska ske enligt de regler som finns, utan hänsyn måste även tas till hur fördelaktiga avtalsvillkoren är i varje 

enskilt fall. 

 Vidare bör poängteras att på motsatt vis gäller enligt RÅ 2008 not 148 med hänvisning till prop 

2004/05:85 s 369 och 664 att om ett visst avtal innebär att ett lån formellt sett knyts till exempelvis 

försäljningen av en viss produkt eller ett råvaruindex så kan lånet skatterättsligt klassificeras som ett 

vinstandelslån eller ett kapitalandelslån om lånevillkoren i det upptagna lånet har en nära koppling till 

bolagets vinstutdelning, resultat eller finansiella ställning. 
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5 TILLÄMPNING AV SKATTEVERKETS TVÅSTEGS-METOD 

 

5.1 Associationsrättslig klassificering 

Av ABL 3 kap 3 § framgår att aktiebolagets mål är att generera vinst, om inte annat stadgas i 

bolagsordningen. Huvudregeln är alltså att bolaget har till syfte att främja aktieägarnas ekonomiska 

intressen. Alla aktier har enligt ABL 4 kap 1 § lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§. 

Likabehandlingsprincipen är en allmän associationsrättslig princip och innebär att alla medlemmar i en 

association har lika rätt i den mån inte annat stadgas i författningen eller lagen där olikheter i fråga om både 

ekonomiska rättigheter och förvaltningsbefogenheter kan föreskrivas.
75

 En aktie kan alltså ha olika 

egenskaper men ändå utgöra en aktiebolagsrättsligt giltig aktie vilken utgör en del av bolagets eget kapital.

 Skatteverket skriver i sin rapport att ett egetkapitalinstrument är ett sådant instrument som i vid 

bemärkelse representerar en andel i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder, till exempel 

aktier.
76

 Jag ska i det följande beskriva aktien och försöka utmejsla vilka kriterier som ges betydelse vid 

klassificering av ett finansiellt instrument som aktie och därmed om det kan ge vägledning i hur den 

associationsrättsliga definitionen av eget kapital ser ut. 

 Som nämnts ovan har innehavaren av en aktie vissa rättigheter. Rättigheter som kan avtalas bort och gör 

att olika aktier kan skilja sig åt är till exempel dess röstvärde och dess rätt till bolagets tillgångar och vinst.
77

 

Om det finns olika aktier ska enligt ABL 4 kap 2 § en föreskrift i bolagsordningen innehålla uppgift om 

olikheterna mellan aktieslagen och antalet eller andelen aktier av varje slag. Några särskilda begränsningar 

när det gäller vilka olikheter som får finnas anges inte, men av förarbetena framgår att ingen aktie får 

berövas rätt att delta i bolagsstämma eller att klandra bolagsstämmobeslut.
78

 ABL 4 kap 3 § behandlar 

aktieägarnas företrädesrätt vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. 

Om det enligt ABL 4 kap 2 § finns olikheter i aktieslagen är det enligt 4 kap 3 § obligatoriskt att reglera 

företrädesrätten. Antingen har de lika företrädesrätt, vilket innebär företrädesrätt i förhållande till sin andel, 

eller olika företrädesrätt, vilket innebär att företrädesrätten regleras.
79

 Företrädesrätten kan enligt ABL 4 kap 

3 § 2 st 2 p regleras så att en gammal aktie ska ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som 

inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare och att, om inte hela 
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antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan 

tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Av 

ABL 4 kap 4 § framgår att i de fall det finns olika aktier enligt 4 kap 2 §, ska det i bolagsordningen anges 

vilken rätt aktieägarna ska ha till nya aktier vid en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Vidare i 

ABL 4 kap 5 § stadgas att ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon 

annan aktie. Av bestämmelsen framgår således att ingen aktie får vara rösträttslös.
80

 

 Avtalsfriheten vad gäller aktiens egenskaper är alltså stor, men det går inte att avtala bort aktiens rätt att 

delta på bolagsstämma och klandra bolagsstämmobeslut. Vidare kan en akties rösträtt inte avtalas bort. Vid 

olika aktieslag stadgar ABL hur olikheterna samt företrädesrätt vid ny- och fondemission ska föreskrivas i 

bolagsordningen. 

 

5.2 Obligationsrättslig klassificering 

Som nämnts ovan menar Skatteverket att obligationsrätten har stor betydelse vid klassificeringen av 

sammansatta finansiella instrument.
81

 Utgångspunkten blir fordringsrätten, eftersom den som en specifik del 

av obligationsrätten behandlar skuldförhållanden.
82

 Det finns ingen allmän lagstiftning om fordringsrätter i 

svensk rätt, men regler återfinns i skilda lagkomplex över hela obligationsrättens område vilka ger uttryck 

för allmänna principer. Obligationsrätten behandlar frågor om förpliktelsers innehåll, förändring och 

upphörande, där det krävs att det existerar en eller flera gäldenär/er och en eller flera borgenär/er. 

Gäldenären är den som i ett rättsligt förhållande är förpliktad till något, det åvilar vederbörande en skuld 

medan borgenären som har en fordran är gäldenärens motpart och i motsvarande mån är berättigad.
83

  

 I Skatteverkets rapport skrivs att utmärkande för ett skatterättsligt skuldinstrument är sådant som i vid 

bemärkelse avser en fordran på ett företag, till exempel vanliga skuldebrev.
84

 I det följande görs en 

genomgång av det obligationsrättsliga skuldebrevsbegreppet för att därigenom försöka utmejsla kriterier för 

vad som obligationsrättsligt utgör en skuld och vad som synes ha betydelse när gränsdragningen mellan 

skuld och eget kapital dras. 

 I SkbrL används begreppen enkla och löpande skuldebrev. Löpande skuldebrev är enligt SkbrL 2 kap 11 

§ skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order. I begreppet skuldebrev vilket är 

ställt till innehavaren ingår även skuldebrev av vilka det inte framgår till vem betalning skall ske. Med enkelt 

skuldebrev avses i SkbrL 3 kap 26 § det som ställes till viss man.  
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 Begreppet skuldebrev definieras inte i lagen, men i motiven beskrivs det som en ensidig, till det yttre 

fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp.
85

 Vad gäller kravet på ensidighet ska det vara en 

förpliktelse att prestera utan krav på motprestation. I doktrin beskrivs ensidigheten som ett krav på 

fordringens ovillkorlighet.
86

 Det framhålls dock även att det inte synes vara något hinder för SkbrL:s 

tillämpning att fordringen är beroende av villkor, men att villkoret inte torde få bestå i en rätt till 

motprestation. Vidare framhålls att kravet är uppfyllt så länge villkoret inte innefattar någon utkrävbar 

motförpliktelse, oavsett om villkoret är mer eller mindre obestämt.
87

 Det ska uttrycka en faktisk, bestående 

fordring och inte någon skuld som endast under vissa omständigheter blir förfallen till betalning. Fordringen 

får således inte vara beroende av några ovissa fakta eller exempelvis en viss borgenärs fullgörande av 

motförpliktelse.
88

 Det torde med andra ord kunna röra sig om vilka villkor som helst, så länge villkoret inte 

innebär att innehavaren av skuldebrevet ska prestera något till utställaren. Vidare får fordringen inte vara 

beroende av ovissa fakta. 

