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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 

Den 23 juni 2008 inkom Skatteverket med en promemoria till finansdepartementet. 

Ämnet var Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder.
1
 

Ursprunget till skrivelsen var att Skatteverket identifierat ett antal koncerninterna 

skatteplaneringsförfaranden där företagen lagenligt kunde dra av sina ränteutgifter 

medan motsvarande ränteintäkt inte utsattes för beskattning, alternativt beskattades med 

en låg skattesats. Enligt Skatteverkets beräkningar resulterade dessa förfaranden i att det 

svenska skatteunderlaget reducerades med avsevärda belopp, uppgående till 25 mdkr 

årligen, motsvarande cirka 7 mdkr i skatt.
2
 Dessutom fastställde Skatteverket att de 

uppmärksammade förfarandena i princip helt saknade affärsmässiga motiv och istället 

endast vidtagits utav skatteskäl.
3
 Eftersom förfarandena inte kunde förhindras genom 

skatteflyktslagen
4
 tog Skatteverket initiativ till det nya lagförslaget vilket infördes 

genom vad som i bästa fall kan beskrivas som ett hastigt genomfört lagstiftningsarbete.
5
 

Redan vid årsskiftet 2008/09 hade de nya lagreglerna som begränsar avdragsrätten för 

ränta införts.  

Ända sedan ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes har de varit föremål för en 

omfattande debatt. När Skatteverket utgav sin ursprungliga promemoria stod 

majoriteten av remissinstanserna bakom syftet med att motverka skatteplanering genom 

ränteupplägg, dock var de väldigt kritiska till att lagförslaget utformats på sådant sätt att 

det även kunde tillämpas på affärsmässigt motiverade transaktioner.
6
 Med hänsyn till 

den omfattande kritiken utarbetades ett nytt lagförslag inom finansdepartementet som 

byggde på Skatteverkets förslag men som anpassats efter den kritik som framfördes av 

remissinstanserna.
7
 Den mest centrala förändringen i det nya lagförslaget var att två 

undantagsbestämmelser till begränsningen av ränteavdrag infördes. Generellt kan sägas 

                                                           
1
 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder, 

bilaga till dnr. 131-348803-08/113, 2008-06-23. 
2
 A. a. s. 11. 

3
 A. a. s. 11. 

4
 RÅ 2007 ref. 84 och 85. 

5
 För en mer utförlig diskussion se kapitel 2.3. 

6
 Prop. 2008/09:65 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, s. 32.  

7
 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 

skatteplanering inom en intressegemenskap, dnr. FI2008/4093, 2008. 
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att remissinstanserna ansåg det nya lagförslaget vara avsevärt bättre än det föregående 

men fortfarande inte tillfredställande.
8
 Särskild kritik riktades mot de oförutsebara och 

subjektiva rekvisit som intagits i lagtexten.  

Sedan årsskiftet 2012/13 har nya lagregler införts gällande 

ränteavdragsbegränsningar.
9
 Kortfattat kan sägas att möjligheten att begränsa 

ränteavdrag har utvidgats då de nya reglerna tar sikte på alla koncerninterna skulder 

(oavsett vad lånen används till) samtidigt som undantagsfallen när ränteutgiften är 

avdragsgill har inskränkts. Dock utgör de nya lagreglerna inte en väsentlig förändring 

av rättsläget utan bygger istället på de gamla reglerna, med de få justeringar som 

lagstiftaren har ansett nödvändiga för att uppnå syftet med bestämmelserna.
10

 Förenklat 

kan anföras att de nya lagbestämmelserna har införts av den anledning att regeringen 

har ansett att det fortfarande finns stora möjligheter att skatteplanera med ränteavdrag 

och att detta utgör ett allvarligt hot mot den svenska skattebasen, och inte på grund av 

den omfattande kritik som har framförts mot reglernas utformning.
11

 Därmed uppstår 

det olyckliga rättsläget att många av de problem som existerade under de gamla reglerna 

kvarstår, samtidigt som ny kritik har framförts gällande de nya reglerna. De nya 

lagbestämmelserna har, istället för att slutligen klargöra rättsläget, snarare lyckats göra 

det än mer osäkert. De oförutsebara och subjektiva rekvisit som ursprungligen infördes i 

lagtexten är kvar och kritiken gentemot dessa har ökat i samband med införandet av nya 

lagregler som utvidgar möjligheten att begränsa ränteavdrag. Av denna anledning ska 

uppsatsen behandla det kvarlevande subjektiva rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat infört i 24 kap. 10 e § IL, även kallad säkerhetsventilen. 

 

1.2 Syfte 
 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna har diskuterats och debatterats ihärdigt. Såväl 

promemorior, kommittédirektiv, propositioner, ställningstaganden, skrivelser, inlagor, 

artiklar som rättsfall har berört ämnet, vilket självfallet väcker frågan: är det någon 

mening med ännu ett bidrag på området? 

                                                           
8
 Prop. 2008/09:65, s. 33. 

9
 Reglerna kommer att behandlas utförligt i kapitel 2.  

10
 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, Mars 2012, s. 30. 

11
 Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen, s. 232. 
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Svaret på ovanstående fråga måste enligt uppsatsförfattaren besvaras jakande. När 

de nya lagreglerna infördes 1 januari 2013 fanns en förhoppning om att det osäkra 

rättsläget på ränteavdragsbegränsningsområdet skulle komma till ända men istället blev 

det snarare tvärtom. Tillämpningsområdet för ränteavdragsbegränsningsreglerna har 

utvidgats samtidigt som samma eller till och med en ökad osäkerhet kvarstår för när 

undantag från begränsningsreglerna kan tillämpas.  

Ett tydligt exempel på detta är 24 kap. 10 e § IL. Ända sedan införandet av den så 

kallade säkerhetsventilen, som utgör ett av de undantagsfall som berättigar till 

ränteavdrag, har dess innehåll varit omtvistad. Trots att regeln har varit intagen i lagtext 

sedan bestämmelserna först infördes år 2009 föreligger än idag oklarhet gällande 

regelns tillämpningsområde. Kortfattat berättigar paragrafen till ränteavdrag utifall 

skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Vad rekvisitet i praktiken 

innebär är däremot långt ifrån fastställt. Därmed ska uppsatsen behandla detta rekvisit 

infört i 24 kap. 10 e § IL.  

Det som slutligen blev den avgörande anledningen till val av uppsatsämne är ett 

seminarium som hölls den 19 februari 2013 på Stockholms universitet, vid Stockholm 

Centre for Commercial Law, med titeln: De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna – 

vad gäller? där uppsatsförfattaren närvarade. Representanter för både näringslivet och 

den offentliga sektorn deltog, såväl bolagsjurister, advokater, akademiker, Skatteverket 

som Svenskt Näringsliv var på plats. Seminariet avhandlade ett flertal 

diskussionspunkter. Det som stod i fokus var dock rekvisitet i 24 kap. 10 e § IL, 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Oaktat att rekvisitet har funnits i lagtext i över 

fyra år kunde konstateras att det fortfarande är föremål för en omfattande debatt.   

Denna uppsats syftar till att klargöra innebörden av detta rekvisit till den mån det är 

möjligt. Uppsatsen strävar efter att med beaktande av arbetets omfång och tidsram vara 

så heltäckande som möjligt. Ändamålsövervägande från såväl näringslivet, det 

offentliga som konsultsidan ska beaktas. Synpunkter från alla relevanta aktörer på 

området ska ges plats i arbetet. Dessutom ska även EU rättsliga aspekter beaktas till den 

mån det är nödvändigt för att göra en fullständig analys utav rekvisitet. Genom att 

skriva så uttömmande som möjligt inom uppsatsens ramar är det uppsatsförfattarens 

strävan att därigenom kunna dra relevanta och hållbara slutsatser som ska kunna ta 

diskussionen ett steg längre.  
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1.3 Avgränsning 
 

Lagbestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar är relativt omfattande. Dessutom 

förekommer flertal tolknings- och tillämpningsproblem i anslutning till reglerna. Det 

optimala vore självfallet ifall denna uppsats skulle behandla alla relevanta aspekter som 

förekommer på temat för att därigenom ge läsaren en utförlig bild av hela området och 

dessutom en djupare förståelse. Med hänsyn till praktiska orsaker såsom omfång och 

omfattning på arbetet kommer dock inte denna uppsats att fördjupa sig inom alla 

aspekter av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Istället kommer en generell diskussion 

om ränteavdragsbegränsningar att föras till den utsträckning det är nödvändigt för att ge 

en överblick och för att kunna föra en djupare diskussion angående rekvisitet 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e § IL. I princip kommer 

utgångspunkten alltid att ligga på nämnda rekvisitet. Därmed kommer också 

diskussionspunkter relevanta och näraliggande till rekvisitet att tas upp. Därigenom 

kommer rekvisitet att diskuteras såväl heltäckande som uttömmande men utan att 

uppsatsen avviker för mycket från sitt ursprungliga syfte. 

