
Juridiska institutionen  

Höstterminen 2012 
 

 

Examensarbete i finansrätt 

30 högskolepoäng 
 

 

Säkerhetsöverlåtelser på 

finansmarknaden 
 

En skatterättslig analys i ljuset av EMIR-förordningens 

ikraftträdande 

 

Författare: Markus Jahkopson 

Handledare: Jur. dr Jérôme Monsenego



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ........................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .......................................................................................................................... 3 

1.3 Metod ........................................................................................................................ 3 

1.4 Avgränsning .................................................................................................................... 5 

1.5 Disposition ...................................................................................................................... 6 

1.6 Terminologi ..................................................................................................................... 6 

2 Säkerhetsöverlåtelser ..................................................................................................... 8 

3 EMIR ............................................................................................................................. 9 

3.1 Bakgrund och syfte .......................................................................................................... 9 

3.2 Medel ............................................................................................................................. 10 

3.2.1 Utväxling av säkerheter .......................................................................................... 11 

4 Finansiella- och icke-finansiella aktörer ..................................................................... 12 

4.1 Enligt EMIR .................................................................................................................. 12 

4.2 I svensk skatterättslig mening ....................................................................................... 12 

4.3 Synpunkter och klargöranden ........................................................................................ 13 

5 Försträckningar som jämförelseobjekt ........................................................................ 15 

6 Skatterättsliga konsekvenser av säkerhetsöverlåtelse av lageraktier ........................... 16 

7 Skatterättsliga konsekvenser av säkerhetsöverlåtelser av kapitalaktier enligt EMIR . 18 

7.1 Avyttringsbegreppet ...................................................................................................... 18 

7.2 Civilrättslig äganderättsövergång .................................................................................. 19 

7.3 Oneröst fång .................................................................................................................. 20 

7.3.1 RÅ 1965 ref. 19 ...................................................................................................... 20 

7.3.1.1 Synpunkter ...................................................................................................... 21 

7.3.2 Benefika rättshandlingar ........................................................................................ 24 

7.4 Avslutande synpunkter .................................................................................................. 25 

8 Bedömning av rättsläget .............................................................................................. 26 

8.1 Ny lag ............................................................................................................................ 27 

8.2 Val av lagteknisk lösning .............................................................................................. 27 

8.3 Omfattningen av regleringen ......................................................................................... 28 

8.3.1 Säkerhetsöverlåtelse ............................................................................................... 29 

8.3.2 OTC-derivatkontrakt .............................................................................................. 29 



iii 
 

8.3.3 Subjekt .................................................................................................................... 31 

8.3.4 Övriga frågor .......................................................................................................... 31 

8.4 Preliminär regel ............................................................................................................. 32 

8.5 Regelns tillämpning ....................................................................................................... 32 

8.5.1 Säkerhetsöverlåtaren .............................................................................................. 32 

8.5.2  Säkerhetshavaren ................................................................................................... 33 

8.6 Missbruksmöjligheter .................................................................................................... 35 

9 Förslag till lag .............................................................................................................. 36 

9.1 Specialmotivering.......................................................................................................... 37 

Källförteckning ............................................................................................................... 38 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Förkortningar 

 

art.  artikel/article 

bl. a.  bland annat 

CCP  central counter party 

dir.       direktiv 

dnr       diarienummer 

Ds       departementsserien 

EEG      Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EES      Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EG       Europeiska Gemenskapen 

EMIR  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 

648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala 

motparter och transaktionsregister 

ESMA  European Securities and Markets Authority 

EU       Europeiska Unionen 

f.        följande sida 

ff.       följande sidor 

HD       Högsta domstolen 

HFD      Högsta förvaltningsdomstolen 

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 

ISDA      International Swaps and Derivatives Association 

jfr       jämför 

kap.       kapitel  

NJA      nytt juridiskt arkiv 

no       number  

not.       notismål 

nr       nummer 



vi 
 

OTC-derivat     on-the-counter-derivat 

p.       punkt 

prop.      proposition 

ref.       referatmål 

RF       kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

s.       sida 

SEB      Skandinaviska Enskilda Banken AB 

SN       Skattenytt 

SOU      Statens offentliga utredningar 

SRN      Skatterättsnämnden 

SvSkt      Svensk Skattetidning 



1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

En säkerhetsöverlåtelse är ett säkerhetsavtal som innebär att en tillgång säljs till en 

motpart med avsikt att tillgången vid något tillfälle ska gå åter. Syftet med en sådan 

transaktion är detsamma som gäller för en pantsättning, det vill säga att ställa säkerhet 

för en viss förpliktelse. Säkerhetsöverlåtelser har fördelen gentemot en konventionell 

pantsättning att säkerheten kan ställas på ett sätt som medger att säkerhetshavaren 

förfogar över säkerheten.  

På finansmarknaden är det vanligt att säkerhetsöverlåtelser ingås med fri förfoganderätt 

för säkerhetshavaren.
1
 Förfoganderätten är särskilt betydelsefull när säkerheten utgörs 

av fungibel egendom. Kravet på att återfå egendomen blir då endast generiskt bestämt. 

Fungibel egendom är egendom som lätt kan bytas ut, exempelvis ägg, aktier eller 

pengar. För säkerhetsinnehavaren innebär det att han inte behöver återlämna just samma 

aktier som han tagit emot, istället kan han fullgöra sin förpliktelse genom att återlämna 

samma antal aktier av samma slag. 

På finansmarknaden är det vanligt förekommande att aktier eller andra värdepapper 

används som säkerhet vid en säkerhetsöverlåtelse. En säkerhetshavare har då fördelen 

av att kunna använda kapitalet som är bundet i säkerheten utan att bryta mot 

säkerhetsavtalet. Säkerhetshavaren kan exempelvis sälja säkerheten och använda 

ersättningen för andra kapitalplaceringar. Säkerhetshavaren måste emellertid återställa 

säkerheten
2
 vid avtalad tidpunkt i enlighet med säkerhetsavtalet, detta kan ske genom att 

värdepapper av säkerhetens slag köps in och återlämnas. För säkerhetshavaren är därför 

dessa säkerhetsavtal goda sett ur en ekonomiska synvikel. 

Frågan för denna avhandling är hur sådana säkerhetsöverlåtelser som sker på 

finansmarknaden behandlas skatterättsligt. Ämnet kan i hög grad sägas vara aktuellt. 

Den 13 augusti 2012 inkom Svenska Bankföreningen och Svenska 

                                                           
1
 Ds 2003:38 s. 40 f. 

2
 Att som här använda benämningen säkerheten i bestämd form kan leda till tanken att det är samma 

individuellt bestämda egendom som traderas mellan parterna. Den underliggande egendomen är som 
nämnt fungibel och utbytbar, det är därför svårt att tala om säkerhet i bestämd form i detta avseende. 
Om man istället utgår från säkerhetsavtalet som sådant är det mer relevant att tala om en bestämd 
säkerhet, i säkerhetsavtalet finns ju en avtalad säkerhet även om den endast är generiskt bestämd. Av 
framställningstekniska skäl är det klart mest fördelaktigt att benämna den säkerhet som gäller enligt ett 
säkerhetsavtal som här avses i bestämd form. 
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Fondhandlareföreningen gemensamt med en hemställan till Finansdepartementet med 

en önskan om ett klargörande för att undanta säkerhetsöverlåtelser från 

kapitalvinstbeskattning.
3
 

Frågan om säkerhetsöverlåtelser av aktier på finansmarknaden utlöser 

kapitalvinstbeskattning är idag oklar. Därtill gäller att olika skatteregler är tillämpliga 

beroende på vem som genomför säkerhetsöverlåtelsen. För aktiebolag gäller exempelvis 

att resultatet av säkerhetsöverlåtelser av aktier beräknas enligt olika regler beroende på 

om aktierna som är föremål för sälkerhetsöverlåtelsen utgör lager- eller 

kapitaltillgångar. 

Enkelt framställt kan det sägas att värdepapper utgör lagertillgångar för de aktiebolag 

som bedriver värdepappersrörelse. Detta är ofta fallet för banker och företag med 

likartad verksamhet. Bankens tillgångar anses då vara lagertillgångar om de ingår i den 

traditionella bank- och finansieringsrörelsen.
4
 I de fall ett aktiebolag inte bedriver 

värdepappersrörelse betraktas företagets värdepapper som kapitaltillgångar. Aktiebolag 

som bedriver värdepappersrörelse kallas i fortsättningen finansiella aktörer. Andra 

aktörer benämns fortsättningsvis icke-finansiella aktörer.  

För lagertillgångar beräknas resultatet enligt bokföringsmässiga grunder medan 

resultatet för kapitaltillgångar beräknas enligt reglerna för inkomstslaget kapital. För en 

säkerhetsöverlåtelse avseende aktier eller andra värdepapper är således olika regler 

tillämpliga beroende på vilket tillgångsslag aktierna hör till för innehavaren.  

I den hemställan som inkommit till Finansdepartementet anges att det är företag vars 

värdepapper utgör kapitaltillgångar, det vill säga icke-finansiella aktörer, som riskerar 

att kapitalvinstbeskattas för sina säkerhetsöverlåtelser. 

Oklarheten i den skattemässiga behandlingen av säkerhetsöverlåtelser på detta område 

är på inget sätt ny. Anledningen till att frågan aktualiseras just nu är en EU-förordning 

som trädde ikraft 16 augusti 2012. Förordningen som i dagligt tal kallas EMIR reglerar 

vissa riskhanteringsförfaranden vid handel med derivat som inte genomförs på en 

reglerad marknad. Bland annat ställer förordningen krav på att säkerheter under vissa 

förutsättningar ska utväxlas. Detta krav har tidigare inte gällt för icke-finansiella 

                                                           
3
 Fi2012/2947. 

4
 SRN, förhandsbesked, dnr 155-09/D. 
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aktörer. I praktiken innebär det att icke-finansiella aktörer framöver kan bli tvungna att 

ställa säkerhet för vissa derivat genom säkerhetsöverlåtelser. Det är mot denna bakgrund 

föreningarna i sin hemställan önskat ett klargörande avseende de skattemässiga 

konsekvenserna av säkerhetsöverlåtelser. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är i huvudsak att 

- utreda de skattemässiga konsekvenserna för icke-finansiella aktörer när de 

ställer finansiella kapitaltillgångar som säkerhet genom säkerhetsöverlåtelse 

I avhandlingen avses även att 

- klarlägga de skattemässiga konsekvenserna för finansiella aktörer när de ställer 

finansiella lagertillgångar som säkerhet genom säkerhetsöverlåtelse 

- utreda om gällande rätt är tillfredsställande 

- utreda om, hur och varför gällande rätt borde ändras, och 

- slutligen ge ett komplett förslag till ändring i inkomstskattelagen    

 

I den hemställan som inkommit till Finansdepartetmentet är det endast icke-finansiella 

företags säkerhetsöverlåtelser som problematiserats. Syftet med denna framställning 

som det angetts ovan omfattar emellertid även finansiella aktörers säkerhetsöverlåtelser. 

Det är sannolikt så att den ordning som följer av EMIR endast vållar bekymmer för 

icke-finansiella aktörer, det finns emellertid goda skäl för att utreda vad som gäller även 

för finansiella aktörer. Utredningen av icke-finansiella aktörers säkerhetsöverlåtelser 

ska emellertid ses som primär för den fortsatta framställningen.  