 Det andra kravet, som innebär att utfästelsen ska vara till det yttre fristående, beskrivs i doktrin som att 

utfästelsen inte får nämnas blandat med annat innehåll i t.ex. ett brev.
89

 Vad gäller denna del av definitionen 

har dess rättsliga betydelse för definitionen av ett skuldebrev ifrågasatts.
90

 Det framförs att det centrala i 

denna del av definitionen är att skuldebrevet ska utgöra en handling avsiktligt upprättad för att tjäna som 

bevis. Vidare ska skuldebrevet vara skriftligt och bör i regel innehålla utställarens namnteckning. 

Skuldebrevets krav ska vidare avse en penningfordran vilket innebär att krav på andra prestationer inte kan 

uttryckas i skuldebrevet.
91

 

 Innehavande av ett skuldebrev är inte ett krav för en giltig fordran men fyller sin funktion som bevis för 

att styrka en fordrans existens.
92

 Skuldebrevet utgör med andra ord ett bevismedel för det rättsfaktum som 

givit anledning till dess utförande och har samma biverkningar som andra fordringsbevis.
93

 I praxis har 

uttalats att i mål om betalning av fordringar åligger det i princip en borgenär att styrka sin påstådda fordran. 

När borgenären till stöd för sin fordran åberopar skuldebrev, vars främsta uppgift just är att bevisa den 

bakomliggande fordringens existens, anser domstolen att den som påstår att skuldebrevet inte ger uttryck för 

en skuldförbindelse bör ha bevisbördan för påståendets riktighet.
94

 Utfästelsen som görs i ett skuldebrev 

förutsätter att ett existerande skuldförhållande föreligger eller planeras att tillkomma och avsikten med dess 
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ställande är ofta just att det ska utgöra ett bevis om ett föreliggande skuldförhållande mellan parterna.
95

 

Kraven för ett giltigt skuldebrev behöver alltså inte vara uppfyllda för att en fordran ska finnas, men 

definitionen av skuldebrevet kan ge oss vägledning i definitionen av en skuld. Det första kravet som ställs på 

skuldebrevet, att det ska vara en ensidig förpliktelse att prestera utan krav på motprestation och där villkoren 

inte är beroende av ovissa fakta, utmejslar på ett grundläggande sätt vad som definierar det 

obligationsrättsliga skuldförhållandet. De övriga kriterierna torde utgöra mer formalistiska krav på 

skuldebrevet, vilka saknar betydelse för att definiera det faktiska skuldförhållandet. 

 SkbrL är analogt tillämplig även på andra fordringar som inte faller in under definitionen och med 

skuldebrev jämställs ett förbehållslöst erkännande av en skuld.
96

 I motiven utvecklas inte analogin, utan här 

stadgas endast att med en skriftlig betalningsutfästelse är att likställa ett förbehållslöst skriftligt erkännande 

av en förefintlig skuld.
97

 Trots avsaknad av ett giltigt skuldebrev eller annat fordringsbevis kan, som ovan 

nämnts, ett skuldförhållande föreligga. Fordringar kan vara av skiftande karaktär och mer eller mindre 

obestämda, t.ex. kan en fordran till sitt belopp vara obestämd men ändå utgöra en skuld.
98

 

 Ett avtal som stipulerar en förpliktelse att prestera utan krav på motprestation och där eventuella villkor 

inte är beroende av ovissa fakta samt ett förbehållslöst erkännande av en skuld torde sammanfattningsvis 

kunna vara ett sätt att definiera det grundläggande obligationsrättsliga skuldbegreppet.  

 

5.3 Redovisningsrättslig klassificering 

5.3.1 God redovisningssed samt den kompletterande normgivningen 

De viktigaste beståndsdelarna i det redovisningsrättsliga normsystemet är BFL och ÅRL. Lagarna är 

utformade som ramlagar försedda med den rättsliga standarden god redovisningssed
99

 och fylls ut med 

kompletterande normgivning från normgivande organ.
100

 BFN är ett sådant normgivande organ som till 

exempel har utvecklat regelverk för redovisning i det s.k. K-projektet där K1 riktar sig till mycket små 

företag, mestadels enskilda näringsidkare, K2 till små aktiebolag, K3
101

 till större aktiebolag som inte är 

noterade och K4 till noterade företag som ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IASB:s 

normsystem.
102

 RFR är efterträdare till RR och ger ut rekommendationer. FI ger ut bindande föreskrifter och 
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allmänna råd och IASB ger ut standarden IFRS. IASB uppdaterar även IAS, vilken gavs ut av IASB:s 

företrädare International Accounting Standards Committee.
103

 Företag noterade på en reglerad marknad 

inom EU ska upprätta koncernredovisning efter IFRS/IAS:s normgivning enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder. 

 Vilken normgivning som ska följas beror således på företagets storlek och bransch.
104

 FI ansvarar för 

företagen i den finansiella sektorn och BFN för övriga företag.
105

 RFR riktar sig till noterade bolag och 

utgångspunkten i deras normgivning är, med vissa avvikelser, IASB:s normsystem.
106

 RFR:s företrädare 

RR:s redovisningsrekommendationer och uttalanden får tillämpas av onoterade företag under en 

övergångsperiod.
107

 IASB:s verksamhet riktar sig framför allt till multinationella företag där syftet är att 

harmonisera dessa företags redovisning.
108

 För kreditinstitut och värdepappersbolag samt för 

försäkringsbolag gäller de särskilda årsredovisningslagarna ÅRKL och ÅRFL. 

 Skatteverket skriver i sin rapport att hybridinstrument till den absolut övervägande delen torde användas 

av större, noterade och finansiella företag vilket innebär att vid tillämpning av steg ett i tvåstegsmetoden och 

den redovisningsrättsliga klassificeringen av sammansatta finansiella instrument, bör fokus ligga på 

redovisningsnormgivningarna IFRS/IAS, RR och K3-regelverket.
109

 Då utgångspunkten i förevarande 

uppsats är Skatteverkets rapport kommer fokus att ligga på dessa redovisningsnormer. Jag kommer även att 

gå igenom RFR:s normgivning då de också vänder sig till noterade företag, i den utsträckning regelverket 

avviker från IASB:s regler. 