Uppsatsen kommer ta sin grund i svensk rätt men även EU rätt kommer att beröras. 

Dock enbart med syftet att analysera paragrafens förenlighet med EU rätten. Uppsatsen 

kommer således inte innefatta någon heltäckande EU rättslig bedömning eller föra 

någon generell EU rättslig diskussion.   

Reglerna om ränteavdragsbegränsningar gäller för företag, vilka definieras i 24 kap. 

10 a § IL. Företag innefattar många olika bolagsformer men uppsatsen kommer enbart 

att inrikta sig på vad som gäller för aktiebolag. Anledning till detta är att majoriteten av 

fall där ränteavdragsbegränsningsreglerna tillämpas avser aktiebolag och det skulle 

onödigt försvåra framställningen att diskutera eventuella särregleringar som gäller för 

andra bolagsformer.  

 

1.4 Metod och material 
 

Som beskrivits ämnar uppsatsen analysera innebörden av rekvisitet huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e § IL. Arbetet är därmed en analys av gällande rätt 

(de lege lata) och utgör således en rättsdogmatisk studie. Därmed har den juridiska 

metoden använts vid arbetet av denna uppsats varpå olika rättskällor har nyttjats för att 
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fastställa gällande rätt. Dock har även en de laga ferenda diskussion förts där det har 

varit möjligt, alltså en diskussion om vad rätten borde vara istället för vad den faktiskt 

är. I dessa fall har uppsatsförfattaren använt sig utav den rättsdogmatiska studien för att 

fastställa vad gällande rätt är och därigenom dragit slutsatser angående vad rätten borde 

vara.   

I syfte att utföra den rättsdogmatiska undersökningen har olika rättskällor begagnats 

såsom lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin etc. Därmed har såväl primärkällor 

(lagtext etc.) som sekundärkällor (doktrin, promemorior osv.) utnyttjats. Även källor 

hänförliga till de tidigare lagreglerna har använts. Giltigheten i dessa källor kan 

möjligtvis diskuteras. Exempelvis har vissa representanter för Skatteverket uttalat att de 

anser tidigare rättpraxis vara överspelad med beaktande av att ny lagstiftning har 

införts.
12

 Jag delar dock inte denna uppfattning. Flertal parter anser att till den mån 

uttalanden i rättspraxis fortfarande kan göras gällande bör de ha rättskraft.
13

 Som stöd 

för detta synsätt kan nämnas att tidigare praxis (specifikt HFD 2011 ref. 90) återges 

såväl på flertal ställen i den nya propositionen som i en nyligen utgiven skrivelse från 

finansdepartementet.
14

 Min uppfattning är således att tidigare rättspraxis fortfarande är 

giltig till den utsträckning de inte har förlorat sin mening på grund av regeländringen. 

Samuelsson delar denna uppfattning.  Han anför att trots de förändringar som 

regelsystemet genomgått är huvuddragen intakta och såväl rättspraxis som tidigare 

förarbeten bör därför i tillämpliga delar vara relevanta även i fortsättningen.
15

 I enlighet 

med detta kommer förutom rättspraxis även förarbeten och andra källor till de gamla 

reglerna att diskuteras till den mån de fortfarande är relevanta. 

 Förutom de mer traditionella rättskällorna har också ställningstaganden från 

Skatteverket beaktats. Dessa har inte någon prejudicerande effekt utan tjänar i princip 

som vägledning. Dessutom har även inlagor och förfrågningar skickade till och från EU 

kommissionen utnyttjats i arbetet. Eftersom dessa handlingar är skrivna av 

finansdepartementet och EU kommissionen bör deras rättskällevärde anses vara relativt 

hög. Som påpekats genomfördes därutöver den 19 februari ett seminarium om 

                                                           
12

 Algotsson, T & Danielsson, P, Skatteverket, Seminarium, Stockholm Centre for Commercial Law, 
Juridiska fakulteten, De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna – vad gäller?, 19/2-2013. 
13

 Seminarium. 
14

 Prop. 2012/13:1, s. 217-218 och 268 och Finansdepartementets inlaga, Fråga om avdragsrätten för 
ränta som betalas avseende koncerninterna lån, dnr. Fi2013/153, 2013-03-20. Detta ställningstagande 
kommer att diskuteras mer utförligt i kapitel 5. 
15

 Samuelsson, L, Regeringens slutliga förslag om effektivare ränteavdragsbegränsningar, Skattenytt 
2012, s. 820-849, s. 829. (Samuelsson 2) 
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ränteavdragsbegränsningar vid Stockholms universitet.
16

 Därmed har även 

presentationer, debatter och argument från seminariet inkluderats i arbetet. Eftersom 

dessa inte finns i skrift är källornas dignitet relativt låg. Trots detta har författaren ansett 

det godtagbart att begagna denna källa i arbetet då de påståenden och argument som har 

framförts kan verifieras genom bland annat PowerPoint bilder från seminariet, snarlika 

argument förda i skrift av samma föredragande etc. 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i 6 kapitel. Kapitel 2 kommer att ge en överblick över de gällande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a-f §§ IL och dess bakgrund. Detta 

kapitel kommer att vara relativt generellt utformat för att inviga läsaren i problematiken 

med ränteavdrag och utgör därför en rimlig utgångspunkt. Kapitel 2 ska således ge 

läsaren en övergripande förståelse av ränteavdragsbegränsningsreglerna. För att 

framställningen inte ska bli alltför mekanisk och för att ge läsaren en djupare 

uppfattning av reglerna har inte bara lagreglernas bokstavslydelse framförts utan även 

bakgrunden till deras införande samt tolknings- och tillämpningsproblem. Kapitel 3 

kommer att fokusera på rekvisitet affärsmässighet och en mer djupgående analys av vad 

affärsmässighet kan betyda i sammanhanget kommer att föras. Innebörden av termen 

affärsmässighet kommer således att studeras ingående. Kapital 4 kommer att analysera 

det kvantifierade begreppet huvudsakligen. En noggrann analys utav vad huvudsakligen 

ska anses betyda i paragrafen kommer att företas.  I kapitel 5 kommer rekvisitets 

förenlighet med EU rätten att diskuteras. Som nämnts kommer endast EU rättsliga 

aspekter som är av intresse för det relevanta rekvisitet att beröras. Dessa tre kapitel 

utgör därmed grunden i uppsatsen och kommer att diskutera och analysera rekvisitet på 

ett uttömmande och genomgripande sätt. Slutligen kommer avslutningen i kapitel 6 att 

fokusera på varför just dessa regler har blivit så uppmärksammade.  

                                                           
16

 Seminarium, Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, De nya 
ränteavdragsbegränsningsreglerna – vad gäller?, 19/2-2013. 



14 
 

2 Ränteavdragsbegränsningsregler 
 

2.1 Inledning 
 

I Sverige föreligger generell avdragsrätt för räntor.
17

 Räntor innehar därmed en 

särställning i avdragshänseende.
18

 Det framgår uttryckligen av 16:1 IL att ränteutgifter 

alltid får dras av som kostnad. Avdragsrätten för räntor är därmed inte villkorad av om 

mottagaren av räntebetalningen beskattas eller när en eventuell beskattning kommer att 

ske.
19

 Därmed kan ett scenario uppstå där företag har full avdragsrätt för sin ränteutgift 

medan motsvarande ränteinkomst inte beskattas eller beskattas med en låg skattesats 

hos det mottagande företaget.
20

 Denna brist i reciprocitet, att ränteutgiften är avdragsgill 

samtidigt som ränteinkomsten inte beskattas, är det huvudsakliga skälet till 

skatteplanering med ränteupplägg.
21

 Självfallet kan dessa situationer också uppstå i en 

helt normal affärsrelation där grunden för ränteutgiften och ränteinkomsten är en verklig 

transaktion, varpå såväl den avdragsgilla ränteutgiften som den lågbeskattade 

ränteinkomsten följer av normalt tillämpliga skattebestämmelser. Dock kan som nämnts 

detta förfarande även planeras fram inom en intressegemenskap. 