 

1.3 Metod 

 

För att besvara huvudfrågan i uppsatsen kommer lag, förarbeten, praxis och doktrin att 

behandlas enligt en rättsdogmatisk metod. Dessa rättskällor kommer att användas för att 

utreda vilken beskattningskonsekvens som är mest sannolik att inträda när en 

säkerhetsöverlåtelse genomförs på det sätt som beskrivits.  
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Flera av rättskällorna är emellertid diskutabla sedda till deras aktualitet. Bland annat 

kommer ett rättsfall från 1960-talet att ges en viktig roll i huvudfrågans behandlande.
5
  

Samma sak kan också sägas om vissa uttalanden i doktrinen. I frånvaron av aktuella 

rättskällor så är det emellertid dessa rättskällor som används. Den osäkerhet som får 

anses förenad med rättskällornas aktualitet tas framöver upp i den fortsatta 

framställningen.  

 

Vidare gäller att vägledningen i vedertagna rättskällor för den skattemässiga 

behandlingen av säkerhetsöverlåtelser av det slag som förekommer på finansmarknaden 

är nästintill obefintlig. I behandlingen av huvudfrågan har därför jämförelser gjorts med 

vad som gäller för försträckningar. Ämnets avhandling bygger i betydande del på 

sådana jämförelser. Anledningen till att försträckningar valts som jämförelseobjekt 

anges därför utförligt i den fortsatta framställningen. 

 

För besvarandet av frågan vad som gäller för finansiella aktörer är framställningen mer 

definitiv i sina slutsatser. I denna del är rättsområdet till vissa delar klarlagt sedan 

tidigare. Även här gäller förvisso att viktiga rättsfrågor i dagsläget är obesvarade, fokus 

har emellertid lagts på att klargöra hur osäkerheten undviks rent praktiskt. Metoden får 

därför sägas vara praktiskt orienterad i besvarandet av denna fråga. 

 

I avhandlingen besvaras också frågorna om gällande rätt är tillfredsställande och om 

gällande rätt borde ändras. I denna del läggs också ett förslag till lagändring fram. 

Metoden i denna senare del av avhandlingen får sägas vara rättspolitisk. För 

behandlingen av dessa frågor har ett lagstiftarperspektiv anlagts. Särskilda kunskaper 

om lagstiftarhänsyn vid framtagande av skattelagstiftning har förvärvats under 

uppsatspraktik vid Finansdepartementets enhet för direkt skatt och socialavgifter. 

Givetvis kan resultaten vid en behandling enligt detta synsätt skilja sig från vad som 

annars skulle vara för handen om frågorna behandlats ur ett företagarperspektiv eller i 

enlighet med skattemyndighetens önskemål. Det är emellertid mer intressant att 

behandla frågan ur ett lagstiftarperspektiv eftersom både företagarperspektivet och det 

fiskala perspektivet vägs in med ett sådant synsätt. Slutligen är det mest troligt att en 

                                                           
5
 Detta rättsfall ges också stort utrymme i föreningarnas hemställan. 
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bedömning enligt lagstiftarens synsätt är den som slutligen gör sig gällande vid en 

eventuell lagändring.   

 

Utifrån lagstiftarperspektivet är det tjänligt att använda sig av EU-förordningen för att 

konkretisera problematiken och möjliggöra utredningen av ett nytt lagförslag. Andra 

metodfrågor tas upp till behandling senare i avhandlingen. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Beskattningskonsekvenserna av icke-finansiella företags ställanden av finansiella 

säkerheter genom säkerhetsöverlåtelser är det centrala ämnet för uppsatsen. 

Behandlingen av ämnet görs i ljuset av EMIR:s ikraftträdande. Det innebär att den 

skattemässiga problematik som föranleds av EU-förordningen ska behandlas inom 

ramen för ämnets avhandlande. Arbetet begränsar sig emellertid inte till förordningens 

konsekvenser, detta tydliggörs i övervägandet av om en ändring av gällande rätt endast 

ska lösa frågan som aktualiseras av förordningen eller om en ändring ska göras mer 

generell för att inrymma även andra potentiella fall. Med detta sagt utgör inte EU-

förordningen nödvändigtvis en ram för arbetet, däremot måste den nya ordningen som 

följer av förordningen behandlas inom ramen för arbetet. Det får sägas vara så att 

metoden styr avgränsningen. I de delar av avhandlingen där den rättspolitiska metoden 

används sträcker sig behandlingen av frågorna utanför den problematik som följer av 

EMIR-förordningens tillämpning. 

 

På samma tema kan det diskuteras vilka rättssubjekt som bör behandlas i den fortsatta 

framställningen. Av skäl som framgår senare är problematiken som behandlas i 

avhandlingen i praktiken avgränsad till aktiebolag. Det är därför aktiebolag som främst 

kommer att behandlas. Detta utesluter dock inte att även andra rättssubjekt kan komma 

att behandlas i den senare delen av avhandingen där de lege ferenda-frågor behandlas. 

 

Former för ställande av säkerhet har ett starkt samband med frågor på det sakrättsliga 

området. Behandlingen av de skattemässiga konsekvenserna vid säkerhetsöverlåtelser 

förutsätter emellertid inga större kunskaper på detta område, det skulle dessutom bära 
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alltför långt att även behandla de sakrättsliga aspekterna i denna avhandling. Av dessa 

skäl kommer de sakrättsliga aspekterna att lämnas utanför framställningen.  

 

1.5 Disposition 

 

I uppsatsens andra avdelning del beskrivs vad en säkerhetsöverlåtelse är. Därefter anges 

vad som följer av EU-förordningen EMIR, vilka syften som ligger bakom dess 

införande och hur den påverkar svenska aktörer. Avdelningen som följer belyser den 

skatterättsliga skillnaden mellan finansiella och icke-finansiella aktörers innehav av 

finansiella tillgångar. Här nämns också något om terminologin och begreppens innebörd 

i svensk och EU-rättslig kontext. Samma avdelning klarlägger också vilka lagrum som 

är relevanta för respektive subjekt. I avdelning fem beskrivs försträckningar och 

blankningsaffärer. Denna del är av signifikant metodologisk betydelse eftersom den 

lägger grund för fortsatta jämförelser med säkerhetsöverlåtelser. I avdelning sex 

avhandlas finansiella aktörers säkerhetsöverlåtelser. Denna del ligger förvisso inom 

uppsatsens syfte men är inte den primära frågan för densamma. I avdelning sju börjar 

behandlingen av icke-finansiella aktörers säkerhetsöverlåtelser. Denna avdelning är 

central för uppsatsen och är tänkt att besvara den primära frågan för uppsatsen. I 

avdelning åtta utvärderas gällande rätt och här förs också några rättspolitiska 

överväganden fram. I avdelning nio läggs slutligen ett lagförslag med specialmotivering 

fram. För att de överväganden som förs fram i avdelning åtta ska förstås till fullo bör 

avdelning åtta och nio ses tillsammans och i ett sammanhang. 

 

1.6 Terminologi 

 

Problemet med den skattemässiga behandlingen av säkerhetsöverlåtelser kan formuleras 

på flera sätt. I denna framställning har problemet beskrivits utifrån berörda rättssubjekts 

perspektiv, det vill säga finansiella och icke-finansiella aktörer. Ett alternativ till detta 

sätt skulle vara att behandla problemet med utgångspunkt i klassificeringen av de 

särskilda objekten, det vill säga behandlingen av lagertillgångar respektive 

kapitaltillgångar. 
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Det finns goda skäl att välja den senare metoden. Som ett huvudargument kan anföras 

att en finansiell aktör kan inneha tillgångar av båda slagen kapital- och lagertillgångar 

och att detsamma gäller för icke-finansiella aktörer. Att beskriva problemet utifrån 

tillgångarnas klassificering skulle därför vara mer precist och utesluta eventuella 

felaktigheter i detta avseende. Ett annat skäl till att använda just denna utgångspunkt är 

att termerna lager- respektive kapitaltillgång används i lagtext i inkomstslagen och äger 

en tydlig innebörd. Detsamma kan inte sägas om begreppen finansiell respektive icke-

finansiell aktör.  

Metoden som valts för framställningen är emellertid den som utgår från de berörda 

rättssubjekten. Det främsta skälet till detta är att den hemställan som inkommit till 

Finansdepartementet har skrivits på detta sätt. Metoden har valts för att texten ska 

harmoniera med den som återfinns i hemställan, tanken är således att det ska bli lättare 

att läsa denna avhandling mot den hemställan som inkommit till Finansdepartementet.  

Det preciseringsproblem som angetts här ovan och som tar sikte på att en finansiell 

aktörs innehavda värdepapper inte nödvändigtvis behöver utgöra en lagertillgång 

undviks i den fortsatta framställningen genom att finansiella aktörers innehavda 

värdepapper presumeras vara lagertillgångar. För icke finansiella aktörer gäller istället 

att dessa aktörers innehavda värdepapper presumeras vara kapitaltillgångar. 

När det i avhandlingen talas om säkerheter är det finansiella säkerheter som avses. 

Särskilt aktier kommer att användas som exempel när frågan om säkerheter berörs. 

Vidare förekommer det att försträckningar ibland benämns lån. Detta beror på att 

lagstiftaren valt att benämna rättsliga försträckningar på detta sätt i både lagtext och 

förarbeten.
6
 När rättskällornas innehåll återges i avhandlingen används lagstiftarens 

benämning. 

Djupare terminologiska frågor lämnas att behandlas i den fortsatta framställningen. 

 

 

 

                                                           
6
 Se IL 44:9 och prop. 1989/90:110 s. 449 ff. 
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2 Säkerhetsöverlåtelser 
 

En säkerhetsöverlåtelse är ett säkerhetsavtal där parterna väljer att låta 

överenskommelsen få formen av en överlåtelse i stället för ett pantavtal. Utåt sett 

framträder avtalet i formen av en överlåtelse, men till funktionen innebär avtalet en 

säkerhetsrätt. Detta innebär att den som ställer säkerheten överlåter egendomen till den 

som tar emot säkerheten. Den närmare utformningen av överlåtelseavtalet kan därefter 

variera, men rent allmänt finns en klausul intagen om att förvärvaren har en skyldighet 

att återställa egendomen till den ursprunglige ägaren.
7
 

 

Det saknas särskilda bestämmelser i svensk lag avseende avtal om säkerhetsöverlåtelser, 

även om det på det sakrättsliga området i vissa fall i praxis har accepterats att sådana 

överlåtelser av praktiska skäl kan göras med sakrättslig verkan.
8
 

 

En säkerhetsöverlåtelse kan ske antingen genom begränsad eller fri förfoganderätt för 

säkerhetshavaren. En säkerhetsöverlåtelse kan vidare avse bestämda eller fungibla 

tillgångar. I den fortsatta framställningen är det säkerhetsöverlåtelser avseende fungibla 

tillgångar med fri förfoganderätt som kommer att behandlas. Dessa 

säkerhetsöverlåtelser har en särskild betydelse på finansmarknaden.
9
 

 

Det finns flera skäl för avtalsparter att välja att ställa säkerhet genom 

säkerhetsöverlåtelse istället för pantsättning. Ett av skälen grundar sig i att 

säkerhetshavaren vill förfoga över egendomen. Detta kan sägas utgöra ett effektivt 

utnyttjande av säkerheten.
10

 En konventionell pant får nämligen inte förfogas över 

eftersom förfoganderätten i regel är begränsad.
11

 

 

Särskilt i fall där egendomen är fungibel, vilket är fallet med aktier, kan det vara 

effektivt att använda sig av säkerhetsöverlåtelser av aktier. Detta beror på att 

säkerhetshavaren utan att bryta mot säkerhetsavtalet kan sälja vidare aktierna, 

införskaffa nya och återställa dessa senare aktier. Aktierna är ju fungibla, det vill säga 

                                                           
7
 Ds 2003:38 s. 40. 

8
 NJA 1912 s. 311 och 1952 s. 407. 

9
 Ds 2003:38 s. 40 f. 

10
 Jfr dir. 2002/47/EG skälen p. 5. 

11
 Ds 2003:38 s. 40. 
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utbytbara, och säkerhetsöverlåtarens anspråk är endast generiskt bestämt såtillvida att 

denne kan kräva säkerhetshavaren på egendom av viss mängd och visst slag 

(exempelvis 100 stycken Ericsson B-aktier).  För säkerhetshavaren innebär det att han 

exempelvis kan använda dessa aktier för blankning under tiden han har dessa som 

säkerhet.  