5.3.2 IASB:s normgivning genom IFRS/IAS 

Klassificeringen av eget kapital och skuld görs i standarden IAS 32 Finansiella instrument: klassificering. 

Syftet med IAS 32 är enligt punkt 2 att ange principer för klassificering av finansiella instrument som skuld 

eller eget kapital. 

 IAS 32 punkt 11 stadgar: 

 

 Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller 

ett egetkapitalinstrument i ett annat företag.  

 En finansiell tillgång är varje tillgång i form av  

a. kontanter, 
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b. egetkapitalinstrument i ett annat företag,  

c. avtalsenlig rätt att  

 i. erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag, eller  

 ii. byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med ett annat företag under villkor som kan vara förmånliga för företaget, 

eller  

d. avtal som kommer att eller kan komma att regleras med företagets egna egetkapitalinstrument och är  

 

i. ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller kan bli förpliktigat att erhålla ett variabelt antal 

av företagets egna egetkapitalinstrument, eller  

ii. ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller 

annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument. I detta syfte innefattar företagets 

egna egetkapitalinstrument inte instrument som i sig själva är avtal om framtida mottagande eller leverans av företagets 

egna egetkapitalinstrument.  

En finansiell skuld är varje skuld i form av 

a. avtalsenlig förpliktelse att  

i. erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller  

ii. byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag under villkor som kan vara oförmånliga för företaget, 

eller  

b. avtal som kommer att eller kan komma att regleras med företagets egna egetkapitalinstrument och är  

i. ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller kan bli förpliktigat att erlägga ett variabelt antal 

av företagets egna egetkapitalinstrument, eller  

ii. ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller 

annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument. I detta syfte innefattar företagets 

egna egetkapitalinstrument inte instrument som i sig själva är avtal om framtida mottagande eller leverans av företagets 

egna egetkapitalinstrument.  

Ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som innebär en residual rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess 

skulder.  

Klassificeringen av ett finansiellt instrument som antingen skuld eller eget kapital har betydelse för hur 

avkastningen på instrumentet ska behandlas. Om det är ett skuldinstrument utgör avkastningen ränta medan 

ett egetkapitalinstrument genererar utdelningar.
110

 

 I doktrin beskrivs hur en tillgång ska ge ekonomiska fördelar i framtiden, att en skuld ska ge upphov till 

utflöde av ekonomiska fördelar i framtiden och att eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder, 

det vill säga det residuala intresset i företagets tillgångar.
111

 De flesta fordringar och skulder utgör finansiella 

instrument enligt definitionen. Här inkluderas bland annat leverantörsskulder, kundfordringar, banklån och 
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obligationer. Aktien utgör den vanligaste formen av egetkapitalinstrument då aktieägaren har en residual rätt 

i företaget, det vill säga får det som blir kvar i form av utdelning när långivare fått sin del.
112

  

 I punkt 15 stadgas att ett företag som emitterat ett finansiellt instrument vid första redovisningstillfället 

ska redovisa instrumentet eller dess delar som finansiell skuld, finansiell tillgång eller som ett 

egetkapitalinstrument i enlighet med den ekonomiska innebörden av de villkor som gäller för instrumentet 

samt i enlighet med definitionerna av finansiell skuld, finansiell tillgång och egetkapitalinstrument.   

Vidare beskrivs i punkt 17 att vad som skiljer en finansiell skuld från ett egetkapitalinstrument är 

förekomsten av en avtalsenlig förpliktelse för den part som emitterat instrumentet att erlägga kontanter eller 

annan finansiell tillgång till motparten eller att byta finansiella tillgångar eller finansiella skulder med 

innehavaren utifrån villkor som kan vara oförmånliga för emittenten. Trots att innehavaren av ett 

egetkapitalinstrument kan ha rätt till en proportionell andel av eventuella utdelningar har emittenten ingen 

avtalsenlig förpliktelse att lämna utdelning och instrumentet kan därför inte utgöra ett skuldinstrument.

 I doktrin skrivs att vid klassificering av ett instrument som eget kapital eller skuld är den avgörande 

faktorn i praktiken huruvida kontraktet stadgar att emittenten ska göra betalningar. Om emittenten har en 

kontraktuell skyldighet att betala till innehavaren av instrumentet utgör det en skuld.
113

 

 Punkt 18 stadgar att klassificeringen av ett finansiellt instrument i balansräkningen beror på den 

ekonomiska innebörden av villkoren som gäller för instrumentet, inte dess juridiska form. Vidare anges att 

den ekonomiska innebörden och den juridiska formen normalt sammanfaller, men inte alltid. Vissa 

finansiella instrument har den juridiska formen av ett egetkapitalinstrument medan den ekonomiskt sett 

utgör de skulder. Vidare ges exempel på finansiella instrument som har både villkor som är utmärkande för 

egetkapitalinstrument och finansiella skulder. Exempelvis utgör en preferensaktie som innehåller villkor som 

antingen förpliktigar emittenten att lösa in aktien till ett fastställt eller fastställbart belopp vid en fastställd 

eller fastställbar tidpunkt eller som ger innehavaren rätt att kräva att emittenten löser in instrumentet till ett 

fastställt eller fastställbart belopp vid en viss tidpunkt eller därefter, en finansiell skuld.  

 Det är således kontraktsvillkoren och inte den juridiska formen på ett instrument som avgör 

klassificeringen vilket innebär att det är möjligt att instrument vars juridiska form är ett 

egetkapitalinstrument, redovisningsrättsligt utgör ett skuldinstrument. Detta aktualiseras på preferensaktier 

och konvertibla instrument.
114
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5.3.3 RFR och RR 

RFR:s rekommendationer och uttalanden vänder sig till noterade bolag och utgör en komplettering till 

IFRS:s regelverk.
115

 Rekommendationerna benämns RFR 1, Kompletterande redovisningsnormer för 

koncerner och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Vad gäller RFR 1 omfattar det främst ÅRL:s 

upplysningskrav när de går utöver kraven som ställs av IASB, och kommer därför ej redogöras för närmare i 

denna uppsats.
116

 