 

2.2 Problem med ränteavdrag  
 

I detta stycke presenteras ett typexempel på skatteplaneringsförfarandet med syftet att 

ge en djupare förståelse av hur dessa skatteförfaranden kunde ta sig form och de 

tillvägagångssätt som Skatteverket ville begränsa genom 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

 

                                                           
17

 Det fanns dock redan innan ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes två undantag från 
avdragsrätten. Ett av dessa undantag gäller vid vinstandelsränta på vinstandelslån, se 24:5-10 IL, och det 
andra undantaget är tillämpligt vid ränteutgifter hänförliga till förvärv av inkomster som är undantagna 
beskattning enligt skatteavtal, se 9:5 IL. Ingen av dessa begränsningar har dock kunnat tillämpas i de nu 
relevanta fallen.  
18

 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, 
uppl. 14, Studentlitteratur 2013, s. 105. 
19

 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningar, s. 13.  
20

 Prop. 2008/09:65, s. 36. 
21

 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder, 
s. 15. Förklarande exempel kommer ges under stycke 2.2. 
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Figur 1: Bild på ett av de identifierade fallen där otillbörlig skatteplanering med ränteupplägg har 

utnyttjats.
22

 

 

Exemplet ovan beskriver översiktligt det typiska skatteplaneringsförfarandet för att 

undgå beskattning med ränteupplägg.
23

 Detta upplägg berör en internationell koncern 

där moderbolaget (U) är utländskt och äger ett svenskt (S) rörelsedrivande bolag, samt 

bolag i utlandet (A). Eftersom den svenska skattesatsen är högre än den i utlandet vill 

koncernen överföra en del av vinsten i S till ett annat i utlandet ägt bolag A där 

beskattningen är lägre. Rekvisiten för att lämna koncernbidrag är inte uppfyllda 

eftersom mottagaren av bidraget (företag A) inte beskattas i Sverige (se specifikt 35:2 a 

IL) och resultatutjämning genom koncernbidrag kan således inte ske. Inte heller kan 

tillgångarna överföras (från företag S till företag A) genom underprisöverlåtelse 

eftersom resultatet kan korrigeras genom 14:19 IL. Eftersom andra 

                                                           
22

 Bilden är hämtad från Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta 
m.m. på vissa skulder, s. 17. 
23

 Exemplet är taget från Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta 
m.m. på vissa skulder, s. 16-17. 
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resultatutjämningsmetoder inte är tillämpliga genomförs följande koncerninterna 

transaktioner istället:
24

  

U bildar ett nytt svenskt AB, NY AB (steg 1), och överlåter därefter företaget S till 

det nybildade bolaget och får som ersättning en revers från NY AB (steg 2). 

Moderbolaget U beskattas inte för sin kapitalvinst på försäljningen eftersom 

näringsbetingade andelar är skattefria i Sverige. För att skatteförfarandet ska vara 

ekonomiskt lönsamt antas att kapitalvinsten inte heller beskattas i moderbolagets 

hemland. Företag S är numera dotterbolag till NY AB och dotterdotterbolag till U. 

Därefter överlåter U reversen som kapitaltillskott till företag A (steg 3). Detta innebär 

att den räntebetalning som utgår på reversen och som ska erläggas av NY AB betalas till 

företag A. För att kunna betala sina ränteutgifter erhåller NY AB koncernbidrag från sitt 

dotterbolag S (steg 4). Följaktligen kan S överföra en del av sitt resultat genom att göra 

avdrag för erlagda koncernbidrag. NY AB måste ta upp koncernbidraget till beskattning 

men kan samtidigt göra avdrag för samma belopp eftersom bolaget överför inkomsten 

genom avdragsgilla ränteutgifter till företag A. Slutligen erhålls ränteinkomsten
25

 av 

företag A som befinner sig i utlandet varpå ränteinkomsten beskattas lågt eller inte alls. 

Därigenom undgår koncernen den oönskade beskattningen av vinsten i det svenska 

företaget S. Det bör även tilläggas, för att uppnå det önskade skatteförhållandet kan 

företag S fusioneras med NY AB istället för att lämna koncernbidrag.
26

   

Naturligtvis måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda för att det beskrivna 

förfarandet ska vara skattemässigt lönsamt. Exempelvis måste ränteinkomsten hos 

företag A utsättas för en lägre beskattning än om den hade beskattats i Sverige, 

dessutom ska inte heller CFC-reglerna vara tillämpliga.
27

 Det bör även poängteras att 

det ovan beskrivna förfarandet endast är ett exempel på en av många identifierade fall. 

Med hänsyn till arbetets omfång och syfte behövs inte fler exempel än detta eftersom 

det endast ska belysa hur skatteplanering med ränteupplägg kan genomföras och inte ge 

en uttömmande uppräkning av alla förfaranden som kan vidtas i skatteplaneringssyfte. 

Det är uppsatsförfattarens strävan att ovanstående exempel bidrar till en djupare 

förståelse för problemet hos läsaren.  

                                                           
24

 Hela exemplet är taget från Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för 
ränta m.m. på vissa skulder, s. 16-17. 
25

 Ursprungligen den rörelsedrivande vinst som upparbetats av företag S. 
26

 A. a. s. 16-17. 
27

 A. a. s. 17. 
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2.3 Gällande rätt 
 

2.3.1 Bakgrund 

 

När dessa skatteplaneringsförfaranden först uppdagades försökte Skatteverket hindra 

dem genom redan existerande lagstiftning. Detta har uppmärksammats särskilt genom 

två omtalade rättsfall.  

I RÅ 2001 ref. 79 var det Östersunds kommun som avsåg att bilda ett nytt 

aktiebolag och till detta aktiebolag avyttra sina sedan tidigare ägda dotterföretag. Det 

nybildade aktiebolaget, som skulle bli moderbolag till de andra företagen, skulle inte 

bedriva någon annan verksamhet än att förvalta dotterbolagsaktierna. Ersättningen för 

de förvärvade dotterbolagen utgjordes av en räntebärande revers som lämnades från det 

nybildade aktiebolaget till kommunen. För att kunna betala ränteutgifterna till 

kommunen erhöll moderbolaget avdragsgilla koncernbidrag från dotterbolagen som 

kvittades mot vinsten i dotterbolagen och resultat överfördes till moderbolaget. 

Samtidigt kunde moderbolaget ta emot koncernbidraget mot räntorna på reverenserna. 

Eftersom kommuner är skattefria subjekt behövde de inte ta upp ränteinkomsten till 

beskattning.  

Den huvudsakliga frågan var om skatteflyktslagen kunde tillämpas på förfarandet. 

Skatterättsnämnden anmärkte att huvudsyftet med förfarandet var att den bolagsvinst 

som motsvarar moderbolagets räntebetalningar till kommunen skulle undgå statlig 

inkomstskatt och istället tillkomma kommunen. Detta syfte kunde uppnås eftersom 

kommuner är skattefria subjekt. Därmed anförde Skatterättsnämnden, vilket HFD 

fastställde, att skatteeffekten väsentligen hade ett sådant samband med kommunens 

skattefrihet att förfarandet inte kunde anses strida mot syftet med lagstiftningen och 

skatteflyktslagen var därför inte tillämplig. 

Det bör påpekas att en ledamot i Skatterättsnämnden var skiljaktig i denna fråga. 

Ledamoten anförde att kommunen genom detta förfarande på konstlad väg kommer 

undgå beskattning och moderbolaget bör därför vägras avdrag för sina räntekostnader 

till kommunen. Enligt min uppfattning bygger ledamotens argumentation på att 

kommuner är offentligrättsliga subjekt och ska av denna anledning inte tillåtas vidta 

förfaranden enbart av skatteskäl. Att kommuner, som är en del av den offentliga sektorn 

och därför också skattebefriade, även lagenligt ska kunna utföra rent fiktiva 
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skatteupplägg kan anses vara relativt olämpligt. Om en kommun, trots att det utgör del 

av det offentliga, vidtar ett helt konstlat förfarande med syftet att dess dotterbolag ska 

undgå beskattning bör det därför kunna angripas med stöd av skatteflyktslagen. 

I det andra uppmärksammade målet, RÅ 2007 ref. 85, var omständigheterna 

snarlika som i det förstnämnda målet och ska därför bara kort beskrivas. Ett 

investmentföretag (IV) som var noterat på Stockholms fondbörs avyttrade sitt 

aktieinnehav i tre helägda dotterbolag till Nordinvest, ett annat av IV helägt dotterbolag. 