 

På det skatterättsliga området saknas vägledning för hur sådana säkerhetsöverlåtelser av 

kapitaltillgångar ska behandlas i skattemässigt hänseende. Som det tidigare angetts 

kommer därför försträckningar att användas som jämförelseobjekt. Förhållandet mellan 

säkerhetsöverlåtelser och försträckningar behandlas i  avd. 5.  

 

 

3 EMIR 

3.1 Bakgrund och syfte 

 

EMIR är en EU-förordning som tillkommit i syfte att begränsa riskerna och öka 

transparensen vid handel med OTC-derivatkontrakt. I punkt fyra i skälen till EMIR står 

följande att läsa om syftet med förordningen. 

 
OTC-derivat (”over-the-counter”, OTC-derivatkontrakt) är inte transparenta, 

eftersom de är privata kontrakt och alla uppgifter om dem vanligtvis bara är 

tillgängliga för kontraktsparterna. De skapar ett komplicerat nät av ömsesidigt 

beroende som kan göra det svårt att bedöma arten och omfattningen av de risker som 

de är förenade med. Finanskrisen har visat att sådana egenskaper vid marknadsoro 

ökar osäkerheten och därmed innebär risker för den finansiella stabiliteten. I denna 

förordning skapas förutsättningar för att begränsa dessa risker och förbättra 

derivatkontrakts transparens. 

 

EMIR reglerar vissa riskhanteringsförfaranden vid OTC-derivathandel. OTC-derivat är 

enligt EMIR:s definition i art. 2 p. 7 derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en 

reglerad marknad eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en 

reglerad marknad. För både reglerad marknad och så kallad tredjelandsmarknad finns 

definitioner i ett särskilt direktiv.
12

  

                                                           
12

 2004/39/EG. Reglerad marknad definieras i art. 4.1.14. Tredjelandsmarknad definieras i art. 19.6. 
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3.2 Medel 

För att uppnå förordningens syfte med begränsade risker och ökad transparens vid 

handeln med sådana avtal föreskrivs krav för clearing och bilateral riskhantering.  

Föremål för clearing är själva OTC-derivatkontrakten. Clearing innebär att positioner 

fastställs med beräknande av nettoskulder samt säkerställande av att tillgångar finns för 

att täcka de exponeringar som dessa positioner ger upphov till (EMIR art. 2.3).  

 

Clearingen sker av en central motpart vilken auktoriseras av behörig myndighet. Den 

centrala motparten är enligt definitionen i EMIR art. 3.1 en juridisk person som träder 

emellan motparterna i kontrakt som är föremål för handel på en eller flera 

finansmarknader och blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare. På detta 

sätt får det förstås att clearing syftar till att öka transparensen på OTC-

derivatmarknaden. 

 

En icke-finansiell motpart börjar omfattas av clearingkravet när dennes rullande 

genomsnittsposition under 30 dagars tid överskrider en viss kvantitativ gräns, den så 

kallade clearingtröskeln (EMIR art. 10.1 b). ESMA har fastställt värden för dessa 

clearingtrösklar till antingen en eller tre miljarder euro beroende på derivattyp.
13

  

 

När avtal som ingåtts efter clearingtröskelns överskridande inte clearas via en central 

motpart föreskrivs istället ett bilateralt riskhanteringsförfarande som sker genom att 

säkerheter utväxlas (EMIR art. 11.3).  

 

De aktörer som träffas av EMIR:s krav för clearing och utväxling av säkerheter är de 

aktörer som håller en genomsnittsposition som under 30 dagar överskrider minst en 

miljard euro. Vidare följer det av EMIR 10.3 att det endast är OTC-derivat som inte på 

ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som är kopplade till partens 

affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning som får beaktas vid beräkningen av 

genomsnittspositionen. Innebörden av detta är att OTC-derivatkontrakt som företas för 

att hantera risker i verksamheten, exempelvis kurssäkring, inte beaktas i beräknandet av 

                                                           
13

 För information om vilka clearingtrösklar som gäller för olika derivat se ESMA/2012/600 s. 82. 
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positioner.
14

 De OTC-derivat som torde bli huvudföremål för beräknandet av 

clearingvärden är sannolikt de som ingås i kapitalförvaltningssyfte.  

 

3.2.1 Utväxling av säkerheter 

 

Av EMIR art. 11. 3 framgår att icke-finansiella aktörer ska ha riskhanteringsförfaranden 

som kräver en utväxling av säkerheter som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis 

separerad när det gäller OTC-derivat som har ingåtts på och dagen efter 

clearingtröskelns överskridande. 

 

Enligt branschpraxis på OTC-derivatområdet gäller att standarden för utväxling av 

säkerheter följer av bland annat ISDA Master Agreement med tillhörande avtal om 

överföring av säkerheter.
15

 Dessa avtal följer bland annat engelsk rätt. Ett säkerställande 

under engelsk rätt sker genom överföring av säkerhet till säkerhetstagaren genom 

säkerhetsöverlåtelse, vanligen med äganderätt.
16

 

 

Vad avser tillämpningen av den engelska metoden torde denna kunna utlösa besvärande 

skattekonsekvenser för vissa svenska aktörer eftersom ett sådant ställande av säkerhet 

skulle kunna utgöra en avyttring enligt IL 44:3 när det sker genom en icke-finansiell 

aktörs försorg. Det aktualiserar frågan vilken skillnad som görs mellan finansiella och 

icke-finansiella aktörer i svenskt skattehänseende. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Med dessa fakta för hand kan det konstateras att det är osannolikt att andra företagsformer än 
aktiebolag skulle beröras av dessa regler. Det är osannolikt att ett företag med så betydande värden 
bedrivs i handelsbolagets form eller som en enskild firma. Det är således mot denna bakgrund som 
avhandlingen snävats av till att främst behandla aktiebolag. Vidare bör det tilläggas att ett aktiebolag 
som har en kapitalförvaltning som är omfattande till den grad att den klassificeras som en 
värdepappersrörelse anses inneha värdepapper som lagertillgångar. 
15

 Ds 2003:38 s. 41. 
16

 The ISDA Master Agreements, 1992-2002: A practical Guide for Negotiation, Paul C. Harding, bl. a. s. 
362 och 507. Att överföring av äganderätt är den föredragna metoden för ställande av säkerhet torde 
emellertid gälla även i vissa andra länder, se http://www.isda.org/c_and_a/pdf/NeedLawReform.pdf, s. 
6. 

http://www.isda.org/c_and_a/pdf/NeedLawReform.pdf
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4 Finansiella- och icke-finansiella aktörer 

 

Begreppen finansiell- respektive icke-finansiell aktör kan förstås antingen i svensk 

skatterättslig eller EU-rättslig kontext. Begreppen används i svensk doktrin när 

värdepappers klassificering i lager- och kapitaltillgångar diskuteras. I EMIR-

förordningen används begreppen med legaldefinition för att särskilja olika 

företagstyper. 

 

4.1 Enligt EMIR 

 

I EMIR-förordningen används begreppen finansiella- och icke-finansiella motparter. 

Dessa definieras i art. 2 p. 8 respektive p. 9. 

 

Finansiella motparter anges vara värdepappersföretag, kreditinstitut, försäkringsföretag, 

återförsäkringsföretag, fondföretag, tjänstepensionsinstitut eller en alternativ 

investeringsfond under förutsättning att företaget är auktoriserat i enlighet med något av 

de i artikeln angivna direktiven på respektive område.
17

 För icke-finansiella motparter 

gäller istället en negativ definition såtillvida att ett i unionen etablerat företag annat än 

de uppräknade och centrala motparter ska anses som sådana. 

 

4.2 I svensk skatterättslig mening  

 

Benämningarna finansiella- och icke-finansiella aktörer används i denna avhandling för 

att benämna de aktiebolag för vilka värdepapper i huvudsak utgör lager- respektive 

kapitaltillgångar. Indelningen i finansiella- och icke-finansiella aktörer grundar sig 

således i tillgångars skatterättsliga uppdelning i lager- och kapitaltillgångar med den 

åtskillnad som görs mellan dessa typer av tillgångar.
18

 

Finansiella instrument utgör i regel lagertillgångar för de aktiebolag som bedriver 

yrkesmässig handel med värdepapper, det framgår av SRN:s uttalande 

 

                                                           
17

 Se EMIR art. 2 p.8 för hänvisningar till definitioner för respektive företagsform. 
18

 Jfr IL 14:2 st. 1 och 25:3-4. 
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En banks tillgångar anses skattemässigt vara lagertillgångar om de ingår i "den 

traditionella bank- och finansieringsrörelsen", jfr RÅ 2007 not. 162 och RÅ 2004 

not. 58.
19

 

 

För aktiebolag som inte bedriver yrkesmässig handel med värdepapper anses sådana 

tillgångar i regel inte utgöra lagertillgångar utan klassificeras istället som 

kapitaltillgångar. Gränsdragningen mellan finansiella- och icke-finansiella aktörer 

kommer inte att behandlas i denna avhandling.
20

 

 

För lagertillgångar gäller att resultatet enligt IL 14:2 st. 1 ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. För kapitaltillgångar gäller istället att resultatet beräknas 

enligt reglerna för inkomstslaget kapital, det följer av IL 25:3. Det föreligger således en 

grundläggande objektiv skillnad mellan företag som bedriver yrkesmässig handel med 

värdepapper och företag som inte gör det såtillvida att olika regler i IL gäller för hur 

resultatet beräknas för sådana värdepapper. 

 

4.3 Synpunkter och klargöranden 

 

Uppdelningen i finansiella och icke-finansiella företag harmonierar i stort med de EU-

rättsliga definitionerna av finansiella och icke-finansiella motparter som finns i EMIR. 

En skillnad som kan framhållas är att frågan i svensk rätt om när värdepappersrörelse 

anses föreligga har lämnats åt domstolarna att avgöra.
21

 På EU-nivå har istället 

finansiella aktörer definierats och avgränsats  genom den EU-rättsliga definitionen som 

följer av EMIR med hänvisning till angivna direktiv. Det är därför givet att de svenska 

begreppen inte till fullo kongruerar med de EU-rättsliga även om det i stort är samma 

rättssubjekt som återfinns i respektive kategori. Det torde vara så att många av de 

rättssubjekt som i EMIR benämns finansiella motparter inryms under den i 

avhandlingen använda benämningen finansiella aktörer, det vill säga att de skulle 

bedömas bedriva värdepappersrörelse i svensk skatterättslig mening, bedömningen görs 

dock från fall till fall av domstolarna. 

                                                           
19

 SRN, förhandsbesked, dnr 155-09/D. 
20

 Gränsdragningen har behandlats på ett förtjänstfullt sätt av Hanna Brohmé och Linda Öster i en 
skatterättslig magisteruppsats, gränsdragning vid värdepappershandel – beskattning av finansiella- och 
icke-finansiella företag (2009). 
21

 Jfr RÅ 1986 ref. 53  och RÅ 1988 ref. 45. 
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När begreppen finansiella- och icke-finansiella aktörer används framöver är det, om 

inget annat nämns, den svenska uppdelningen som avses. Frågan om icke-finansiella 

aktörer kan drabbas av skatterättsliga hinder när de genomför säkerhetsöverlåtelser ska 

således förstås så att det är aktörer som inte bedriver yrkesmässig handel med 

värdepapper enligt svensk skatterättslig mening som avses. För dessa aktörer utgör 

värdepapper i regel kapitaltillgångar. Kapitalvinst och kapitalförlust på sådana tillgångar 

beräknas enligt reglerna som gäller för inkomstslaget kapital, men tas upp i 

inkomstslaget näringsverksamhet.  