 RFR 2 innehåller vissa undantag från och tillägg till IASB:s regelsystem. Vad gäller klassificering av 

finansiella instrument som antingen skuld eller eget kapital stadgas att IAS 32 ska följas, om det inte står i 

strid med gällande lag. I så fall ska avsteg göras med beaktande av den ekonomiska innebörden. Detta 

innebär att det inte är tillåtet att klassificera ett finansiellt instrument som skuld genom att åberopa IAS 32 

om instrumentet enligt gällande lag utgör eget kapital. Som exempel ges preferensaktier som enligt ÅRL 

utgör eget kapital och därför ej får klassificeras som skuld under åberopande av IAS 32, även om det har 

egenskaper av ett skuldinstrument. Om ett avsteg från IAS 32 görs ska upplysning lämnas om detta.
117

 

 Som nämnts ovan har RR ersatts av RFR, men deras rekommendationer och uttalanden får tillämpas av 

onoterade bolag under en övergångsperiod.
118

 RR 27 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering 

behandlar bl a hur finansiella instrument ska klassificeras.
119

 I rekommendationen anges att den är 

överensstämmande med IAS 32 med vissa undantag. Enligt IAS 32 ska finansiella instrument klassificeras i 

enlighet med den ekonomiska innebörden vilket innebär att bl a preferensaktier under vissa förutsättningar 

ska klassificeras som skuldebrev. RR skriver att detta inte stämmer överens med ÅRL och att de därför valt 

att inte ta med bestämmelsen i RR 27.
120

  

5.3.4 K3-regelverket 

Den 8 juni 2012 antogs K3-regelverket som är huvudalternativ som redovisningsnorm när årsredovisning 

och koncernredovisning upprättas i icke noterade bolag. Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som 

påbörjas efter den 31 december 2013, men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. 

 Begreppet tillgång definieras i 2.12 som en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet 

till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar 

framtida ekonomiska fördelar. I 2.13 definieras en skuld som en befintlig förpliktelse för företaget till följd 

av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska 

fördelar. I vägledningen till K3-regelverket beskrivs att ett viktigt kännetecken för en skuld är att företaget 
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har en förpliktelse att agera eller prestera på ett visst sätt där förpliktelsen kan vara antingen legal eller 

informell. Eget kapital utgör enligt definitionen i 2.14 skillnaden mellan redovisade tillgångar och 

redovisade skulder. I vägledningen förklaras att eget kapital framför allt består av medel som tillskjutits av 

ägarna samt vinster och förluster efter avdrag för utdelning och återbetalning av tillskott till ägarna.
121

  

 Kapitel 22 ska tillämpas vid klassificering av ett företags utfärdade finansiella instrument som antingen 

skuld eller eget kapital. I 22.3 och 22.4 stadgas att ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som 

innebär en residual rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder. Ägare är innehavare av 

finansiella instrument som klassificerats som eget kapital i det ägda företagets redovisning. 

 Huvudregeln i 22.5 stadgar att klassificeringen av ett företags utfärdade finansiella instrument som 

antingen skuld eller eget kapital ska baseras på instrumentets ekonomiska innebörd. I vägledningen ges 

exempel på när ett instrument ska klassificeras som skuld utifrån ekonomisk innebörd. Så ska ske 

exempelvis när instrumentet förpliktigar företaget att betala innehavaren före en likvidation, till exempel i 

form av en obligatorisk utdelning eller när instrumentets andel av företagets nettotillgångar vid en 

likvidation är begränsat till ett maximalt belopp. 122 Vidare beskrivs i vägledningen att vissa instrument 

som stämmer överens med definitionen av skuld, det vill säga en befintlig förpliktelse för företaget till följd 

av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska 

fördelar, ändå ska klassificeras som eget kapital. Detta gäller till exempel ett instrument, eller delar av ett 

instrument, som är underordnat alla andra instrumentklasser om det innebär att företaget åläggs en 

förpliktelse att ge ut en proportionell andel av företagets nettotillgångar till någon annan endast om företaget 

träder i likvidation.123 

 Klassificering baserad på instrumentets ekonomiska innebörd ska inte göras, utan utifrån dess juridiska 

innebörd, för instrument som enligt bilaga 1 till ÅRL utgör eget kapital. Dessa instrument får inte 

klassificeras som skuld. Här gäller att, som för klassificering enligt IAS 32, att preferensaktier inte får 

redovisas som skuld, utan som eget kapital vid tillämpning av ÅRL. Vidare gäller att vid utfärdandet av 

konvertibla skuldebrev och andra liknande sammansatta finansiella instrument som består av både en 

skuldkomponent och en egetkapitalkomponent ska likviden fördelas mellan de två komponenterna. 

Skuldbeloppet ska fastställas till det verkliga värdet för en liknande skuld som saknar rätt till konvertering 

eller har en liknande egetkapitalkomponent.  
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5.3.5 Finansiella företag 

Som nämnts ovan ska finansiella företag följa FI:s föreskrifter och allmänna råd.
124

 Enligt BFL 8 kap 1 § 

ansvarar FI för utvecklandet av god redovisningssed för sådana företag som omfattas av ÅRFL och ÅRKL i 

den utsträckning det är påkallat av dessa företags särart. I FI:s föreskrifter och allmänna råd om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 2008:25 2 kap 1 p, stadgas att alla institut bör 

tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder. Detta innebär att noterade bolag ska använda 

IFRS och därmed IAS 32 vid klassificering av finansiella instrument. Vidare följer av 2 kap 2 p att alla 

institut bör följa ovan nämnda RFR 2 vilket innebär att undantaget från IAS 32 som stadgas i RFR 2, att den 

ekonomiska innebörden inte kan följas om den strider mot gällande lag, ska tillämpas. 

 I FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsbolag 2008:26 2 kap 1 p stadgas att 

alla försäkringsföretag bör tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder, om inte något annat 

krävs enligt lag eller annan författning eller följer av dessa föreskrifter och allmänna råd. Vidare enligt 2 kap 

2 p bör alla försäkringsbolag tillämpa RFR 2 om inte annat följer av lag eller annan författning eller dessa 

föreskrifter och allmänna råd. Av 2 kap 4 p h) framgår att ett företag inte bör tillämpa RFR 2 1 p avseende 

IAS 32 om klassificering av ett finansiellt instrument såsom skuld respektive eget kapital. Istället anges att 3 

p b) i föreskriften bör tillämpas. Av 3 b) framgår att redovisningen av ett instrument eller dess delar som en 

skuld eller eget kapital i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren inte tillämpas hos utgivaren 

till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras som ett eget kapital enligt lag eller anan författning. 

Vidare anges i bestämmelsen, till skillnad mot undantaget i RFR 2, att utgivaren i en not bör lämna 

upplysningar om klassificeringen i enlighet med den ekonomiska innebörden. 