För att möjliggöra förvärvet tillförde IV Nordinvest såväl ett aktietillskott som en 

nyemission, dessa båda omvandlades senare till ett lån på vilket marknadsmässig ränta 

utgick. Räntan från Nordinvest till IV finansierades genom koncernbidrag från de tre 

förvärvade dotterbolagen som därigenom kunde göra avdrag för sin vinst. Samtidigt 

kunde investmentföretaget IV kvitta bort ränteinkomsterna från Nordinvest mot 

avdragsgiltig utdelning. På så sätt kunde koncernen undvika dubbelbeskattning och 

skatt uttogs enbart på den erhållna utdelningen från investmentföretaget IV.  Med 

hänvisning till RÅ 2001 ref. 79 fastslog HFD att skatteflyktslagen inte var tillämplig 

och att avdrag för ränteutgifterna därför inte kunde vägras. 

 Dessa två rättsfall kan betraktas som anledningen bakom införandet av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Den tredje oktober 2007 meddelades domen i RÅ 

2007 ref. 85, nio månader senare presenterade Skatteverket sitt lagförslag. Det finns 

därmed ett tydligt tidsmässigt samband mellan den meddelade domen och lagförslaget. 

Det måhända ha förflutit nio månader mellan domen som klargjorde att 

skatteflyktslagen inte är tillämplig på dessa förfaranden och lagförslaget som avsåg att 

stoppa dessa skatteförhållanden men det tog bara ett halvår för detta lagförslag att 

revideras och senare även träda i kraft. Tivéus skriver också att det hade varit ”nära 

politiskt självmord” att inte rösta för lagförslaget.
28

  Det hastigt utformade lagförslaget, 

den än snabbare genomförda remissen och slutligen det skyndsamma antagandet av 

lagen kan till viss del anses vara anledningen till reglernas bristfälliga utformning.  

Lagförslaget skickades ut på endast sex veckors remisstid, över sommaren, vilket måste 

betraktas som ovanligt kort tid då detta är ett av de större och betydelsefullare 

lagstiftningsärendena i Sverige på senare år.
29

 Sannolikheten att Skatteverket drabbades 

av panik när detta skatteplaneringsförfarande inte kunde hindras genom existerande 

                                                           
28 Tivéus, U, Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler, Skattenytt 2012, s. 258-265, 

s. 265.  
29

 Andersson, K, Svenskt Näringsliv, Seminarium och Tivéus, s. 265. 
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lagregler får anses vara relativt stor. Särskilt med tanke på att verket hade 

uppmärksammat ett sådant här upplägg redan 2001 men inte hindrat det. Skatteverket 

var förmodligen oroliga över ett eventuellt skattebortfall eftersom det svenska 

näringslivet genom detta förfarande kunde undvika svensk bolagsskatt. Som stöd kan 

anföras att enligt de första kalkylerna som Skatteverket beräknat angavs att staten 

förlorade runt 60 mdkr i skattebortfall till följd av ränteuppläggen.
30

 Senare 

konstaterades att det snarare rörde sig om cirka 7 mdkr.
31

 Sannolikt är detta en 

bidragande orsak till reglernas påskyndade ikraftträdande och följaktligen dess 

bristfälliga utformning.  

 

2.3.2 Huvudregeln 

 

För att komma tillrätta med de problem som skatteplanering med koncerninterna lån 

innebar infördes regler som begränsar rätten till ränteavdrag. De tidigare reglerna 

infördes den 1 januari 2009 och tillämpades för första gången vid 2010 års taxering.
32

 

Som redan har framförts har reglerna ändrats och nya bestämmelser gäller från 1 januari 

2013.  

Av 24 kap. 10 b § IL framgår att ett företag som ingår i en intressegemenskap får 

inte – om inte annat följer av 10 d eller 10 e § – dra av ränteutgifter avseende en skuld 

till ett företag i intressegemenskapen. Vad som avses med intressegemenskap definieras 

i 24 kap. 10 a § IL. Enligt paragrafen ska antingen ett av företagen ha ett väsentligt 

inflytande i det andra företaget eller så ska företagen stå under i huvudsak gemensam 

ledning. Vad som avses med väsentligt inflytande diskuteras i förarbeten. Enligt 

propositionen finns det ingen exakt procentandel på vad som ska motsvara väsentligt 

inflytande men det slås fast att även ägarandelar på under 50 procent kan beaktas.
33

 

Dessutom kan även andra faktorer än endast ägarandelen ha betydelse. Flertal 

remissinstanser påpekade att införandet av rekvisitet väsentligt inflytande kommer att 

minska förutsebarheten och att definitionen av intressegemenskap är för otydlig.
34

 

                                                           
30

 Hultqvist, A, Väsentlig Skatteförmån – vad är det?, Dagens Juridik, 2012-11-09.  (Hultqvist 2) 
31

 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder, 
s. 11. 
32

 Skatteverkets promemoria, Ränteavdrag i företagssektorn, Bilaga till dnr. 131-890752-09/113, 2009-
12-14, s. 9. 
33

 Prop. 2012/13:1, s. 239. 
34

 A. prop. s. 239. 
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Denna uppfattning har framförts också inom doktrin.
35

 Det är uppenbart att 

bedömningen om företag ingår i en intressegemenskap är relativt subjektiv och inget 

som baseras på klart avgränsade rekvisit.  

Tydligare är det att reglerna ska tillämpas på alla räntebetalningar som sker inom 

intressegemenskapen, oavsett vad lånet har använts till. Innan den nya lagen trädde i 

kraft 2013 skulle skulden avse ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i 

intressegemenskapen för reglernas tillämplighet.
36

 Skatteverket konstaterade dock att 

bestämmelserna avsåg ett mycket smalt område och att 

ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämpningsområde därför borde utökas.
37

 

Anledningen till denna utvidgning av reglernas tillämpningsområde beror på att det 

enligt fiscus, även efter införandet av 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler, förelåg 

stora möjligheter för företag att undgå bolagsbeskattning med hjälp av ränteupplägg.  

Tre alternativ till hur utvidgningen skulle genomföras föreslogs: utvidga reglerna 

till att gälla även externa förvärv av delägarrätter, utvidga reglerna till att omfatta alla 

interna lån oberoende av vad de används till eller utvidga reglerna till att gälla även 

externa lån.
38

 Relativt snabbt avfärdades det sistnämnda förslaget av den anledning att 

det skulle träffa många fler situationer än vad som varit avsett med lagförslaget.
39

 De 

två kvarvarande alternativen blev däremot föremål för en ingående bedömning. I princip 

kan argumentationen sammanfattas på följande vis. Om reglerna utvidgas på så sätt att 

de ska gälla även externa förvärv av delägarrätter uppnås den fördelen att 

begränsningsreglerna blir än mer precist riktade mot att kunna tillämpas på de fall av 

skatteförfaranden som identifierats. Däremot skulle i princip samma problem återstå 

som existerade under de gamla reglerna.  Först och främst skulle problemet med att 

”öronmärka” lån kvarstå, vilket innebär att företagen måste särskilja de lån som är 

hänförliga till förvärv av delägarrätter.
40

 Det förutsätter alltså att ett lån hos låntagaren 

kan knytas till en viss transaktion.
41

 Att rent faktiskt avgöra om ett lån har använts till, 

eller hur stor del av lånet som har använts till, förvärv av delägarrätter är ytterst 

                                                           
35

 Andersson, T, Något om föreslagen utvidgning av ränteavdragsbegränsningsreglerna, Svensk 
Skattetidning, 2012:9, s. 721. (Andersson 1) 
36

 Tidigare lydelse 2008:1343. 
37

 Skatteverkets promemoria, Ränteavdrag i företagssektorn - fortsatt kartläggning, Bilaga till dnr. 131-
836251-11/113, 2011-12-19, s. 5. 
38

Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningsregler, s. 32. 
39

 A. a. s. 32. 
40

 A. a. s. 34. 
41

 Johansson, J, Ränteavdragsbegränsningar – anledning av att kapital är fungibelt, Skattenytt 2011, s. 
604-624, s. 606. 



21 
 

problematiskt i ett större företag med omfattande omsättning. Dessutom skulle även de 

reglerna relativt enkelt kunna kringgås genom exempelvis att lånet inte används till 

förvärv av delägarrätter utan att en inkråmsöverlåtelse genomförs istället.
42

  

Det andra alternativet innebärande att reglerna utvidgas till att avse alla lån inom 

intressegemenskapen (oavsett vad lånet används till) innehåller också nackdelar, 

exempelvis träffar det fler situationer än avsett.  Emellertid ansågs denna lösning vara 

mest ändamålsenlig eftersom ”öronmärkning” av lånen inte behöver företas, dessutom 

kan dessa regler inte kringgås lika enkelt. Därtill konstaterades att eventuella negativa 

konsekvenser som utvidgningen kan resultera i kommer att förhindras genom 

undantagsreglerna.
43

 Följaktligen infördes denna utvidgning i lagtext eftersom den 

ansågs mest lämplig.   