 

I IL ser systematiken ut som följer. Av IL 13:2 framgår att juridiska personers 

inkomster och utgifter på grund av kapitalvinster och kapitalförluster räknas till 

inkomstslaget näringsverksamhet även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en 

näringsverksamhet enligt IL 13:1. Vidare följer av IL 25:3 vad som avses med 

kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet. Där anges att med 

sådana vinster eller förluster avses vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. I 

bestämmelsens andra stycke anges bland annat att kapitaltillgångar är sådana tillgångar 

som inte utgör lagertillgångar i näringsverksamheten. I IL 25:2 görs en hänvisning till 

bland annat IL kap. 44 där grundläggande bestämmelser om kapitalvinster och 

kapitalförluster finns. Här sker en förgrening såtillvida att lagertillgångar ingår i 

underlaget av beräkningen av resultatet av näringsverksamheten enligt IL 14:2. För 

kapitaltillgångar i näringsverksamheten gäller istället att beräkningen av vinster och 

förluster görs enligt IL kap. 44. Av IL kap. 44:13 följer bland annat att kapitalvinsten 

ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad 

med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Vad som utgör en avyttring 

följer vidare av IL 44:3. För icke-finansiella aktörer har således tolkningen av termen 

avyttring i 44:3 IL betydelse för om en transaktion ska utlösa beskattning eller ej. 

 

En central fråga för avhandlingen är om en säkerhetsöverlåtelse företagen av en icke-

finansiell aktör utgör en skatteutlösande avyttring enligt IL 44:3.  
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5 Försträckningar som jämförelseobjekt 
 

Vägledning saknas i stort sett för hur den skattemässiga behandlingen av 

säkerhetsöverlåtelser ska ske. I de kommande avdelningarna kommer därför paralleller 

att dras till vad som gäller för försträckningar. Ett försträckningsavtal kan enklast 

beskrivas som ett lån. Skillnaden mellan ett lån och en försträckning består i att 

anspråket vid en försträckning är generiskt bestämt. Som exempel kan tas att en person 

ger en hundralapp till en annan person med löfte om att återfå pengarna om en vecka. 

Vid ett lån är mottagaren av hundralappen skyldig att ge tillbaka samma individuellt 

bestämda hundralapp. Vid en försträckning gäller istället att mottagaren ska betala 

tillbaka 100 kronor med vilka valörer denne så avser. Det som populärt kallas banklån 

är således rättsligt korrekt att benämna försträckningar. Försträckningar sker i 

kommersiella syften för att erhålla avkastning på det som försträcks. Den vanligaste 

formen av ersättning för en penningförsträckning är ränta. 

 

Något bör här också sägas om blankning. Blankning ger spekulanter möjlighet att tjäna 

pengar på en nedåtgående marknad. Vid en blankningsaffär är således förhoppningen 

hos den som blankar (blankaren) att en viss värdepapperskurs ska gå ner. En 

blankningsaffär kan gå till så att blankaren försträcks aktier från en bank och sedan 

säljer dessa aktier på marknaden. Blankaren köper sedan in nya aktier av samma slag 

och återställer dessa till banken som försträckt blankaren aktierna. Om aktiekursen faller 

efter att blankaren sålt aktierna så kommer denne att kunna köpa aktier billigare än det 

pris aktierna sålts för. Blankaren har då gjort en vinst. Försäljningen sker förvisso innan 

köpet har gjorts men i beskattningen tas hänsyn till detta.
22

 

 

Valet av försträckningar som jämförelseobjekt beror på att transaktionerna vid sådana 

rättshandlingar företer stora likheter med transaktionerna vid en säkerhetsöverlåtelse. 

Inledningsvis kan det konstateras att en försträckning vid blankning och en 

säkerhetsöverlåtelse av det slag som behandlas i avhandlingen båda avser fungibla ting. 

Många gånger är det aktier som är föremål för transaktionerna, aktier kommer därför 

regelmässigt att användas som exempel framöver. Vid både försträckningar och 

säkerhetsöverlåtelser sker en överföring av aktier med fri förfoganderätt för mottagaren, 

                                                           
22

 Prop 1989/90:110 s. 449 ff. 
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syftet är emellertid att aktierna vid en avtalad tidpunkt ska gå åter. En skillnad mellan 

dessa avtalstyper är att försträckningen i det angivna fallet sker i syfte för banken att 

erhålla avkastning. Banken får nämligen en blankningspremie för sin utlåning av 

aktierna. En säkerhetsöverlåtelse sker istället för att ställa säkerhet för en viss 

förpliktelse. Säkerhetsöverlåtelser som sker på finansmarknaden enligt EMIR får 

emellertid också sägas tjäna ett ekonomiskt intresse.
23

  

 

 

6 Skatterättsliga konsekvenser av säkerhetsöverlåtelse av 

lageraktier 
 

I denna del kommer finansiella aktörers säkerhetsöverlåtelser att behandlas utifrån ett 

skatterättsligt perspektiv. Frågans behandling sker med en praktisk orientering.  

 

I skatterättsligt hänseende står det sedan tidigare klart att aktier som utgör 

lagertillgångar inte vållar några skattemässiga olägenheter när de säkerhetsöverlåts. 

Detta beror på att lager av finansiella instrument ska tas upp till det verkliga värdet 

enligt IL 17:20. Det innebär att finansiella aktörers aktier när de säkerhetsöverlåts oftast 

är upptagna till marknadsvärdet med följden att det inte finns någon latent vinst som blir 

föremål för beskattning även om säkerhetsöverlåtelsen skulle bedömas utgöra en 

skattepliktig överlåtelse. Enligt samma paragraf får förvisso lagret tas upp till det 

samlade anskaffningsvärdet under förutsättning att samtliga företag i den berörda 

intressegemenskapen följer samma regel. Det är således fråga om en valfri all-in-/all-

out-regel. I Sverige är det emellertid få eller inget av de stora bankföretagen som 

använder den valfria undantagsregeln för lagervärdering.
24

 

 

Frågan om en säkerhetsöverlåtelse utgör en skattepliktig omsättning är emellertid 

intressant för de aktörer som kan tänkas använda sig av anskaffningsvärdet i 

värderingen av sitt lager. För dessa fall saknas tydliga riktlinjer i lag. Vägledning kan 

                                                           
23

 Se EMIR art. 10.3. Även avd. 3.2 i denna uppsats och vad som där sägs om vilka OTC-derivat som får 
beaktas i fastställandet av positioner för clearingtröskeln. Endast OTC-derivat som inte sker för 
risksäkring och dylikt får beaktas. Motsatsvis låter det sig förstås att det är OTC-derivat som sker i syfte 
att få avkastning på kapital som är föremålet för EMIR:s regler om clearing och riskbegränsning. 
24

 Enligt uppgift från Jan Hefner, jurist hos SEB. 
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dock hämtas från SRN:s avgörande från 1992 som avsåg blankning av lageraktier.
25

 I 

detta rättsfall var fråga om försträckning av lageraktier för blankning skulle ge upphov 

till några inkomstskatteeffekter för den utlånande banken. Observera dock att 

avyttringsbestämmelsen i IL 44:9 endast gäller aktier som är kapitaltillgångar och 

således inte omfattar en situation som den som prövades av SRN. SRN:s domskäl i 

utvald del följer nedan. 

 

Oavsett hur det förhåller sig med äganderätten gäller enligt det yttrande som 

bokföringsnämnden avgett i ärendet – och som finansinspektionen anslutit sig till – att 

aktierna bokföringsmässigt skall redovisas hos blankaren och inte hos banken. Banken 

skall istället redovisa en fordran på de utlånade aktierna. Fordringen skall värderas till 

det lägsta av bankens anskaffningsvärde för aktierna och aktiernas verkliga värde. Det 

innebär bl a att en eventuell värdestegring på aktierna fram till utlåningstillfället inte 

skall intäktsföras hos banken. 

 

Enligt nämndens mening finns det skäl att vid beskattningen av banken anlägga ett 

motsvarande synsätt. Lånar banken på de i ansökningen angivna villkoren ut aktier som 

stigit i värde kan banken inte därigenom anses i skattehänseende ha realiserat en 

inkomst. Ett sätt att komma till detta resultat är att se bankens överenskommelse med 

blankaren som ett kombinerat sälj- och köpeavtal. Enligt ”säljavtalet” skall leverans ske 

omgående. Enligt ”köpeavtalet” uppskjuts leveransen till banken till en viss senare 

tidpunkt. I och med att de avtalsslutande parterna är desamma och avtalen sluts 

samtidigt och omfattar egendom av samma slag och mängd finns anledning att vid 

beskattningen av banken bortse från avtalen. 

 

Nämndens slutsats är att utlåningen och återlämnandet av aktierna inte ger upphov till 

några inkomstskatteeffekter för banken.(...).  

 

Det följer av avgörandet att en försträckning av aktier inte ger upphov till några 

inkomstskatteeffekter för den som försträcker lageraktier. Det andra stycket i SRN:s 

avgörande som det återgetts ovan visar på hur SRN betraktat försträckningen 

civilrättsligt som ett kombinerat sälj- och köpavtal med fördröjd leverans. Det får antas 

att detta resonemang företas i syfte att få Bokföringsnämndens redovisningsrättsliga 

aspekter att harmoniera med juridiken och de skattemässiga konsekvenserna. Det är 

sannolikt så att säkerhetsöverlåtelser inte utgör skattepliktiga omsättningar enligt 

bokföringsmässiga grunder. Det faktum att säkerhetsöverlåtelsen till skillnad från 

försträckningen inte direkt genomförs för att erhålla ett ekonomiskt överskott torde inte 

föranleda en annan bedömning. Istället är den traditionella uppfattningen att det saknas 

anledning att beskatta sådana säkerhetsavtal. SRN:s resonemang om att försäljning och 

köp sker momentant med en fördröjd leverans till den ursprungliga ägaren bör kunna 

anläggas även på säkerhetsöverlåtelser som avtalstyp. 