 Vidare i bilaga 1 till föreskriften anges uppställningsform för balansräkningen. Här anges att bolag som 

följer föreskriften kan klassificera och redovisa utgivna kapitalandelslån och vinstandelslån som antingen 

skuld eller eget kapital. Det beskrivs i bilaga 3 33 a § att instrumenten ska klassificeras antingen som skuld 

eller eget kapital beroende på dess egenskaper.  

 

5.4 Sammanfattning redovisningsrättslig klassificering 

Den redovisningsrättsliga klassificeringen av ett instrument eller delar av ett instrument som antingen skuld 

eller eget kapital ska göras efter avtalets ekonomiska innebörd och inte dess juridiska form. Eget kapital 

innebär att det finns en residual rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för dess skulder. När det gäller 

skulder finns inte en sådan rätt utan där har emittenten ett åtagande att betala ett förutbestämt belopp. En 

skuld finns då företaget har en förpliktelse att betala kontanter eller andra medel eller att byta finansiella 
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tillgångar eller finansiella skulder med innehavaren utifrån villkor som kan vara oförmånliga för emittenten 

och ger alltså upphov till ett utflöde av ekonomiska fördelar i framtiden. 

 Det har vidare betydelse huruvida kontraktet stadgar att emittenten ska göra betalningar. Om emittenten 

har en kontraktuell skyldighet att betala till innehavaren av instrumentet utgör det en skuld medan ett 

egetkapitalinstrument innebär att det är emittenten som styr över avkastningen och återbetalningen. 

 Huvudregeln är att den ekonomiska innebörden ska följas, men inte om det strider mot gällande lag. I de 

fall särskilda bestämmelser finns hur ett instrument ska klassificeras ska detta följas. Till exempel ska 

preferensaktier klassificeras som eget kapital enligt ÅRL, även om instrumentets utgör en skuld vid 

tillämpning av den ekonomiska innebörden.   



 38 

 

6 KLASSIFICERING AV KAPITALANDELSLÅNET MED SKATTEVERKETS METOD 

 

Skatteverket uttalar beträffande kapitalandelslån att det finns en skatterättslig reglering vad gäller dessa och 

att det är oklart om det uppkommer problem att tillämpa skattereglerna på dem i gränsöverskridande 

situationer.
125

 Ovan har kapitalandelslånet och gällande skatteregler beskrivits och nedan görs ett försök att 

tillämpa tvåstegs-metoden för att klassificera instrumentet. Då reglering kring metodens steg två dvs. 

instrumentet som en delägarrätt eller fordringsrätt, redan finns, ligger fokus på steg ett som innebär att utreda 

om instrumentet ska klassificeras som eget kapital eller skuld och därigenom om dess avkastning utgör ränta 

eller utdelning. 

 

6.1 Steg ett – eget eller främmande kapital med hjälp av andra rättsområden 

6.1.1 Associationsrätt 

Kapitalandelsbeviset har aktiens egenskaper då avkastningen på tillskjutet kapital följer bolagets upp- och 

nedgångar. Instrumentet kan dock inte utgöra en associationsrättsligt giltig aktie då innehavaren inte har 

rösträtt, vilket är en rättighet som inte kan avtalas bort enligt ABL 4 kap 5 §. Vidare har inte innehavaren av 

ett kapitalandelsbevis rätt att delta på bolagsstämma eller klandra stämmobeslut, vilket också är rättigheter 

som inte får avtalas bort. Som nämnts ovan har instrumentet i motiven benämnts som en aktie utan 

rättigheter, men det innebär inte att det utgör en del av bolagets eget kapital i form av en aktie.
126

 

Skatteverket skriver förvisso i sin rapport att egetkapitalinstrument är instrument som i vid bemärkelse 

representerar en andel i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder, vilket kan innebära att andra 

instrument än aktier kan klassificeras som egetkapitalinstrument. Vilka typer av instrument detta kan tänkas 

vara beskrivs inte, men kapitalandelslånet utgör inte en aktie och således inte ett egetkapitalinstrument vid 

tillämpning av det associationsrättsliga regelverket. 

6.1.2 Obligationsrätt 

Kravet på skuldebrevet som tydligast definierar skuldförhållandet som sådant är att det utgör en ensidig 

förpliktelse att prestera utan krav på motprestation och där villkoren inte är beroende av ovissa fakta. Det är 

endast emittenten som ska prestera, det vill säga till innehavaren av kapitalandelsbeviset återbetala 
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penningbeloppet. Villkoret för återbetalning är dock beroende av bolagets finansiella ställning och även om 

bolagets huvudsyfte är att generera vinst kan det sägas att villkoret är beroende av ovissa fakta, hur bra eller 

dåligt bolaget går. Kapitalandelslånet passar således inte in på det krav på skuldförhållandet som ställs på ett 

giltigt skuldebrev. Inte heller innebär avtalet att det är ett förbehållslöst erkännande av skuld, eftersom en 

förutsättning för att återbetalning ska ske är att bolagets finansiella ställning tillåter en återbetalning. 

 Som nämnts ovan är ett skuldebrev inte avgörande för om det föreligger ett skuldförhållande eller ej. I 

förhållandet emittent/innehavare av kapitalandelsbevis är emittenten i det rättsliga förhållandet förpliktad till 

något, att återbetala kapitalbeloppet under förutsättning att bolagets finansiella ställning klarar det. Man kan 

säga att det åvilar emittenten en skuld medan innehavaren av kapitalandelslånet, vilken är emittentens 

motpart, i motsvarande mån är berättigad. För kapitalandelslånet gäller att beloppet som ska återbetalas inte 

är säkert fastställt när det tecknas, men som nämnts ovan kan en skuld föreligga utan att beloppet är bestämt 

vilket talar för att ett obligationsrättsligt skuldförhållande föreligger. Jag har inte lyckats utmejsla fler 

allmängiltiga definitioner på ett skuldförhållande än de som beskrivits i avsnitt 6.2 och även om SkBrL:s 

krav på skuldförhållandet inte är uppfyllt, torde kapitalandelslånet troligtvis, vid en fordrings- och 

obligationsrättslig bedömning, anses utgöra en skuld. 

6.1.3 Redovisningsrätt 

Till att börja med spelar det ingen roll vilken juridisk form kapitalandelslånet har, då den 

redovisningsrättsliga klassificeringen görs efter instrumentets ekonomiska innebörd. För att 

kapitalandelslånet redovisningsrättsligt ska klassas som bolagets eget kapital ska det utgöra en residual rätt i 

företagets tillgångar efter avdrag för dess skulder. Innehavare av ett kapitalandelsbevis har rätt till företagets 

tillgångar beroende på bolagets finansiella ställning och rätten till tillgångarna kan således sägas vara 

efterställd dess övriga skulder när fordringsägare generellt sätt har rätt till sin andel oberoende av bolagets 

resultat. 