 

2.3.3 Undantag 1 – Tioprocentsregeln 

 

Trots förbudet mot ränteavdrag framgår av 24 kap. 10 d § IL att ränteutgifter avseende 

sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av, om inkomsten som motsvarar 

ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat 

där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör 

hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten. 

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska också dras av om 

1. det företag i intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten som 

motsvarar ränteutgiften antingen är skattskyldigt till avkastningsskatt enligt 2 § 

1–3 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel eller, om det är ett 

utländskt företag som inte är skattskyldigt till avkastningsskatt, beskattas på ett 

likartat sätt och ska betala skatt som minst motsvarar avkastningsskatt enligt 

lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, och 

2. den ränta som under beskattningsåret har belöpt på skulden i genomsnitt inte 

överstiger 250 procent av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret 

närmast före beskattningsåret. 

Undantagsbestämmelsen infördes för att undanta transaktioner med 

företagsekonomiska motiv från avdragsförbudet.
44

 Det konstaterades att utan 

                                                           
42

 Finansdepartementets promemoria, Effektivare ränteavdragsbegränsningsregler, s. 34. 
43

 A. a. s. 34. 
44

 Prop. 2008/09:65, s. 58. 

http://zeteo.nj.se.ezproxy.its.uu.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1990q661_2_px_lopnr104
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undantagsregler skulle huvudregeln omöjliggöra dagens finansieringsstruktur med bland 

annat internbanker och cash-pools
45

 och därmed omfatta klart fler transaktioner än 

nödvändigt.
46

 Detta undantag med tioprocentsregeln ansågs av finansdepartementet vara 

relativt sett lättillämpat för såväl Skatteverket som företag. Skatteverket har dock ansett 

regeln vara svårtillämpad i praktiken.
47

 Regeln innebär att de skattskyldiga måste 

konstatera, genom ett hypotetiskt test, att ränteinkomsten hos den egentliga mottagaren 

beskattas med minst tio procent.
48

 Det är enbart beskattning av ränteinkomsten som ska 

bedömas hos det mottagande företaget. Med det mottagande företaget avses det företag 

som är den verkliga och rättmätiga ägaren till inkomsten och som åtnjuter de 

ekonomiska fördelarna, inte det företag som endast har en formell rätt till 

ränteinkomsten.
49

 Bedömningen grundas på flera olika faktorer.
50

 Ingen hänsyn ska tas 

till överskott, underskott eller avdragsgilla utgifter och därför ska inte grundavdrag, 

fribelopp eller liknande avdrag beaktas. Det enda relevanta är att ränteinkomsten skulle 

ha beskattats med tio procent eller mer om det hade varit bolagets enda inkomst. 

Anledningen till att beskattningsnivån angavs till just tio procent är att 

finansdepartementet fastslog att en beskattning med tio procent kraftigt skulle försämra 

lönsamheten med uppläggen.
51

  

Vid införandet av de nya reglerna 2013 infördes även ett nytt andra stycke i 

paragrafen som fastställer att om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har 

uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån får dock 

ränteutgiften inte dras av enligt första eller andra stycket. Anledningen till att detta 

andra stycke har införts är att Skatteverket under sin kartläggning av reglerna 

uppmärksammade att tioprocentsregeln inte var ändamålsenlig.
52

 Skatteverket 

konstaterade att tioprocentsregelns utformning medför oönskade effekter. Företag har 

                                                           
45

 Cash-pool verksamhet (internbank): innebär att koncernens likviditet hanteras av ett eller flera 
företag. Exempelvis kan företag i koncernen ha ett konto i cash-poolen dit den dagliga över- eller 
underlikviditeten rapporteras och stäms av. 
46

 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 
skatteplanering inom en intressegemenskap, s. 34. 
47

 Skatteverkets promemoria, Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, Bilaga till dnr. 131-
755479-10/113, 2011-03-14, s. 11. 
48

 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 
skatteplanering inom en intressegemenskap, s. 34. 
49

 Prop. 2008/09:65, s. 61. 
50

 Kleist, D, HFDs bedömning av vem som ”faktiskt har rätt till inkomsten” – det första svenska 
avgörandet om beneficial owner? Skattenytt 2012, s. 619-625, s. 620. 
51

 Finansdepartementets promemoria, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av 
skatteplanering inom en intressegemenskap, s. 34. 
52

 Skatteverkets promemoria, Ränteavdrag i företagssektorn, s. 28. 
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anpassat sig till bestämmelsen genom att ränteinkomsten erhålls i ett företag där 

inkomsten beskattas med minst, dock inte med mycket mer än, tio procent.
53

 Eftersom 

företagen inte har kringgått reglerna utan anpassat sig till densamma är sannolikt inte 

heller skatteflyktslagen tillämplig.
54

 Därför föreslog verket en ändring av 

tioprocentsregeln innebärande att ränteavdrag kan vägras, även om ränteinkomsten 

beskattas med minst tio procent, utifall skuldsättningen har företagits av skatteskäl.
55

  

Exakt vad detta subjektiva rekvisit, väsentlig skatteförmån, innebär är oklart. Flertal 

remissinstanser anför också att rekvisitet medför rättsosäkerhet och oförutsebarhet.
56

 

För avdrag måste dessutom det avdragsyrkande företaget visa att det huvudsakliga 

skälet till skuldens uppkomst inte är att intressegemenskapen ska erhålla en väsentlig 

skatteförmån.
57

 Det finns ingen allmän vägledning för vilken utredning som företagen 

måste företa utan vanliga principer får tillämpas.
58

 Intressant att beakta är att den 

bevisbörda som införts är omvänd jämfört med vad som gäller enligt skatteflyktslagen. I 

4 § skatteflyktslagen stadgas att fråga om tillämpning av denna lag prövas av 

förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket, medan bevisbördan enligt 24 kap. 

10 d § IL ligger på det avdragsyrkande företaget. Även i propositionen uppmärksammas 

att den omvända bevisbördan kan medföra administrativt merarbete för företagen. 

Nackdelarna som uppstår för företagen ansågs dock inte överväga fördelarna med att 

komma tillrätta med problemen.
59

 

Angående bedömningen kan kortfattat sägas att en individuell prövning ska göras 

av varje enskilt fall där alla relevanta omständigheter ska beaktas och denna bedömning 

ska göras på intressegemenskapsnivå.
60

 Syftet är att de ränteutgifter som har uppstått 

genom transaktioner som saknar affärsmässiga skäl och istället vidtagits för att erhålla 

en väsentlig skattförmån inte ska vara avdragsgilla. Omständigheter som kan beaktas är 

om det rör sig om normal cash-pool verksamhet eller om det rör sig om 

egenupparbetade medel som lånas ut. I dessa fall bör det röra sig om transaktioner 
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vidtagna av sunda affärsmässiga skäl där avdrag får göras. Däremot kan slussning
61

 tala 

för att transaktionen vidtagits utav skatteskäl och att avdrag inte får medges.
62

 

Uppenbart är att det inte finns något tydligt svar på vad som utgör en väsentlig 

skatteförmån utan det måste alltid ske en individuell bedömning av de relevanta 

omständigheterna i fallet. Enligt Samuelsson krävs i varje fall inte mycket för att en 

väsentlig skatteförmån ska anses föreligga.
63

 

 

2.3.4 Undantag 2 – Säkerhetsventilen 

 

Av 24 kap. 10 e § st. 1 IL framgår att även om förutsättningarna i 10 d § första eller 

andra stycket inte är uppfyllda ska ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 

10 b § dras av, om det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgiften är 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Detta gäller dock bara om det företag inom 

intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten som motsvarar ränteutgiften 

hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med 

vilken Sverige har ingått skatteavtal som inte är begränsat till att omfatta vissa 

inkomster, om företaget omfattas av avtalets regler om begränsning av 

beskattningsrätten och har hemvist i denna stat enligt avtalet. Andra stycket stadgar att 

om skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i 

intressegemenskapen eller i ett företag som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen, 

ska första stycket bara tillämpas om även förvärvet är huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat. Om skulden har ersatt en tillfällig skuld till ett företag som inte ingår i 

intressegemenskapen och denna skuld avser ett sådant förvärv, ska även den 

förstnämnda skulden anses avse detta förvärv. Det stadgas i sista stycket att vid 

bedömningen av om skuldförhållandet är affärsmässigt motiverat enligt första stycket 

ska det särskilt beaktas om finansiering i stället hade kunnat ske genom ett tillskott från 

det företag som innehar den aktuella fordran på företaget eller från ett företag som, 

direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt, har ett väsentligt inflytande i 

det låntagande företaget. 
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Snarlikt tioprocentsregeln infördes detta undantag för att transaktioner med 

företagsekonomiska motiv inte skulle omfattas av avdragsförbudet.
64

 Regeringen 

anförde följande: 

 

”Det kan inte uteslutas att det finns några undantagsfall där beskattningen är mycket låg, 

samtidigt som det uppenbarligen inte handlar om sådan skatteplanering som reglerna är 

avsedda att motverka. Regeringen anser att det bör finnas en möjlighet att få göra avdrag även 

i sådana situationer.”
65

 

 

Därför infördes denna undantagsregel kallad säkerhetsventilen. Eftersom de 

kommande kapitlen bygger på denna paragraf kommer den inte att behandlas vidare i 

detta avsnitt utan för en mer utförlig diskussion hänvisas läsaren till de kapitel som 

följer.  