                                                           
25

 Bilaga 2. Avgörandet finns inte publicerat.  
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7 Skatterättsliga konsekvenser av säkerhetsöverlåtelser av 

kapitalaktier enligt EMIR 

7.1 Avyttringsbegreppet 

 

Av 44:3 IL följer att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande 

överlåtelse av tillgångar. Den nuvarande definitionen av avyttringsbegreppet infördes 

genom 1990 års skattereform och innebar en kodifiering av praxis utan avsikt att 

förändra gällande rätt. Av förarbetena till bestämmelsen framgår vidare att begreppet 

avyttring i praxis getts en vid innebörd.
26

 I IL:s specialmotivering till paragrafen angavs 

att någon ändring mot tidigare lydelse inte avsågs med hänsyn till att en utredning 

tillsats med uppgift att se över avyttringsbegreppet.
27

 Utredningen hann dock inte med 

att utreda just detta och några ändringar av väsentlig betydelse har därefter inte gjorts av 

begreppet.
28

 

 

I förarbeten till lagrummet anges att det är avgörande för om en avyttring skett om 

egendomen eller en del av egendomen definitivt avhänts ägaren.
29

 I vissa fall har en 

avyttring ansetts föreligga även när egendomen utslocknar utan att den byter ägare.
30

  

 

I doktrin anges att beskattning förutsätter en onerös transaktion. Köp och byte som det 

anges i paragrafen innebär överlåtelse av äganderätt eller annan rättighet varvid 

ersättning i pengar eller annan form lämnas. Med överlåtelse förstås att överlåtarens rätt 

övergår på förvärvaren i samma omfattning som den tillkommer överlåtaren. Vidare 

anges att upplåtelse av en begränsad rättighet, exempelvis nyttjanderätt, till ett objekt 

som fortfarande är föremål för upplåtarens äganderätt, inte torde vara ett fång som kan 

grunda skattepliktig kapitalvinst.
31

  

 

Mot bakgrund av vad som anförts här bör framhållas att avyttringsbegreppets 

tillämpningsområde är starkt kopplat till den civilrättsliga äganderätten. Vidare 

förutsätts att den transaktion som företas anses vara onerös för att kunna utgöra en 

avyttring. Exempelvis kan nämnas att testamenterade tillgångar anses vara benefika 

fång och inte faller inom avyttringsbegreppet. En avyttring får således sägas förutsätta 

                                                           
26

 Prop. 1989/90:110 s. 710. 
27

 Prop. 1999/00:2 s. 522. 
28

 SOU 2005:99 s. 78. 
29

 Prop. 1989/90:110 s. 392. 
30

 RÅ 1938 ref. 11 och RÅ 1977 ref. 39. 
31

 Inkomstskattelagen, En kommentar, del II, 2010 s. 1306. 
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1. Civilrättslig äganderättsövergång, och 

2. Oneröst fång 

 

7.2 Civilrättslig äganderättsövergång 

 

Frågan om en säkerhetsöverlåtelse föranleder en civilrättslig äganderättsövergång har 

berörts i en departementspromemoria där det anges klart att en sådan 

äganderättsövergång sker.
32

 Vidare följer det av den engelska benämningen för 

säkerhetsöverlåtelser av detta slag, transfer of title, att det är fråga om en 

äganderättsövergång. Historiskt har det emellertid funnits visst utrymme för tvivel.
33

 

Transaktionerna vid säkerhetsöverlåtelser och försträckningar är i allt väsentligt 

jämförbara. Även vid försträckning vid blankning rör det sig om försträckning av 

fungibel egendom med fri förfoganderätt för mottagaren av tillgångarna. Frågan om 

äganderättsövergång vid försträckningar i blankningsfall har varit uppe för diskussion.  

 

Det har i civilrätten diskuterats vilka följder försträckning av en tillgång får för 

tillgångens äganderätt. Cecilia Gunne har i två artiklar från 1992 och 2006 behandlat 

värdepapperslån i beskattningshänseende och diskuterade frågan om 

äganderättsövergång i sin första artikel.
34

 I den senare artikeln konstaterar hon 

emellertid att det numera är allmänt accepterat att den civilrättsliga äganderätten 

övergår på blankaren vid ett aktielån.
3536

 

 

Eftersom anspråken vid försträckningar är generiska behöver det inte råda identitet 

mellan vad som försträcks och vad som återlämnas. I praktiken innebär det att den 

egendom som försträcks sannolikt aldrig kommer att återställas försträckaren. Detta 

utgör emellertid inget problem eftersom försträckaren kommer att erhålla egendom av 

samma mängd och kvalitet. Mot bakgrund av detta förefaller det naturligt att 

försträckaren förlorar äganderätten till den försträckta egendomen. Det skulle vara 

                                                           
32

 Ds. 2003:38 s. 37. 
33

 Se bilaga 2, SRN:s avgörande som avsåg försträckning vid blankning. Äganderättsfrågan lämnades 
öppen. 
34

 Se SN, nr 4, 1992, värdepapperslån – blankningsaffärer. Jfr SOU 1989:72 s. 77. 
35

 SvSkT 2006:5, s. 341, beskattning av aktielån. 
36

 Jfr det återgivna avgörandet från SRN från 1992 där nämnden inte tog ställning i äganderättsfrågan. 
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orimligt att äganderätten stannar hos försträckaren även efter att blankaren avyttrar 

samma egendom. Det förefaller istället rimligt att försträckaren erhåller ett kvalitativt 

och kvantitativt bestämt anspråk på att få egendom av blankaren. Vid de 

säkerhetsöverlåtelser som avses här, det vill säga de som sker av aktier med fri 

förfoganderätt, torde samma sak gälla.  

 

Detta kan jämföras med ett saklån då den som övertar egendomen har en plikt att 

återställa samma individuellt bestämda egendom till överlåtaren. Vid saklån sker ingen 

civilrättslig äganderättsövergång. Att säkerhetsöverlåtelser och försträckningar 

föranleder en civilrättslig ägarövergång medan lån inte gör det förefaller rimligt mot 

denna bakgrund. 

 

7.3 Oneröst fång 

 

Frågan om säkerhetsöverlåtelser utgör onerösa transaktioner saknar ett givet svar i 

svensk rätt. Det förefaller rimligt att även här göra en jämförelse med vad som ansetts 

föreligga vid försträckningar. I den hemställan som inkommit till Finansdepartementet 

har Bankföreningen och Fondhandlareföreningen angett att fallet RÅ 1965 ref. 19 talar 

för att innebörden av gällande rätt torde vara att säkerhetsöverlåtelser utgör avyttring. 

Fallet som kommer att behandlas nedan avsåg försträckning vid blankning och 

avgjordes innan tillkomsten av 44:9 IL. 

 

7.3.1 RÅ 1965 ref. 19 

 

Ledning i bedömningen av om en säkerhetsöverlåtelse utgör ett oneröst avtal kan 

hämtas från rättsfallet RÅ 1965 ref. 19 som avsåg försträckning vid blankning. 

Domstolens prejudikat löd som följer. 

 

Därest X av en bankirfirma erhåller ett antal aktier av visst slag mot skyldighet att inom 

viss tid därefter till firman överlämna samma antal aktier av samma slag, är 

transaktionen en försträckning som får anses innebära att X förvärvar aktierna till då 

gällande börskurs genom ett med köp eller byte jämförligt fång. 
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Domstolen angav att transaktionen utgjorde en skattepliktig transaktion som föll inom 

ramen för den tidigare avyttringsbestämmelsen. Försträckning av aktier behandlades 

således som en onerös transaktion, det vill säga en rättshandling som sker mot 

vederlag.
37

 Sedan fallet avgjordes har dock bestämmelsen IL 44:9 tillkommit. 

Bestämmelsen undantar försträckning för blankning från avyttringsbegreppets 

tillämpningsområde. Frågan blir därför vilken betydelse rättsfallet kan tillmätas idag.  

 

Inledningvis kan det konstateras att undantaget i IL 44:9 endast omfattar sådan utlåning 

som sker för blankning. Regeln är skatterättslig och frågan om rättshandlingen är onerös 

är av civilrättslig karaktär. Det förefaller orimligt att rättshandlingens civilrättsliga 

karaktär kan påverkas av skatterättsliga lagändringar. Vidare har Skatteverket hänvisat 

till rättsfallet i ett ställningstagande så sent som i juli 2012 vilket får anses innebära att 

det äger viss aktualitet.
38

  

 

Till samma dom har justitierådet Wahlberg gjort ett tillägg för egen del där han anger 

bland annat följande. 

 

Det genom försträckningen skedda förvärvet av aktier är oneröst. Vederlaget utgöres av 

en förpliktelse att efter viss tid återställa aktier av samma slag. Värdet av detta vederlag 

får i princip anses motsvara aktiernas värde vid försträckningen.(...). Härtill kunna 

komma andra prestationer, som försträckningstagaren åtager sig men som icke angivas i 

ansökningen. Under dessa förhållanden synes det naturligt att betrakta försträckningen 

såsom ett realisationsgrundande fång. 

 

Det får anses framgå med tydlighet att det i rättsfallet är fråga om en onerös 

transaktion. Frågan är emellertid om resonemangen i domen med dithörande 

tillägg kan godtas utan vidare. 

 

7.3.1.1 Synpunkter 

Frågan är om det är en riktig bedömning av justitierådet Wahlberg att blankarens 

skuldförbindelse ska anses utgöra vederlag för de försträckta aktierna. Frågan behandlas 

                                                           
37

 Avyttring förutsätter en onerös transaktion, se not 31. 
38

 Skatteverkets ställningstagande av den 11 juli 2012 om blankning av aktier på ett 
investeringssparkonto.  
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i tillägget till domen och får sägas ha betydelse för bedömningen av transaktionens 

onerösa karaktär. Tillägg av detta slag är inte en del av domstolens dom utan får anses 

ha samma rättskälledignitet som doktrin.  

Utgångspunkten att försträckningar är onerösa transaktioner går att ifrågasätta. En 

jämförelse kan göras med vad som gäller för saklån och hyresavtal. 

Ett saklån är per definition en benefikt överlåten nyttjanderätt till en bestämd lös sak. 

När vederlag tas ut för ett saklån benämns överenskommelsen istället som hyra av lös 

sak. Särskiljande för de båda avtalstyperna är att saklån är benefika och hyresavtal 

onerösa. Båda innefattar emellertid en förpliktelse att vid den överenskomna låne- eller 

hyrestidens utgång återställa saken hos långivaren. En förpliktelse att återställa saken 

följer sålunda av parternas överenskommelse men den kan inte sägas utgöra ett vederlag 

i den meningen att den ger en överenskommelse onerös karaktär.  

Vad som istället gör hyresavtal onerösa är det faktum att det utgår ett vederlag för 

nyttjandet, oftast i pengar.
39

 I doktrin nämns också att hyresmannens viktigaste 

skyldighet vid hyresavtal är att erlägga vederlag.
40

 Vid saklån där inget vederlag utgår 

anges istället den viktigaste skyldigheten för låntagaren vara vårdplikten.
41

 

En försträckning skiljer sig från lån- och hyresavtal på så sätt att egendomen som 

parterna överlämnar inte är individuellt bestämd, egendomen bestäms istället kvalitativt 

och kvantitativt. Ett exempel på detta är fallet då någon lånar sin granne ett paket mjölk. 

Den som lånar ut mjölken förväntar sig då att få tillbaka samma mängd mjölk av samma 

slag. Den vanligaste typen av försträckningar är dock den som sker med pengar. Banker 

som försträcker pengar mot allmänheten gör det mot ränta på det försträckta beloppet. 

Räntan utgör således vederlaget för försträckningen.  

I litteraturen har det diskuterats vad som är kriteriet för en benefik försträckning av 

pengar. Det anges att det är klart att gåvomomentet ligger i att ränta inte behöver 

betalas. Avgörande blir istället om försträckaren har ett benefikt syfte när denne avstår 

ränta eller annan ersättning.
42

 Mot bakgrund av detta är det troligt att en försträckning 

                                                           
39

 Särskilda avtalstyper I s. 17. 
40

 Särskilda avtalstyper I s. 53. 
41

 Särskilda avtalstyper I s. 76. 
42

 Särskilda avtalstyper II s. 3 f. Observera terminologin, på s. 2 framgår att benämningarna lån eller 
penninglån används istället för penningförsträckning. 
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skulle vara onerös trots att ränta inte erläggs om det exempelvis sker för att erhålla 

goodwill i en affärsrelation.  

 

Det görs här inte gällande att aktielån för blankning inte är onerösa transaktioner. Den 

nu förda diskussionen företas istället i syfte att visa att en försträckning kan ske 

antingen oneröst eller benefikt beroende på om ett vederlag av något slag utgår. 

Prestationen som utgör vederlag för en försträckning och ger transaktionen dess onerösa 

karaktär torde utgöras av vad en låntagare ger långivaren utöver det lånade. Vid 

penninglån utgörs vederlaget av ränta, vid aktielån för blankning får utlånaren istället en 

blankningspremie. Det senare påståendet vedertas också i förarbetet till dagens 

blankningsregler i IL. 