 Bolaget har en förpliktelse att till innehavaren betala kontanter eller andra medel utifrån villkor som kan 

vara oförmånliga för emittenten vilket talar för att det föreligger ett skuldförhållande. Här måste dock 

poängteras att villkoren för kapitalandelslånet inte nödvändigtvis behöver vara oförmånliga, utan kan 

resultera i att bolaget betalar tillbaka mindre än det ursprungliga lånebeloppet om företagets finansiella 

ställning inte tillåter att mer betalas tillbaka. Instrumentet innebär att ett utflöde av ekonomiska fördelar 

förmodligen kommer att ske från bolaget i framtiden, vilket talar för att det handlar om en skuld. 

 Som nämnts ovan tar man i den redovisningsrättsliga bedömningen hänsyn till huruvida kontraktet 

stadgar att emittenten ska göra betalningar eller om det är emittenten själv som styr över avkastningen och 

återbetalningen. Villkoren för kapitalandelslånet kan sägas innehålla element från båda alternativen. 

Emittenten har en kontraktuell skyldighet att återbetala, men skyldigheten är beroende av bolagets framtida 
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finansiella ställning. Detta innebär dock inte att emittenten helt styr över betalningen, som gäller för 

utdelningar, utan denne har en faktisk förpliktelse som aktualiseras under vissa förutsättningar. 

Sammanfattningsvis talar den redovisningsrättsliga klassificeringen för att instrumentet mer liknar ett 

skuldinstrument, trots att det även har egenskaper som talar för ett egetkapitalinstrument. 

6.1.4 Slutsats 

Associationsrättsligt utgör kapitalandelslånet en skuld då det inte är en giltig aktie, men vid tillämpning av 

obligations- och fordringsrätt har instrumentet egenskaper som talar både för och emot att det utgör en skuld, 

trots att mer talar för ett skuldinstrument. Även redovisningsrätten innebär att instrumentet har egenskaper 

av både skuld och eget kapital, men faktum att emittenten inte helt styr över återbetalningen tyder på att 

instrumentet mer liknar ett skuldinstrument. Som nämnts ovan menar Skatteverket i sin rapport att 

redovisningsrätten kan påverka bedömningen men är inte avgörande.
127

 Sammanfattningsvis torde 

kapitalandelslånet vid tillämpning av steg ett i Skatteverkets rapport utgöra ett skuldinstrument vars 

avkastning utgör ränta. Det är dock svårt att uttala sig helt säkert, då instrumentet vid tillämpning av alla 

regelverk har inslag av både skuld och eget kapital. 

 

6.2 Steg två – är räntan/utdelningen skattepliktig eller avdragsgill samt är instrumentet en 

delägarrätt eller fordringsrätt 

Huruvida räntan är skattepliktig eller avdragsgill är svårt att uttala sig allmänt om utan att känna till 

omständigheterna i varje enskilt fall och som nämnts ovan utgår ingen ränta på kapitalandelslånet i dess 

renodlade form. Om ränta utgått hade den som huvudregel varit avdragsgill hos emittenten enligt IL 42 kap 

1 § 2 st och skattepliktig för mottagaren enligt IL 42 kap 1 § 1 st. 

 Som beskrivits ovan och som Skatteverket poängterar i sin rapport, finns redan skattemässiga regler 

beträffande kapitalandelslån.
128

 Kapitalandelsbevis utställt i svenska kronor utgör en delägarrätt enligt IL 48 

kap 2 § 2 st och om instrumentet är utställt i utländsk valuta utgör det en utländsk fordringsrätt enligt IL 48 

kap 4 §. 

 

6.3 Slutsatser 

Kapitalandelslånet utgör ett skuldinstrument vid tillämpning av civilrätt och redovisningsrätt i steg ett i 

Skatteverkets tvåstegs-metod där avkastningen utgör ränta. I steg två kan konstateras att räntan enligt 
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huvudregeln är avdragsgill och vad gäller frågan om instrumentet är en delägarrätt eller fordringsrätt är det 

svårt att göra bedömningen beroende av steg ett, då det redan finns skatterättsliga regler som klassificerar 

kapitalandelslån i svenska kronor som delägarrätt och kapitalandelslån i utländsk valuta som utländsk 

fordringsrätt. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Tvåstegs-metodens problem 

Vid tillämpning av det första steget i metoden var slutsatsen att kapitalandelslånet utgjorde ett 

skuldinstrument. Detta är dock inte helt klart, utan på samma sätt som Skatteverket beskriver att man vid 

tillämpning av skatterättsliga regler stöter på problem vid klassificering av sammansatta finansiella 

instrument, stöter man på problem vid tillämpning av civilrätt. Vad gäller associationsrätt ger ABL 

definitioner av vad som utgör en giltig aktie, vilket enligt rapporten är ett exempel på ett 

egetkapitalinstrument. Om även andra instrument ska rymmas i definitionen av egetkapitalinstrument vore 

det önskvärt med ytterligare exemplifiering i rapporten för att med rimlig säkerhet kunna tillämpa 

associationsrätten under steg ett i metoden utan att stanna vid att endast aktier utgör eget kapital. 

 Vad gäller obligationsrätten var det problematiskt att finna en allmängiltig definition av skuldbegreppet 

och vad som utgör grundkriterierna för en skuld. Det torde vara naturligt att börja i SkBrL för att finna 

kärnan i skulden, men den definitionen behöver inte vara uttömmande. Skatteverket har valt att inte ta med 

en genomgång av grundläggande obligationsrätt i rapporten, vilket hade varit lämpligt för att veta var 

bedömningen ska ta avstamp. Det är inte säkert att mitt sätt att söka i SkBrL är det tillvägagångssätt 

Skatteverket har i åtanke när de hänvisar till grundläggande obligationsrätt i rapporten. Jag anser att 

Skatteverkets hänvisning till grundläggande associationsrätt och obligationsrätt är alltför enkelspårig och att 

den skett utan egentlig reflektion över om dessa rättsområden verkligen kan ge oss svar på frågan vad som 

utgör ett skuld- respektive egetkapitalinstrument. 