 

2.3.4 Back to back lån 

 

Kortfattat ska även så kallade back to back lån beröras. Dessa regleras i 24 kap. 10 c § 

IL. Enligt paragrafen ska huvudregeln i 10 b § tillämpas också – om inte annat följer av 

10 f § – på en skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen, till den del ett 

företag i intressegemenskapen har en fordran på det förstnämnda företaget, eller på ett 

företag som är i intressegemenskap med det förstnämnda företaget, om skulden kan 

anses ha samband med denna fordran och avser förvärv av en delägarrätt från ett företag 

som ingår i intressegemenskapen eller i ett företag som efter förvärvet ingår i 

intressegemenskapen. Syftet med denna bestämmelse är att undvika kringgående av 

reglerna genom att en extern långivare används som mellanhand.
66

 Typfallet som 

paragrafen tar sikte på är när ett företag inom intressegemenskapen lånar ut pengar till 

en extern part, innebärande att det förstnämnda företaget får en fordran på den externa 

parten, varpå den externa parten lånar vidare de mottagna pengarna till ett annat företag 

som är i intressegemenskap med det förstnämnda företaget.
67

 På så sätt har det 

förstnämnda företaget en indirekt fordran på det sistnämnda företaget. Det föreligger 

således ett indirekt skuldförhållande mellan två företag i intressegemenskap. Utan regler 
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avseende back to back lån skulle dessa situationer inte omfattas av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna och kringgående av reglerna skulle kunna ske när en 

extern part involveras i förhållandet. Med hänsyn till de svårigheter som uppstår vid en 

bedömning av om det föreligger ett samband mellan det lån som har erhållits och sedan 

utgivits av det externa företaget är paragrafen endast tillämplig på lån som har använts 

till att förvärva delägarrätter i ett företag som antingen ingår i intressegemenskapen eller 

som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen.
68

 De undantagsregler som finns i 24 

kap. 10 d-e §§ IL är tillämpliga även vid back to back lån enligt 24 kap. 10 f § IL.  

 

2.4 Avslutning 
 

Syftet med kapitel två har varit att ge en insyn i den problematik som har funnits och 

fortfarande föreligger på området, samt ge en överblick över reglernas 

tillämpningsområde. I fortsättningen kommer uppsatsen i princip endast fokusera på 

säkerhetsventilen i 24 kap. 10 e § IL. Det är uppsatsförfattarens avsikt att läsaren, efter 

att ha läst andra kapitlet, lättare ska kunna ta till sig den följande diskussionen samt 

placera in tolknings- och tillämpningsproblemen i sitt sammanhang.  
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3 Affärsmässigt motiverat 
 

3.1 Inledning 
 

Syftet med Skatteverkets ursprungliga promemoria var som bekant att motverka viss typ 

av skatteplanering som ansågs otillbörlig och resulterade i en minskning av det svenska 

beskattningsunderlaget.
69

 Avsikten med ränteavdragsbegränsningsreglerna har alltid 

varit att i den mån det är möjligt enbart tillämpas på transaktioner som vidtagits av 

skatteskäl och inte på affärsmässigt motiverade transaktioner. Av den anledningen 

infördes den andra undantagsbestämmelsen som undantar transaktioner från 

huvudregeln utifall de har vidtagits med ett affärsmässigt syfte.
70

  

Det bedömdes nödvändigt att införa en generellt utformad huvudregel för att 

begränsa skatteplanering med ränteupplägg eftersom skatteförfarandena kunde ta sig 

form på många olika sätt och kringgående av reglerna kunde ske relativt enkelt. 

Följaktligen bedömdes det även ändamålsenligt att införa en generellt utformad 

undantagsbestämmelse som undantar alla sådana fall från den omfattande huvudregeln 

som inte bör omfattas av densamma. Därigenom kan reglerna tjäna sitt syfte och endast 

tillämpas på de förfaranden som verkligen bör omfattas av ränteavdragsbegränsningen. 

Således finner jag syftet med säkerhetsventilen såväl lämplig som rimlig. Som kommer 

att påpekas i det följande fungerar dock inte denna naiva uppfattning i praktiken. På 

detta stadium kan däremot konstateras att den ursprungliga tanken med 

undantagsbestämmelsen var ändamålsenlig.  

 

3.2 Införandet av begreppet affärsmässighet 
 

Säkerhetsventilen infördes som ett komplement till tioprocentsregeln. Det fastslogs 

redan i finansdepartementets promemoria att många transaktioner kan vidtas av 

affärsmässiga skäl utan att den efterföljande ränteutgiften beskattas med minst tio 
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procent.
71

 Som exempel lyfts fram ett fall där ränteinkomsten erhålls av ett företag i en 

lågskattejurisdiktion men där inkomsten CFC-beskattas i Sverige. I det scenariot 

kommer räntan att beskattas fullt ut eftersom överskottet beskattas i Sverige enligt 

svenska regler. Däremot kommer beskattning av ränteinkomsten hos det mottagande 

företaget att understiga tio procent enligt det hypotetiska testet.
72

 Ett annat exempel 

behandlar scenariot att särreglering tillämpas på inkomster som inte har upparbetats 

inom den egna jurisdiktionen. Eftersom inkomsten inte har genererats i det området 

utsätts (ränte)inkomsten för låg beskattning.
73

 Med hänsyn till bland annat dessa 

anledningar ansågs det nödvändigt att införa säkerhetsventilen. 

 

3.3 Vad innebär affärsmässighet 
 

3.2.1 Bedömning 

 

Beroende på om det är första eller andra stycket i 24 kap. 10 e § IL som ska tillämpas 

varierar även bedömningen gällande paragrafens tillämplighet. Utifall huvudregeln i 24 

kap. 10 e § st. 1 IL prövas är det skuldförhållandet som är föremål för den relevanta 

bedömningen. Det som bedöms är den interna skulden, alltså den skuldförbindelse som 

ligger till grund för själva räntebetalningen.
74

 Avgörande är om den skattskyldige kan 

visa att det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat.
75

 Det ska därför göras en samlad bedömning av de förhållanden 

som har samband med skulden.
76

 

Vid bedömningen av 24 kap. 10 e § st. 2 IL beaktas skuldförhållandet på samma 

sätt som beskrivits ovan, dock ska även det interna förvärvet av delägarrätter prövas. 

För att avdrag ska få göras ska också det interna förvärv som har finansierats genom det 

interna lånet vara affärsmässigt motiverat.
77

 Bedömningen ska ske utifrån såväl 

gäldenärens som borgenärens perspektiv.
78

 För att 24 kap. 10 e § st. 2 IL ska vara 
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tillämpligt ska därför i princip alla faktorer vara motiverade av affärsmässiga skäl. 

Syftet bakom att såväl skulden som förvärvet ska vara huvudsakligen affärsmässigt 

motiverade är att förhindra kringgående av regeln genom ett konstaterande att 

affärsmässighet föreligger i en del av ledet, trots att transaktionen egentligen vidtagits 

utav skatteskäl.
79

 

 

3.3.2 Finansiering  

 

Redan vid införandet av 2009 års regler fastslog regeringen att det ska bedömas om det 

föreligger ett finansieringsbehov i samband med förvärvet.
80

 I HFD 2011 ref. 90 (II) 

uttalade domstolen att koncerninterna förvärv som finansieras med koncerninterna lån 

inte betyder någon ökad skuldbelastning för koncernen i sin helhet men kan resultera i 

en lägre skattekostnad för densamma. Därmed fastställde domstolen att sådana 

omstruktureringar kan finansieras genom ett tillskott från ett företag inom 

intressegemenskapen istället för genom ett lån. Detta utgör således ett skäl till att 

säkerhetsventilen inte ska tillämpas. Finansieringsformen utgör därmed en avgörande 

faktor för paragrafens tillämplighet. 