 

Skälen för en blankningsaffär är olika för de inblandade parterna. För långivaren 

innebär utlåningen som sker mot ersättning, att han ökar avkastningen på sitt innehav.
43

 

 

Vad som anförts i förarbeten och doktrin förefaller rimligt. Utlånaren försträcker 

nämligen inte aktier för att han vill ha dem tillbaka. Utlåningen sker istället för att 

erhålla en ersättning och därmed öka avkastningen på tillgången. Transaktionen blir 

således onerös genom den betalda ersättningen. På samma sätt är en försträckning inte 

onerös när utlånaren saknar krav på ersättning. Grannar som sinsemellan lånar varandra 

ägg eller socker kan exempelvis inte anses företa onerösa transaktioner. De 

försträckningar som däremot sker av aktier får emellertid sägas vara onerösa. De blir 

onerösa eftersom den som försträcker aktierna får en ersättning för sin prestation och 

syftet med den begärda ersättningen är att öka avkastningen på aktierna. 

De förpliktelser som följer av en onerös försträckning är två till antalet, betalning av 

vederlaget och ett framtida återställande av kvalitativt och kvantitativt bestämd tillgång. 

Det har i litteraturen angetts att vid penningförsträckning den huvudsakliga prestation 

för gäldenären är att betala ränta på beloppet.
44

 Vid en benefik försträckning torde den 

enda förpliktelsen vara att återställa tillgång av samma mängd och slag.  

 

                                                           
43

 Prop. 1989/90:110 s. 451. 
44

 Särskilda avtalstyper II s. 4. 
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Det är som ovan anförts erläggandet av ersättning som utgör den huvudsakliga 

förpliktelsen och som därtill erkänts som den prestation som förtar rättshandlingen dess 

benefika karaktär, rimligen måste den också utgöra vederlaget för densamma. 

Sammanfattningsvis finns det starka skäl att fråga sig om det civilrättsligt är korrekt att 

resonera som justitierådet Walberg har gjort i frågan om vad som utgör vederlag.  

 

Frågan är då varför Walberg drar slutsatsen att det är förpliktelsen att återställa aktierna 

som ska anses utgöra vederlaget. En anledning torde vara att utlåningspremien aldrig 

togs upp i ansökningen som låg till grund för RÅ 1965 ref. 19. Denna tes blir mer 

trovärdig mot bakgrund av vad Walberg anför i sitt tillägg. 

 

Härtill kunna komma andra prestationer, som försträckningstagaren åtager sig men som 

icke angivas i ansökningen. Under dessa förhållanden synes det naturligt att betrakta 

försträckningen såsom ett realisationsgrundande fång. 

 

Utlåningspremien faller således utanför HFD:s uppgift i rättsfallet. I ett sådant fall har 

domstolen bara en motprestation att utgå från hos blankaren nämligen återställandet av 

aktierna.  

 

Mot bakgrund av vad som nu anförts kan riktigheten i rättsfallets civilrättsliga 

resonemang ifrågasättas. Det går i min mening därför inte att dra några generella 

slutsatser om säkerhetsöverlåtelser eller försträckningar är onerösa enbart utifrån detta 

rättsfall.   

 

7.3.2 Benefika rättshandlingar 

 

När rättsfallet som föreningarna hänvisat till i sin hemställan och som återgetts ovan 

inte kan läggas till grund för en bedömning av om säkerhetsöverlåtelser är onerösa eller 

ej får svaret sökas i doktrinen. En metodfråga som uppkommer är om transaktionen ska 

bedömas utifrån benefika eller onerösa rättshandlingars kriterier. Valet som görs är att 

säkerhetsöverlåtelser som rättshandling prövas mot de kriterier som gäller för benefika 

rättshandlingar. Skälet för detta är att gruppen benefika rättshandlingar är mindre än den 

för onerösa rättshandlingar. Rättshandlingar får i min mening sägas vara onerösa om det 
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inte visas att de är benefika. Förhållandet kan beskrivas som att onerositet är regeln för 

rättshandlingar men att de istället kan betraktas som benefika om de uppfyller vissa 

kriterier.  

Frågan är nu vilka kriterier som gäller för benefika transaktioner. Eftersom 

gåvobegreppet är hämtat från civilrätten utgör civilrättens begrepp en yttre ram  för 

gåvobegreppets betydelse i skatterätten. Således är en skatterättslig gåva alltid en 

civilrättslig gåva medan en civilrättslig gåva inte alltid är en gåva i skatterättslig 

mening. En skatterättslig gåva kan därför endast föreligga under förutsättning att de 

civilrättsliga rekvisiten för gåva är uppfyllda.
45

 I civilrätten framhålls särskilt tre rekvisit 

för att gåva ska anses föreligga; förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.
46

 

Det framstår redan vid en snabb överblick som osannolikt att en säkerhetsöverlåtelse 

som följer av EMIR skulle kunna utgöra ett benefikt förvärv.  

Även om det finns ett värde i att inneha kapital i form av aktier och detta förvisso kan 

konstateras utgöra en förmögenhetsöverföring så är det desto svårare att se frivillighet i 

ett säkerhetsavtal när det företas i enlighet med en tvingande EU-förordning. Dessutom 

sker en säkerhetsöverlåtelse i fallen med OTC-derivathandel inte med gåvoavsikt. 

Avsikten är istället att ställa säkerhet för förpliktelser som följer av ett OTC-derivat. 

 

7.4 Avslutande synpunkter 

 

Mot bakgrund av vad som angetts i denna del framstår det som klart att 

säkerhetsöverlåtelser är onerösa transaktioner. Tidigare har också konstaterats att det 

bedöms ske en civilrättslig äganderättsövergång vid säkerhetsöverlåtelser. Detta innebär 

att det saknas hinder för att betrakta en säkerhetsöverlåtelse som en avyttring enligt IL 

44:3. 

Det kan dock inte uteslutas att en domstol vid prövning av säkerhetsöverlåtelsen i detta 

sammanhang skulle undanta säkerhetsöverlåtelser från att omfattas av 

                                                           
45

 Se SOU 1939:18 s. 139 ff. 
46

 Beskattning av arv och gåva, Göran Englund, Christer Silfverberg, tolfte upplagan, 2001, s. 104 f. 
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avyttringsbegreppet genom att på något sätt beakta transaktionernas reella innebörd, det 

vill säga funktionen som säkerhetsavtal.
47

 

 

I skatterättsligt hänseende är det sannolika dock att dessa transaktioner betraktas som 

avyttringar i den mening som avses i IL 44:3, innebärande att säkerhetsöverlåtare och 

säkerhetshavare beskattas för sina överlåtelser för de eventuella kapitalvinster de gjort 

enligt IL 41:2. En sådan kapitalvinst ska då tas upp till beskattning det beskattningsår då 

tillgången avyttras enligt IL 44:26. De skattemässiga konsekvenserna får sägas 

missgynna icke-finansiella företag och lägga hinder för dessa i deras handel med OTC-

derivat eftersom de, till skillnad från finansiella aktörer, inte kan ställa säkerhet för sina 

avtal utan att träffas av kapitalvinstbeskattning. 

 

 

8 Bedömning av rättsläget 
 

En säkerhetsöverlåtelse är en civilrättslig avtalstyp för ställande av säkerhet och kan 

jämföras med pantsättning. Gemensamt för båda dessa avtalstyper är att ställandet av 

säkerhet inte i något av fallen sker med en avsikt att slutligt frånhända sig en tillgång 

eller öka avkastningen på en sådan tillgång. Detta talar för att en säkerhetsöverlåtelse 

inte borde utgöra en avyttring i egentlig mening utan att denna bör betraktas som ett 

säkerhetsavtal vilket det typiskt sett saknas anledning att beskatta. Om 

säkerhetsöverlåtelser skulle omfattas av avyttringsbegreppet och bli föremål för 

kapitalvinstbeskattning i de angivna fallen skulle beskattningen därför vara oberättigad. 

Vidare kan en sådan beskattning inverka menligt på företags vilja att handla med OTC-

derivatkontrakt. 

 

Det är önskvärt med en lösning för att undvika att svenska företag missgynnas i handeln 

på den gemensamma marknaden. Därför bör som utgångspunkt problemet åtgärdas. Ett 

                                                           
47

 Jfr skiljaktiga justitieråds resonemang i RÅ 1989 ref. 62 I. I fallet var fråga om sale and lease back 
beträffande fastighet utan förfoganderätt för utlånaren. Huvudfrågan enligt majoriteten var hur 
transaktionen som bestod av tre led skulle bedömas. Det är av särskilt intresse hur domstolen ställde sig 
till frågan om substance-over-form, ledning i sakfrågan kan däremot inte hämtas eftersom fallet avsåg 
bestämd egendom utan förfoganderätt. 
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undanröjande av den eventuella risken för beskattning vid avyttring bör därför ske, 

lämpligen genom ändring i lag. 

 

En lösning av problemet måste emellertid ske på ett sätt som inte inbjuder till missbruk 

och skatteundandragande. Det är därför viktigt att en lösning tas fram med beaktande av 

befintliga lösningar på liknande problem. Transaktionerna som sker vid 

säkerhetsöverlåtelser har mycket gemensamt med de försträckningar som sker vid 

blankning, blankningsförsträckningarna har också undantagits från avyttringsbegreppet 

genom bestämmelsen IL 44:9.  

 

8.1 Ny lag 

 

I bifogad hemställan har Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen 

ansett att säkerhetsöverlåtelser bör undantas från beskattning genom  

förarbetsuttalanden eller ändring i lag som behövs för införandet av EMIR. 

 

Att som föreningarna framhållit göra en ändring i förarbeten är däremot inte möjligt, av 

RF 8:2 p. 2 följer nämligen att föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda och 

det allmänna ska meddelas genom lag om de gäller skyldigheter för enskilda eller i 

övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.  

 

En bestämmelse i lag införs lämpligen i IL.  

 

8.2 Val av lagteknisk lösning 

 

Undantag från avyttringsbegreppet till undvikande av kapitalvinstbeskattning vid 

försträckning har tidigare införts i IL 44:9 för blankningsaffärer. Blankning är en typ av 

värdepappersaffär där X försträcker Y aktier, det andra steget består i att samma aktie 

avyttras av Y, en aktie av samma slag återgår sedan till X genom att Y gör ett 

täckningsköp och reglerar sitt aktielån hos X. Undantaget i IL 44:9 tar sikte på det första 

steget, nämligen att försträckningen till X inte ska betraktas som en avyttring. I 

bestämmelsen benämns dock försträckning som lån. 
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Om en liknande lösning med ett explicit undantag skulle väljas skulle det förutsätta en 

bestämmelse som undantog överlåtelse som sker som ett led i genomförandet av en 

säkerhetsöverlåtelse från att omfattas av avyttringsbegreppet i IL 44:3.  

 

8.3 Omfattningen av regleringen 

 

EMIR stadgar att icke-finansiella aktörer ska ställa säkerhet för ingångna OTC-derivat. 

Dessa ställanden av säkerhet sker i enlighet med internationella standardavtal bland 

annat genom säkerhetsöverlåtelser. Avsikten med regleringen är därför att täcka in de 

fall som avses i EMIR genom att låta icke-finansiella aktörer ställa säkerhet för sina 

derivat genom säkerhetsöverlåtelser utan att dessa drabbas av skattemässiga 

olägenheter. 

 

Frågan bör här ställas om en regel för undantagande av säkerhetsöverlåtelser bör gälla 

allmänt för alla rättssubjekt eller endast för icke-finansiella aktörer. På samma tema kan 

frågan ställas om det endast är säkerhetsöverlåtelser med anledning av ett underliggande 

OTC-derivat eller säkerhetsöverlåtelser i allmänhet som ska undantas från 

avyttringsbegreppet. Temat för frågorna får sägas vara om undantaget bör formuleras så 

vitt som möjligt eller tvärtom snävas av för att endast inrymma de fall som kan tänkas 

uppstå till följd av EMIR. 