 I skatterätten gäller det finansiella instrumentets odelbarhet, en princip som inte existerar i 

redovisningsrätten, där ett instruments olika komponenter kan delas upp och behandlas och redovisas var för 

sig. Då redovisningsrätten har en, i jämförelse med skatterätten, mer utvecklad reglering vad gäller 

gränsdragningen mellan skuld och eget kapital är det naturligt att redovisningsrätten också ger mest 

vägledning vid tillämpning av steg ett i Skatteverkets rapport, även om det rättsområdet enligt rapporten inte 

ska ges lika stor betydelse som till exempel associationsrätten och obligationsrätten. Det är olyckligt hur 

Skatteverket i rapporten får det att framstå som att man utan vidare kan utgå från den redovisningsrättsliga 

klassificeringen, utan att ta i beaktande att det finns viktiga skillnader mellan de två rättsområdena. Hilling 

har uppmärksammat problematiken och anför att skillnaden i den ekonomiska och skatterättsliga 

behandlingen av sammansatta finansiella instrument kan ge upphov till skatteundandragande.
129

 Ett sätt att 

komma till rätta med problematiken kan enligt honom vara att anpassa den skatterättsliga behandlingen av 
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sammansatta finansiella instrument så att behandlingen i större utsträckning korresponderar med 

instrumentets ekonomiska innebörd.
130

 Han lyfter fram ett viktigt problem och jag anser inte att Skatteverket 

fullt ut tar hänsyn till den olikbehandling av sammansatta finansiella instrument i redovisningsrätten 

respektive skatterätten som han poängterar finns. Det har på andra håll har poängterats att det inte är helt 

klart vad som menas med att ett finansiellt instrument är odelbart.
131

 Möjligen är en utveckling mot att den 

skatterättsliga definitionen av sammansatta finansiella instrument i större utsträckning liknar den 

redovisningsrättsliga något att närmare utreda. Framför allt då redovisningsrätten och dess hänsyn till den 

ekonomiska innebörden är mer utvecklad på området. 

 Som nämnts ovan ger civilrätten och redovisningsrätten i steg ett oss inga definitiva svar på vad som 

utgör skuld respektive eget kapital. Om vissa av avtalsvillkoren i det enskilda fallet ändrats skulle 

instrumentet mer ha kunnat liknas vid ett egetkapitalinstrument. Om det till exempel givits aktiens 

egenskaper i form av rösträtt eller förmåga att klandra bolagsstämmobeslut hade den bolagsrättsliga 

bedömningen blivit annorlunda. Vidare hade instrumentet, vid tillämpning av redovisningsrätt, mer liknat ett 

egetkapitalinstrument om emittenten helt själv styrt över återbetalningen. Det går även att argumentera för 

att kapitalandelslånet i dess ursprungliga form redovisningsrättsligt utgör ett egetkapitalinstrument, då det 

kan sägas att det är emittenten som styr över betalningen eftersom den är beroende av bolagets finansiella 

ställning. Om ett bolag vars finansiella ställning är god och vars framtidsprognos talar för det kommer 

fortsätta ha en finansiellt stabil ställning, ställer ut kapitalandelsbevis och tar lån, skulle det gå att 

argumentera för att långivarens skyldighet att betala tillbaka pengarna inte är beroende av ovissa fakta, utan 

att det är mer eller mindre säkert att bolaget kommer att ha en god ekonomisk ställning och därför också en 

skyldighet att betala tillbaka pengarna. En sådan bedömning skulle ännu starkare tala för att 

kapitalandelslånet utgör ett skuldinstrument. Om däremot bolaget haft frekventa upp- och nedgångar och har 

en osäker framtidsprognos, går det att argumentera för att instrumentet är ett egetkapitalinstrument, eftersom 

återbetalningen på så sätt till större del är beroende av ovissa fakta. I så fall skulle avkastningen inte utgöra 

ränta utan utdelning, vid tillämpning av steg ett i rapporten. 

 Rapporten synes vid en första anblick logisk och när den beskriver hur skatterätten inte kan ge svar på 

klassificeringsproblematiken själv verkar det vara en god lösning att vända sig till andra rättsområden för att 

få vägledning. Det måste i sammanhanget poängteras att det på många ställen i Skatteverkets rapport 

poängteras att rapporten inte är fullständig och inte ger anspråk på att vara uttömmande. Kritiken som riktas 

mot rapportens tvåstegs-metod i denna uppsats kan med andra ord vara en aning förstorad då syftet med 

rapporten inte är att klargöra gällande rätt på området, utan att mer fokusera på de problem som finns för att 

kunna arbeta vidare. Skatteverket beskriver hur de anser att redovisningsrätten ska tillämpas, men problemet 

                                                                    
130

 Hilling s 197. 
131

 Grönlund s 604. 



 44 

med att använda redovisningsrätten som utgångspunkt är som nämnts ovan att den använder en metod där 

instrumentets delar behandlas var för sig medan i skatterätten gäller som utgångspunkt principen om det 

finansiella instrumentets odelbarhet. Vidare uppkommer problematik vid tillämpning av obligationsrätt och 

associationsrätt. Associationsrätten kan ge oss hjälp vid definitionen av en aktie, men vidare vägledning i 

grundläggande associationsrätt saknas. Obligationsrätten i form av grundläggande fordringsrätt kan knappt 

ge oss svar på vad som definierar ett skuldförhållande, vilket gör tillämpningen av dessa rättsområden 

godtycklig och icke förutsebar. 

 Metoden innebär vidare att kravet Skatteverket har på sig att verka för enhetligheten inom 

verksamhetsområdet inte följs på ett riktigt sätt. Tillämpning av grundläggande associationsrätt och 

obligationsrätt vid tillämpning av steg ett i Skatteverkets metod som den är utformad idag kan knappast leva 

upp till den skatterättsliga legalitetsprincipen som ska garantera att de skattskyldiga i möjligaste mån ska 

kunna förutse de skatterättsliga verkningarna av olika rättshandlingar som innebär en rättssäkerhetsgaranti. 

Förvisso är syftet med rapporten, som nämnts ovan, inte att skapa en ny ordning på 

kapitalinkomstbeskattningens område, utan att belysa problematik och få ökad förståelse för riskområdet, 

men min åsikt är ändå att Skatteverket går för långt vilket får till följd att metoden inte är tillräckligt 

rättssäker. Om rapporten på samma sätt som för redovisningsrätten innehållit deskriptiva delar om 

grundläggande obligationsrätt och associationsrätt hade den förespråkade metoden blivit mer förutsebar.  

Frågan är dock om sådana delar hade tillfört något mer matnyttigt än denna uppsats gjort på vad som utgör 

en skuld respektive eget kapital. Om Skatteverket istället för att helt förlita sig på att civilrätten och 

redovisningsrätten ger oss svar på var gränsen går, fokuserat på en djupare analys av de skatterättsliga 

begreppen ränta och utdelning, hade rapporten kanske gett fylligare och mer användbara svar. Som nämnts 

ovan finns redan skatterättslig praxis på området som ytterligare hade kunnat analyseras för att göra ämnet 

mer lättillgängligt och begripligt. 