Sedan 2013 års lagändring har det också explicit intagits i lagtext att vid bedömning 

enligt första stycket om skuldförhållandet är affärsmässigt motiverat ska det särskilt 

beaktas om finansiering istället hade kunnat ske genom ett tillskott från det företag som 

innehar den aktuella fordran på företaget eller från ett företag som, direkt eller indirekt, 

genom ägarandel eller på annat sätt, har ett väsentligt inflytande i det låntagande 

företaget (24 kap. 10 e § st. 3 IL). Det som bedöms är inte om lånet rent faktiskt ersatts 

av ett tillskott utan enbart möjligheten att lämna tillskott.
81

 Den här bedömningen ska 

göras på intressegemenskapsnivå och inte endast utifrån det långivande samt låntagande 

företagets perspektiv. Därmed ska bedömas om ett tillskott hade kunnat ske från i 

princip alla företag inom intressegemenskapen och inte bara från det långivande 

företaget.
82

 Regelns syfte är att avgöra om den skattemässiga fördel som har uppnåtts 

genom lånet hade kunnat undvikas genom att ett tillskott istället lämnats av något 

företag inom intressegemenskapen.  
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Införandet i lagtext av om tillskott hade kunnat lämnas istället för lån får ses som en 

relativt drastisk ändring. Redan innan lagändringen framgick av förarbeten att 

finansieringsformen är föremål för bedömning. Detta framgick också av HFD 2011 ref. 

90. Införandet av rekvisitet i lagtext bör rimligtvis tolkas som att den valda 

finansieringsformen ska bedömas i än högre utsträckning. Att påstå att det enbart är 

finansieringsformen som är avgörande för om skuldförhållandet ska betraktas som 

affärsmässigt motiverat är däremot överdrivet. Dessutom framgår explicit av förarbeten 

att införandet av detta nya (tredje) stycke inte innebär att finansieringsformen och 

möjligheten att lämna tillskot är den enda omständigheten som ska beaktas.
83

 Faktum 

kvarstår dock att denna ändring av lagtext medför att om tillskott hade kunnat lämnas 

kan lånet i endast få fall anses vara affärsmässigt motiverat. Därmed får konstateras att 

val av finansieringsform tillmätts en väsentlig betydelse för vad som enligt lagstiftaren 

kan anses vara affärsmässigt motiverat.  

Att finansieringsformen tillerkänns betydande vikt kan förefalla relativt olämpligt i 

praktiken. Som flertal remissinstanser påpekat kan tillskott lämnas i de flesta fall. Att 

formellt lämna tillskott är sällan en omöjlighet. Formaliakrav som 

borgenärsskyddsregler och bolagsformalia måste dock beaktas, för att inte ens nämna de 

inlåsningseffekter som kapitaltillskott ger upphov till.
84

 Om det är ett utländskt 

dotterbolag som ska ta del av finansieringen utsätts tillskotten även för risker genom 

valutakursförändringar, vilket också kan medföra inlåsningseffekter.
85

 Inom doktrin har 

flertal kritiska synpunkter framförts. Tivéus skriver exempelvis att det i flertal fall kan 

vara affärsmässigt att ge lån istället för kapitaltillskott och därmed uppnå att företagen 

inom intressegemenskapen själva belastas för sin del av finansieringskostnaden.
86

 Jag 

delar Tivéus uppfattning. Speciellt inom större koncerner kan det vara olämpligt och 

uppfattas som orättvist om ett företag som har egenupparbetade medel tvingas ”ge bort” 

sin vinst till ett annat (möjligtvis avlägset) företag istället för att låna ut medlen.  

Med beaktande av dessa anledningar finner jag det olyckligt att tillmäta denna 

bedömning sådan vikt. Snarare borde denna omständighet ha utgjort del i en samlad 

bedömning utan att explicit ha införts i lagtext. Samuelsson är av samma uppfattning. 

Han påpekar att lämpligheten av att kodifiera detta något kontroversiella övervägande 
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kan diskuteras.
87

 För att komma åt de typfall som regeringen vill begränsa, exempelvis 

där ett företag (företag B) har fått ett tillskott (från företag A) för ett kunna lämna ett lån 

till ett annat företag (företag C), hade det varit tillräckligt att låta den här 

bedömningsgrunden stå med i förarbeten. Vid en samlad bedömning hade dessa typfall 

kunnat hindras med hänvisning till att långivaren (företag A) likväl kunnat lämna ett 

tillskott direkt till det sistnämnda företaget (företag C) och på sätt hindra 

skatteförfarandet utan att explicit ta med finansieringsformen som bedömningsgrund i 

lagtexten.
88

  

När reglerna först infördes år 2009 fastslogs att det normalt inte är aktuellt att 

ifrågasätta själva finansieringen.
89

 Till stöd för detta kan åberopas ledamot Påhlsson och 

föredragande Alfreds motivering som skiljaktiga i HFD 2011 ref. 90 (II). De anförde att 

det faktiskt finns en grundläggande norm inom skatterätten som innebär att de 

företagsekonomiska överväganden som genomförs av ett aktiebolag inte bör överprövas 

av fiscus. Denna norm har också uppmärksammats av Samuelsson som anser att 

utgångspunkten borde vara att skattereglerna inte ska styra hur den skattskyldige 

genomför exempelvis en omorganisation.
90

 Den principen anser jag vara rimlig 

eftersom företagens finansiering avgörs av en rad omständigheter varav beskattning 

endast är en av många. Det kan vara allt från politiska, ekonomiska, praktiska skäl, etc. 

Förarbetena må påpeka att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning affärsmässiga 

överväganden skulle påverkas negativt av om kapitaltillskott skulle lämnats istället för 

lån och vilka konsekvenser detta skulle medföra. Dessutom framgår att även andra 

omständigheter än möjligheten att lämna tillskott ska beaktas.
91

 Likväl kvarstår ett 

rättsläge där företagens val av finansiering är betydande för deras möjlighet att erhålla 

ränteavdrag. Även Andersson skriver att fastän det inte enbart är möjligheten att lämna 

tillskott som ska beaktas kommer det fortfarande få en avgörande betydelse.
92

 

Sammanfattningsvis finner jag detta rättsläge, som medför avsteg från principen om att 

beskattningsrätten inte i betydande utsträckning ska ifrågasätta företagens val av 

finansiering, vara högst olämplig.  
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3.3.2 Skatteskäl eller affärsmässiga skäl 

 

När reglerna infördes år 2009 fastslog regeringen att innebörden av affärsmässigt 

motiverat är att det ska ligga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga 

överväganden, utöver eventuella skatteeffekter, bakom de transaktioner som ska 

bedömas.
93

 Följaktligen fastslogs att skatteeffekter ska bortses från vid bedömningen av 

om en transaktion är affärsmässigt motiverat. Detta principövervägande har sedan dess 

strikt upprätthållits.  I HFD 2011 ref. 90 upprepades det ovan nämnda uttalandet att det 

är företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden som ska beaktas och inte 

eventuella skatteffekter. I såväl skatterättsnämnden som HFD bedömdes till vilken 

utsträckning en transaktion vidtagits utav skatteskäl alternativt affärsmässiga skäl. I 

HFD 2011 ref. 90 (I) fastslår exempelvis skatterättsnämnden att de skattemässiga skälen 

har påverkat företagets ägande och finansiering, dock har dessa skäl varit underordnade 

de affärsmässiga skälen. Såväl HFD som skatterättsnämnden ansåg senare förfarandet 

omfattas av säkerhetsventilen. I HFD 2011 ref. 90 (V) kom domstolen fram till motsatt 

domslut och fastställde att förvärvet till övervägande del motiverats av skattehänsyn, 

därmed ansågs inte heller säkerhetsventilen vara tillämplig. Även i de nya förarbetena 

klargörs att skattemässiga hänsyn inte ska beaktas vid bedömningen av om ett 

skuldförhållande är affärsmässigt motiverat.
94

 Detta innebär dock inte att skattemässiga 

överväganden automatiskt utesluter en tillämpning av säkerhetsventilen. Istället måste 

de affärsmässiga motiven vara klart överordnade de skattemässiga vid transaktionen. 