 

För en vid tolkning talar att säkerhetsöverlåtelser är säkerhetsavtal vilka det typiskt sett 

saknas anledning att beskatta. Det kan därför framstå som att en snäv undantagsregel 

innebär en endast partiell lösning av det förefintliga problemet. Å andra sidan kan 

resonemanget föras att ett undantag från avyttringsbegreppet kan öppna upp för 

missbruk eller på annat sätt leda till oönskade effekter. Det senare resonemanget skulle 

motivera att undantagsregeln begränsas så att endast de fall som följer av EMIR 

omfattas. 

 

Fiskala hänsyn talar för att eventuella missbruksmöjligheter bör minimeras varför en 

snäv undantagsregel är att föredra. Det faktum att det saknas goda skäl att beskatta 

säkerhetsavtal torde inte väga upp för de olägenheter som eventuellt kan följa av en vid 

regel. Det förefaller därför som sannolikt att lagstiftaren skulle välja en snäv 
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undantagsregel i ett fall som det förevarande. En undantagsregel ska därför formuleras 

för att endast täcka in de fall som följer av EMIR.  

 

8.3.1 Säkerhetsöverlåtelse 

 

Begreppet säkerhetsöverlåtelse förekommer inte sedan tidigare i svensk lagtext och bör 

därför inte användas. Säkerhetsöverlåtelse kan bytas ut mot begreppet ställande av 

säkerhet. Här bör påpekas att en säkerhetsöverlåtelse består av två transaktioner, 

ställandet av säkerhet och återställandet av densamma. Begreppet ställande av säkerhet 

omfattar endast den första transaktionen i en säkerhetsöverlåtelse. Begreppet lämnar 

inget större utrymme för missbruk och är tillräckligt tydligt. Det omfattar förvisso även 

andra ställanden av säkerhet såsom pantsättning, det innebär dock inga problem 

eftersom säkerhetsavtal i regel ändå inte omfattas av avyttringsbegreppet.  

 

8.3.2 OTC-derivatkontrakt 

 

Begreppen OTC-derivat och OTC-derivatkontrakt är EU-rättsliga och saknar 

motsvarighet i svensk lag. Frågan uppkommer därför om en hänvisning i IL ska göras 

till EMIR:s definition för att få ett kongruent betydelseområde, eller om en fristående 

definition ska användas.  

 

Möjligen skulle det gå att använda sig av en hänvisning till EMIR art. 2 p. 7 EMIR för 

att definiera OTC-derivat. Det har fördelen att tillämpningsområdet begränsas så att det 

kongruerar med det avsedda betydelseområdet. Denna metod har den stora fördelen att 

tillämpningen av bestämmelsen begränsas till att omfatta varken mer eller mindre än 

vad som krävs till undvikande av beskattning i de avsedda fallen. Nackdelen med en 

sådan metod är att regelns omfång inte framgår direkt av IL. Det är av grundläggande 

principiella skäl önskvärt att regelns omfång framgår direkt av lagtext och att sådana 

hänvisningar undviks för att göra regelverket överskådligt. I fallet med EMIR:s 

definition av OTC-derivatkontrakt behöver läsaren gå igenom tre olika EU-rättskällor 
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för att få klart vad som omfattas av begreppet.
48

 En sådan lösning blir därför 

otillfredsställande eftersom begreppets omfattning blir svåröverskådlig.  

 

Det blir mot bakgrund av detta också tydligt att en bestämmelse som utformas utan 

hänvisning till EMIR inte kan kongruera med EMIR:s definition av OTC-

derivatkontrakt. Omfattningen av begreppet OTC-derivat i EMIR är nämligen 

katalogiserad vilket gör det svårt att ta fram en klar och given formulering för att täcka 

in endast de fall som omfattas av EMIR.
49

 Formuleringen av ett nytt ersättningsbegrepp 

kan därför vara förenat med vissa svårigheter. Ett problem som kan nämnas är att ett 

ersättningsbegrepp kan bli för snävt och missa vissa fall som det borde omfatta eller 

tvärtom att begreppet blir för brett och omfattar mer än vad som avses. Att vissa derivat 

missas skulle innebära att säkerhet som ställs för dessa derivat skulle kunna 

kapitalvinstbeskattas, det skulle således resultera i en oberättigad beskattning. I frågan 

om vilka rättshandlingar ställandet av säkerhet ska undantas beskattning är det därför att 

föredra ett vidare område än det i EMIR angivna. 

 

Begreppen OTC-derivatkontrakt och derivat förekommer inte sedan tidigare i IL. I IL 

finns istället två uttryck som omfattar vissa typer av derivat 

 

- Terminer, optioner och liknande avtal, och 

- Terminer, optioner och liknande instrument 

 

Skillnaden mellan avtal och instrument är inte helt tydlig i IL. Med avtal får antas att det 

är civilrättsliga avtal som avses, med instrument är det desto mer oklart vad som gäller.  

 

Avtal är sannolikt ett vidare uttryck och torde omfatta alla typer av instrument. Det är 

emellertid inte helt klart vilken innebörd uttrycket instrument ska anses ha.
50

 Uttrycket 

avtal torde emellertid kunna användas här eftersom det med säkerhet kan sägas inhysa 

de OTC-derivatkontrakt som avses i EMIR. 

                                                           
48

 OTC-derivat definieras i EMIR art. 2.7 med stöd av EMIR art. 2 p. 5 där derivat definieras. Denna artikel 
hänvisar i sin tur till bilaga I avsnitt C p. 4-10, dir. 2004/39/EG och förordning (EG) nr 1287/2006 art. 38 
och 39. 
49

 Katalogen över vilka finansiella instrument som utgör derivat i EMIR:s mening återfinns i dir. 
2004/39/EG bilaga I avsnitt C p. 4-10. 
50

 Jfr prop. 1999/00:2 s. 502 ff. där innebörden av uttrycket finansiella instrument diskuteras. 
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Betydelsen av uttrycket terminer, optioner och liknande avtal är emellertid vidare än det 

som följer av OTC-derivatkontrakt på så sätt att EMIR:s definition av OTC-

derivatkontrakt enbart omfattar sådana derivat vars handel inte genomförs på en 

reglerad marknad. En svensk undantagsregel kräver därför ett tillägg som anger att det 

rör sig om derivatkontrakt som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 

en motsvarande marknad utanför EES. 

 

8.3.3 Subjekt 

 

Av EMIR framgår att kravet på ställande av säkerhet ska omfatta företag etablerade i 

EES. Eftersom en definition av begreppet företag saknas i EMIR ligger det nära till 

hands att tro att även svenska enskilda näringsidkare borde omfattas av en svensk 

undantagsregel. En svensk undantagsregel bör som utgångspunkt omfatta denna grupp 

så att regeln blir tillämplig på dessa. Fysiska personer bör emellertid stå utanför regelns 

betydelseområde för att inte vidga regeln mer än nödvändigt. Vad avser regelns 

omfattning av rättssubjekt finns det också skäl att påpeka att EMIR:s krav på clearing 

och riskhantering endast gäller för aktörer som handlar med värden i miljardklassen.
51

 

Detta talar för att det rent praktiskt saknas skäl att låta rättssubjekt som handelsbolag 

och enskilda firmor omfattas av regeln. Dessa torde nämligen inte omsätta sådana 

belopp att de blir föremål för EMIR:s krav. Regeln bör därför endast gälla för 

aktiebolag. 

 

8.3.4 Övriga frågor  

 

Objekten för vilka undantaget ska gälla har i hemställan föreslagits vara delägarrätter 

och fordringsrätter. Begreppen definieras i IL 48:2 respektive 48:3-4. Det framgår av 

definitionerna att uttrycken innefattar ett vitt spann av värdepapperstyper. Regeln bör 

utformas i enlighet med det önskemål som framförts i hemställan. 

 

EMIR gäller bara OTC-derivatkontrakt som inte är upptagna till handel på en reglerad 

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Termen reglerad marknad 

                                                           
51

 Se avd. 3.2. 
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förekommer idag i bland annat 24:8 och 48:5 IL. Samma term bör användas även vid 

formuleringen av en ny regel. 

 

8.4 Preliminär regel 

Som avyttring anses inte att delägarrätter eller fordringsrätter ställs som 

säkerhet för innehavarens optioner, terminer eller liknande avtal som inte 

är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Första stycket ska bara tillämpas om den som ställer säkerheten är ett 

aktiebolag. 
 

 

8.5 Regelns tillämpning 

 

Regeln undantar vissa särskilda överlåtelser från tillämpningsområdet för avyttringar. 

Detta får till följd att vissa transaktioner inte kommer att beskattas även om de innebär 

att en tillgång överlåts. 

 

8.5.1 Säkerhetsöverlåtaren 

 

För den som ställer säkerhet kan det diskuteras vad en fullgjord säkerhetsöverlåtelse 

innebär i skattemässigt hänseende. Bör dennes omkostnadsbelopp ändras under 

förfarandet och bör denne beskattas för en eventuell kursuppgång under tiden 

säkerheten står hos motparten? En ny bestämmelse måste i det här avseendet ha två 

utgångspunkter. 

 

- Säkerhetsöverlåtaren bör inte beskattas för sina latenta vinster när han ställer 

säkerheten 

- Säkerhetsöverlåtarens omkostnadsbelopp bör inte öka när han återställs 

säkerheten 

 

Den första utgångspunkten löses genom att ställandet av säkerhet undantas från 

avyttringsbegreppets tillämpningsområde. Vad gäller den andra utgångspunkten är 

infriandet nödvändigt för att undgå att regeln missbrukas och används för skatteflykt. 
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Frågan om omkostnadsbeloppets beständighet kan lösas genom tolkningen av innehållet 

i den föreslagna bestämmelsen.  

 

Skatteverket har i ett ställningstagande berört en liknande fråga som avsåg 

kapitalbeskattning vid blankning.
52

 Frågan var då om IL 44:9, som undantar utlåning av 

aktier för blankning, ska anses innebära att utlånaren fortfarande ska anses inneha aktier 

av utlånat slag trots att han i praktiken bara har en fordran att återfå sådana aktier. 

Alternativet skulle enligt Skatteverket vara att anse att utlånaren inte äger aktierna under 

utlåningstiden. Skatteverket anförde att det senare alternativet skulle innebära att 

återlämnandet av aktierna skulle utgöra ett köp där utlånaren förvärvar aktier mot 

ersättning av den fordran på värdepapper som denne haft under utlåningstiden. 

Resultatet av en sådan tolkning skulle bli att utlånarens omkostnadsbelopp ändrades till 

aktiernas marknadsvärde när han återställdes aktierna.  

 

Skatteverket menade att ett mer rimligt synsätt skulle vara att anse att regeln innebär att 

man helt ska bortse från utlåningen och skattemässigt anse att utlånaren innehaft 

aktierna under hela utlåningstiden. Med detta synsätt ändras inte omkostnadsbeloppet 

när aktierna återställs utlånaren. Skatteverket valde detta senare synsätt. 

 

För att säkerställa att säkerhetsöverlåtarens omkostnadsbelopp inte ökar när han 

återställs säkerheten bör därför anläggas ett synsätt i linje med det Skatteverket valt. 

Innebörden av detta blir att säkerhetsöverlåtaren skattemässigt får anses inneha 

säkerheten även efter att den ställts hos säkerhetstagaren. Civilrättsligt gäller emellertid 

att äganderätten övergår på säkerhetshavaren under samma period. Frågan om vem som 

ska beskattas för säkerhetens värdeökning under tiden denna står hos säkerhetshavaren 

löses på samma gång genom att säkerhetsöverlåtaren behåller sitt omkostnadsbelopp 

efter att säkerheten återställs honom. Säkerhetsöverlåtaren beskattas således som om 

han ägt säkerheten utan några avbrott. 