 Förutom att jag inte tror att civilrätten kan leverera de svar Skatteverket hoppas, är det riskabelt att låta 

den skatterättsliga bedömningen helt förlita sig på civilrätten och dess definitioner då förhållandet mellan 

rättsområdena inte är helt okomplicerat. Som Bergström framhäver torde det krävas att lösningarna är 

förutsebara för en skattejurist om civilrättsliga termer ska användas vid skatterättsliga bedömningar när 

förhållandena är komplicerade. Så är inte fallet nu då beskrivningar av hur grundläggande obligationsrätt 

och associationsrätt ska användas vid gränsdragningen saknas i rapporten. Om varje civilrättslig term har en 

enhetlig eller hävdvunnen innebörd som görs gällande från vissa håll skulle civilrätten kunna ge oss 

vägledning, men från flest håll görs det gällande att det oftast inte finns någon enhetlig innebörd hos 

civilrättsliga termer i civilrätten. Som Bergström skriver finns det mycket som tyder på att civilrättsliga 

termer ofta har varierande betydelser i olika civilrättliga sammanhang vilket innebär att det inte går att tala 

om någon enhetlig civilrättslig innebörd hos civilrättsliga termer utan att man, vid tillämpning av civilrätt i 
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skatterättsliga sammanhang, ska använda termerna efter deras allmänna civilrättsliga innebörd vilket innebär 

moment som är helt identiska för alla de begrepp som täcks av termen. Med ett sådant betraktelsesätt tror jag 

att det är svårt att finna en allmängiltig definition i civilrätten som hjälper oss att dra den skatterättsliga 

gränsen mellan skuld och eget kapital eftersom de definitioner och vägledning som finns inte är tillräckligt 

utvecklad och enhetlig och därigenom kan ge oss rimlig trygghet i definitionerna. 

 Vidare problem uppkommer med rapporten då dess tillämpningsområde inte är helt klart. Som för 

kapitalandelslånet finns redan särskilda skatterättsliga regler kring instrumentet vid tillämpning av steg två i 

metoden, om instrumentet utgör en delägarrätt eller fordringsrätt. Det gäller även för t ex vinstandelslån. Ska 

tvåstegs-metoden användas även för dessa instrument eller är den begränsad till att gälla endast för 

instrument som inte är definierade i skattelagstiftningen? En ordning som innebär att metoden endast 

används för vissa instrument torde inte stämma överens med det kravet på enhetlighet inom 

verksamhetsområdet som Skatteverket ska verka för och det går även att ifrågasätta förutsebarheten med en 

sådan ordning. 

 Ytterligare problematik med rapporten och dess förespråkade metod är förhållandet till IL och 

systematiken för beskattningen av kapital. Med Skatteverkets tvåstegs-metod görs en fristående bedömning 

av instrumentet i steg ett där det avgörs om det utgör skuld eller eget kapital med hjälp av andra 

rättsområden. I och med att den bedömningen görs har man automatiskt svarat på frågan om avkastningen på 

instrumentet är ränta eller utdelning. Ponera att en sådan bedömning görs. Innebär detta att det skatterättsliga 

ränte- respektive utdelningsbegreppet, som förvisso inte definieras i IL, men som likväl utarbetats och 

behandlats i skatterättsliga förarbeten, praxis och doktrin, ska bortses ifrån vid beskattningen? Så tycks vara 

fallet då Skatteverket anför att föga vägledning finns att hämta i skatterätten vid den grundläggande 

klassificeringen av ett instrument som eget kapital eller skuld och därmed hur avkastningen ska klassificeras. 

Med en sådan ordning tycks avsteg från den klassiska juridiska metoden göras, då den istället för att, när IL 

inte direkt ger svar, hänvisa rättstillämparen till förarbeten, praxis och doktrin, hänvisar till andra 

rättsområden utan att närmare utveckla hur detta ska göras. Detta skulle inte bara innebära att metoden inte 

är förutsägbar utan att den också kan vara lagstridig. 

 Avslutningsvis kan sägas att rapporten på ett förståeligt sätt illustrerar problematiken kring fenomenet 

hybridinstrument och det är uppenbart att Skatteverket har problem när de ska avgöra om avkastningen på 

ett finansiellt instrument utgör ränta eller utdelning då instrumentet har egenskaper som talar för både ett 

skuldinstrument och egetkapitalinstrument. Jag anser dock inte att den föreskrivna metoden löser 

klassificeringsfrågan utan på många punkter lämnar läsaren med fler frågor än svar.  
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7.2 Alternativ till metoden 

I rapportens sammanfattning anför Skatteverket att sådana Linking Rules som beskrivits ovan kan vara ett 

sätt att motverka skatteplaneringen och urholkning av bolagsskattebasen men att de inte analyserat detta 

inom ramen för sitt uppdrag. Eftersom många andra länder använder sig av denna typ av lagstiftningsteknik 

där den skatterättsliga behandlingen av ett instrument i ett visst land görs beroende av hur det klassificeras i 

ett annat land skulle en utredning av hur en sådan lagstiftning skulle kunna utformas i Sverige vara ett sådant 

fortsatt utredningsarbete som Skatteverket önskar fortsätta med. Att införa regler som innebär att vi i Sverige 

inte medger avdrag för utgifter som också avdragsgilla i ett annat land eller regler som motverkar att avdrag 

medges för betalningar som inte beskattas hos mottagaren skulle innebära att vi slapp handskas med 

klassificeringsproblematiken och att det skatteundandragande man önskar motverka bekämpas länderna 

emellan genom att hänsyn tas till varandras lagstiftning. 

 Ytterligare ett alternativ för att bekämpa skatteundandragande skulle kunna vara att i större utsträckning 

ta hänsyn till OECD:s ränte- och utdelningsbegrepp. Problematiken i en gränsöverskridande situation 

uppkommer ju när ett land behandlar ett visst instrument som eget kapital och det andra landet som skuld 

vilket innebär att den löpande avkastningen i det ena landet utgör ränta och i det andra landet utdelning. 

Istället för att fokusera på klassificeringen av de underliggande instrumenten och klassificera dessa, vilket 

man som visats i denna uppsats får problem med vid tillämpning av bara ett lands nationella rätt och vilket 

då förmodligen skulle göra att behandlingen blir ännu mer komplicerad när ännu ett land blir inblandat, 

skulle fokus på att harmonisera ränte- och utdelningsbegreppet vara ett möjligt alternativ.  
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