 

8.5.2  Säkerhetshavaren 

 

För säkerhetshavaren uppkommer frågan om denne träffas av beskattning om 

säkerheten ökar i värde under dennes innehav. Svaret på frågan beror på om 

återställandet av säkerheten utgör en avyttring. Denna fråga kommer att behandlas 

senare i denna avdelning. Först ska frågan behandlas hur säkerhetshavarens eventuella 
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 Skatteverkets ställningstagande från den 31 oktober 2006 om kapitalbeskattning vid blankning. 
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förfogande över säkerheten ska betraktas skattemässigt. Säkerheten är ju fungibel och 

kan avyttras utan hinder av säkerhetsavtalet. Denna fråga aktualiserar frågan om 

säkerhetshavaren ändå ska beskattas för vissa värden. Följande exempel med en 

blankningsaffär kan illustrera problematiken. 

 

A ställer säkerhet hos B 15/2 år 1. Värdet på säkerheten är 100. 15/5 samma år överlåter 

B aktien till C för 120. B förvärvar därefter nya aktier för 120 och återställer dessa till A 

15/9 samma år. 

 

Frågorna som uppkommer här är dels om B ska anses ha gjort en vinst, dels om han ska 

beskattas för denna. Enligt nu gällande regler torde B beskattas för en vinst om 20. I 

egentlig mening kan dock B inte sägas ha gjort en vinst i detta läge. Beskattning kan 

därför inte rättfärdigas i ett sådant fall. Om B enligt samma exempel efter försäljningen 

istället förvärvar aktierna till ett lägre pris uppkommer en vinst. 

 

A ställer säkerhet hos B 15/2 år 1. Värdet på säkerheten är 100. 15/5 samma år säljer 

B aktien till C för 100. B förvärvar därefter nya aktier för 70 och återställer dessa till 

A 15/9 samma år. 

 

Båda dessa anförda exempel är i egentlig mening blankningsaffärer. En korrekt 

beskattning av en sådan affär förutsätter emellertid att B:s ersättningsköp betraktas som 

anskaffningsvärde och att B:s försäljning på samma sätt ses som försäljningsintäkt. 

Försäljning sker således före köp. För blankning finns en bestämmelse som tar upp hur 

beskattningen ska behandlas i dessa fall (IL 44:29). Regeln är emellertid begränsad till 

att gälla endast för lånade tillgångar. De befintliga regler som gäller för 

blankningsaffärer är således inte tillämpliga på tillgångar som överlåts som säkerheter. 

En liknande regel behövs även för säkerhetsöverlåtelser.  

 

Den föreslagna regeln följer den lagtekniska metoden i IL 44:9 och undantar endast 

ställande av säkerhet. Vidare är det av stort intresse hur återställandet av säkerheten 

betraktas skatterättsligt. Den avgörande frågan är om denna transaktion är att se som en 

skatteutlösande avyttring. Ledning kan hämtas i ovan refererade ställningstagande där 

Skatteverket behandlade frågan om kapitalbeskattning vid blankning.
53
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 Skatteverkets ställningstagande av den 31 oktober 2006 om kapitalbeskattning vid blankning. 
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Ställningstagandet är av intresse för att Skatteverket diskvalificerar tolkningen att 

försträckaren gör ett förvärv när han återställs sina ursprungliga värdepapper. Enligt 

samma resonemang och tankesätt om skattemässsigt innehav är det därför konsekvent 

att påstå att blankarens återställande av värdepapper inte heller utgör en avyttring. Det 

får sägas utgöra två sidor av samma mynt. Transaktionen kan inte anses vara en 

avyttring för den ena parten och å andra sidan inte utgöra ett förvärv mot vederlag för 

den mottagande parten. Den föreslagna lagtekniska metoden om att endast undanta 

ställandet av säkerheten från avyttring får således anses innefatta ett implicit 

undantagande även av återställandet. Detta innebär emellertid inte att säkerhetshavarens 

förfogande över säkerheten som exemplifierats ovan inte ska beskattas i vanlig ordning. 

Detta kan emellertid inte ske vid blankningsaffärer utan att en ytterligare regel införs. 

De regler som idag behandlar blankning i skattehänseende återfinns i IL 44:9, 29 men 

avser endast lånade värdepapper. Värdepapper som överlåts genom 

säkerhetsöverlåtelser skulle därför inte omfattas av dessa regler.  

 

8.6 Missbruksmöjligheter 

 

Det har föreslagits att ställande och återställande av säkerheter undantas 

avyttringsbegreppet. En sådan ordning innebär att parter kan säkerhetsöverlåta aktier till 

varandra utan skattemässiga konsekvenser. Det innebär också att parternas 

omkostnadsbelopp för deras respektive aktier inte kan öka när dessa företar 

transaktioner sinsemellan. Eventuella skatteundandragen kan därför ske endast genom 

att parterna byter aktier och realiserar varandras tillgångar.  

 

Säkerhetsöverlåtelse sker 15/2 år 1. Värdet på tillgången är 100. A som överlåter 

säkerheten har ett omkostnadsbelopp för denna motsvarande 20. Om A överför 

säkerheten till B så får B omkostnadsbeloppet 100 för samma tillgång. Om A och B kan 

lista ut ett sätt att slutligt överföra tillgången till B så kan denna avyttra tillgången för 

100 utan att realisera en vinst. Ett utrymme för sådana förfaranden kan finnas eftersom 

parternas transaktioner sinsemellan inte utgör skatteutlösande avyttringar.  

 

Mot bakgrund av detta bör en bestämmelse införas om att säkerheten måste återgå till A 

inom viss tid, förslagsvis senast följande beskattningsår. Utan en sådan bortre parentes 

skulle sannolikt även skatteadministrationen bli särskilt svår. Vidare har riksdagen 
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antagit riktlinjer för skattepolitiken i form av vissa krav. Ett av dessa krav består i att 

beskattning ska ske i nära anslutning till inkomsttillfället och att uppskjuten beskattning 

ska undvikas.
54

 En frist längre än ett år skulle innebära att dessa hänsyn åsidosätts. 

 

 

9 Förslag till lag 
 

Bestämmelserna införs lämpligen i 44 kap. IL där grundläggande bestämmelser om 

kapitalvinster och kapitalförluster finns. Huvudregeln för vad som avses med avyttring 

återfinns i 3 § samma kapitel. Begreppet utvidgas i 4-8 b §§ och inskränks i 9-10 §§. 

Regeln är således att nya paragrafer får en bokstavsbenämning efter numret som följer 

sist i kategorin. Eftersom 9-10 §§ är de inskränkande paragraferna bör den föreslagna 

regeln införas som 10 a §. På samma sätt hör den senare bestämmelsen hemma i 

anslutning till 26-32 §§. 

  

 Ställande av säkerhet i vissa fall 

44:10 a § Som avyttring anses inte att delägarrätter eller fordringsrätter 

ställs som säkerhet för innehavarens optioner, terminer eller liknande 

avtal som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en 

motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 

Delägarrätterna eller fordringsrätterna ska oavsett vad som står i första 

stycket anses avyttrade när 

1. säkerheten tas i anspråk av säkerhetshavaren, eller 

2. delägarrätt eller fordringsrätt inte återställts den som ställt säkerheten 

vid utgången av det följande beskattningsåret. 

Första stycket ska bara tillämpas om den som ställer säkerheten är ett 

aktiebolag. 

 

44:29 a § Kapitalvinst på grund av att en säkerhet enligt 10 a § avyttras 

ska tas upp som intäkt det beskattningsår då säkerheten återställs till den 

som ställt säkerheten, dock senast året efter det beskattningsår då 

säkerheten avyttrades. Om den skattskyldige vid avyttringen ägde 

egendom av samma slag som den lånade, gäller dock inte första 

meningen. 
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9.1 Specialmotivering 

 

44:10 a 

I paragrafen anges att ställande av vissa finansiella säkerheter i samband med 

derivathandel som inte sker på en reglerad marknad inte ska anses utgöra avyttring. 

Tidpunkten för beskattning av säkerhetshavaren framgår av 44:29 a. 

 

Första stycket anger under vilka omständigheter ett ställande av säkerhet inte ska 

betraktas som avyttring. 

 

Andra stycket anger att avyttring i två fall ändå ska anses ha skett. I det fall en säkerhet 

tas i anspråk enligt punkt ett är det denna tidpunkt som ska gälla för när avyttring skett 

oavsett om säkerheten inte senare återställs enligt punkt två. 

 

Tredje stycket anger att paragrafen endast är tillämplig på skattesubjekt som är 

skattskyldiga i inkomstslaget näringsverksamhet 

 

44:29 a 

Paragrafen anger när en kapitalvinst ska tas upp på grund av att en 

säkerhetshavare genomfört en blankningsaffär med en säkerhet ställd enligt 

44:10 a.  
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Källförteckning 

 

1 Offentligt tryck 

1.1 EU 

1.1.1Förordningar 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om 

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 

dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, 

överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt 

definitioner för tillämpning av det  direktivet. 

 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om 

OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. 

 

1.1.2 Direktiv 

 

Europaparlementets och Rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av 

finansiell säkerhet. 

 

Europarlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader 

för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets 

direktiv 93/22/EEG. 

 

1.1.3 Övrigt 

 

ESMA/2012/600 - Draft technical standards under the Regulation (EU) No 648/2012 of 

the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC Derivatives, CCPs 

and Trade Repositories. 

 

1.2 Sverige 

1.2.1 Lagstiftning 

 

Inkomstskattelag (1999:1229) 

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

 

1.2.2 Propositioner 

 

Prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning. 

 

Prop. 1999/00:2 inkomstskattelagen. 
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Prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition. 

 

1.2.3 Statens offentliga utredningar 

 

SOU 1939:18 Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m.m. 

 

SOU 1989:72 Värdepappersmarknaden i framtiden. 

 

SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor. 

 

1.2.4 Regeringstryck 

 

Ds 2003:38 Finansiella säkerheter. 

 

1.2.5 Skatteverkets ställningstaganden 

 

Kapitalbeskattning vid blankning, meddelat 2006-10-31. 

 

Blankning av aktier på ett investeringssparkonto, meddelat 2012-07-11. 

 

1.2.6 Övrigt 
 

rskr. 2007/08:259 

 

bet. 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken. 

 

Fi2012/2947, Svenska Bankföreningen och Svenska fondhandlareföreningens 

hemställan, Införandet av EMIR – det finns ett stort behov av ett klargörande av vissa 

skatteregler, inkommen 2012-08-13. (Bilaga 1). 
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Harding, P. C., The ISDA Master Agreements, 1992-2002: A practical Guide for 

Negotiation, Pearson Education Limited 2004. 

 

2.2 Juridiska artiklar 

 

Gunne, C., Beskattning av aktielån, SvSkt 2006:5, s. 341-352. 

 

Gunne, C., Värdepapperslån – blankningsaffärer, SN nr. 4 1992, s. 163. 

 

2.3 Övrigt 
 

Brohmé, H., Öster, L., Gränsdragning vid värdepappershandel – beskattning av 

finansiella- och icke-finansiella företag, filosofie magisteruppsats inom skatterätt, 

Internationella Handelshögskolan Jönköping, 2009. 

 
http://www.isda.org/c_and_a/pdf/NeedLawReform.pdf – Collateral Arrangements in the 

European Financial Markets. 
 

 

3 Rättsfall 

3.1 HD 

 

NJA 1912 s. 311 

 

NJA 1952 s. 407 

 

3.2 HFD 

 

RÅ 1938 ref. 11  

 

RÅ 1977 ref. 39 

 

RÅ 1986 ref. 53 

 

RÅ 1988 ref. 45 

 

RÅ 1989 ref. 62 
 

3.3 SRN:s förhandsavgöranden 

 

Förhandsbesked meddelat 1992-02-05, ej publicerat. (Bilaga 2) 

 

Förhandsbesked meddelat 2010-07-06, dnr 155-09/D. 

 

http://www.isda.org/c_and_a/pdf/NeedLawReform.pdf