Därmed kan ventilen vara tillämplig också i de fall där transaktionen innebär vissa 

skattemässiga fördelar vid sidan av de affärsmässiga motiven.
95

 

Den uppdelning som skett mellan affärsmässiga skäl och skatteskäl har, trots att det 

strikt upprätthållits, varit föremål för en omfattande debatt. Flertal aktörer har motsatt 

sig denna indelning och anfört att dessa två motiv inte kan delas upp på nämnda sätt.  

Redan under lagrådsremissen påpekade Lagrådet att ordet affärsmässigt används i 

lagförslaget som motsatsord till skattemässigt och att lagförslaget indikerar att det inte 

skulle vara affärsmässigt att ta skattehänsyn i handel och vandel.
96

 Lagrådet anför att 

detta är felaktigt och att varje företagare måste försöka minimera sina kostnader för att 

företaget ska överleva och att detta inkluderar skattekostnaderna. Enligt Lagrådet är det 
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en självklarhet att näringsidkare beaktar skattekonsekvenser när de överväger olika 

alternativ inför en transaktion och sedan väljer det alternativ som ger totalt sett det mest 

fördelaktiga resultatet. Därmed ansåg Lagrådet att lagtexten bör ändras på sådant sätt att 

när det står affärsmässighet ska det stå att ”affärsmässighet ska föreligga även om man 

bortser från skatteeffekterna”.
97

 Enligt Lagrådet innefattas skatteskäl i affärsmässighet 

och måste därför uttryckligen undantas från begreppet. Personligen anser jag 

resonemanget vara rimligt. Särskilt med beaktande av hur enkelt lagstiftaren kan 

undvika problemet. Genom en simpel språklig lagändring kan tydligt fastställas vad 

termen affärsmässigt ska innebära, alternativt inte innebära.  

Regeringen anförde att de principiellt håller med Lagrådets argumentation att 

skatteskäl ska anses innefattas i uttrycket affärsmässigt.
98

 Däremot påstår regeringen att 

uttryckets betydelse måste ses i ljuset av dess sammanhang. Eftersom lagstiftningen 

strävar efter att hindra alltför skattedrivna transaktioner ligger det i sakens natur att 

skattemässiga överväganden inte ska anses ingå i uttrycket affärsmässigt. Tilläggsvis 

anförde regeringen att eftersom det står huvudsakligen affärsmässigt motiverat utesluter 

inte vissa fördelaktiga skattekonsekvenser säkerhetsventilens tillämpning. Enligt 

regeringen talar även det för att en lagändring inte är nödvändig. Slutsatsvis 

konstaterade regeringen att det inte explicit behöver införas i lagtexten att skattemässiga 

överväganden undantas från affärsmässigt motiverat.
99

  

Enligt Hultqvist utgör argumentet att det ligger i sakens natur ett högst orkeslöst 

argument eftersom det i princip inte säger någonting och snarare kan betraktas som ett 

skenargument.
100

 Oavsett att Hultqvist är relativt hård i sin kritik mot regeringen anser 

jag hans argumentationslinje vara godtagbar. Som Hultqvist själv påpekar leder inte en 

precisering av ett begrepp i förarbetena till en bindande norm.
101

 Förarbetsuttalanden är 

endast en deskription av hur begreppet har uppfattats utav de som ansvarat för 

lagstiftningen alternativt ett försök till normgivning som, av legalitetsskäl, dock måste 

avvisas.
102

 Detta lämnar oss i en situation där det måste bedömas om skatteskäl kan 

anses innefattas i termen affärsmässigt och, om så bedöms vara fallet, måste egentligen 

skatteskäl uttryckligen undantas från termen affärsmässigt för att inte bedömas vid 
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tillämpligheten av 24 kap. 10 e § IL. Zester argumenterar till synes på snarlikt sätt när 

hon ställer sig frågande till om förarbetsuttalanden verkligen kan medföra att skatteskäl 

inte ska anses innefattas i termen affärsmässigt, trots att Lagrådet påpekat att detta inte 

framgår av lagtext.
103

 

Som nämnts ovan anser såväl Lagrådet som Hultqvist att skatteskäl innefattas i 

begreppet affärsmässigt. Samuelsson är av samma uppfattning och påpekar att i ett 

företagsekonomiskt perspektiv torde det normalt uppfattas som affärsmässigt att välja 

det mest skatteeffektiva alternativet.
104

 Även regeringen skriver som bekant att de ”i och 

för sig kan hålla med om att uttrycket ”affärsmässigt” generellt sett skulle kunna 

innefatta skattemässiga överväganden”.
105

 Hultqvist anför vidare att inom engelsk 

litteratur har det bedömts vara mest ändamålsenligt att skriva antingen ”andra 

affärsmässiga skäl än skatteskäl” (a ”business non-tax purpose”) alternativt ”andra skäl 

än skatteskäl” (”a non-tax purpose”).
106

 Uppfattningen att skatteeffekter borde 

inrymmas i begreppet affärsmässighet delas även av Andersson.
107

 Liknande till det 

som har framförts anser han att eftersom lagtexten inte ändrats bör Lagrådets tolkning 

gälla.  

Ett övervägande antal förespråkare menar således att skatteskäl ska anses inrymmas 

i begreppet affärsmässiga skäl. Med beaktande av regeringens uttalande skulle jag vilja 

påstå att det egentligen inte finns någon part som starkt motsätter sig en sådan tolkning. 

Därmed uppstår ett besynnerligt rättsläge där det föreligger överensstämmelse om att 

termen affärsmässigt ska anses innefatta skatteskäl men likväl är så inte fallet under 

gällande rätt och detta avsteg framgår inte heller av lagtext. Personligen finner jag det 

uppenbart att skatteskäl såväl bör som ska omfattas av begreppet affärsmässigt i 

säkerhetsventilen. Oavsett min uppfattning är det dock tydligt att så inte är fallet, såväl 

praxis som förarbeten fastställer detta. Andersson kommer till en snarlik slutsats. Oaktat 

hans uppfattning om att skatteeffekter ska innefattas i vad som är affärsmässigt utgår 

han i praktiken ifrån att skattemässiga överväganden inte gäller vid tillämpning av 

säkerhetsventilen.
108
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Problemet med ett rättsläge där gällande rätt är olämplig alternativt felaktig kan 

illustreras genom HFD 2011 ref. 90 (II). Ledamot Påhlsson som var skiljaktig i 

skatterättsnämnden anförde, vilket föredragande Alfreds instämde i, att rekvisitet 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat ska ges en kvalitativ tolkning, ”oaktat vad som 

anges i förarbetena”. Vidare anförde Påhlsson att av denna slutsats följer bland annat 

att skattefördelar inte nödvändigtvis behöver utesluta affärsmässiga skäl och att 

begreppet affärsmässighet i såväl företagsekonomiskt som juridiskt språkbruk i vanliga 

fall borde omfatta skattemässiga överväganden. Med hänsyn till detta ansåg Påhlsson att 

det kan ifrågasättas om den uppdelning i affärsmässiga respektive skatteskäl som har 

skett i motiven har objektivt stöd i lagtextens ordalydelse. Min tolkning av Påhlssons 

skiljaktiga anförande är att han i princip bortser från motivuttalandet angående den 

diskuterade uppdelningen och istället grundar sin bedömning på vad som enligt honom 

kan objektivt rättfärdigas.
109

 Konsekvensen av att gällande rätt uppfattas som olämplig 

alternativt felaktig är att avsteg kommer att göras från densamma vilket medför såväl 

rättsosäkerhet som brist på förutsebarhet. I slutändan ett ohållbart rättsläge. 

 

3.3.3 Restriktiv eller extensiv tillämpning 

 

I stycke 3.1 uppmärksammades att som en konsekvens av den generellt utformade 

huvudregeln formulerades också undantagsbestämmelsen brett och omfattande. Om 

ventilen även ska tillämpas extensivt har dock hittills inte varit föremål för diskussion.  

När reglerna infördes uttalades inte specifikt i förarbetena vilken sorts tillämpning 

som ska begagnas. Däremot beskrevs i propositionen ett exempel som kunde berättiga 

till ränteavdrag enligt ventilen. Detta exempel diskuteras ingående längre fram i 

uppsatsen.
110

 I detta avsnitt ska endast konstateras att det beskrivna typexemplet 

innehåller en rad olika villkor och förutsättningar som ska vara uppfyllda för ventilens 

tillämplighet. Enligt exemplet ska ventilen således endast tillämpas om ett omfattande 

antal villkor är uppfyllda. Följaktligen framgår relativt tydligt att grundtanken med 
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ventilen var att den skulle tillämpas restriktivt.
111

 Den restriktiva tillämpningen har 

sedan dess fastställts genom praxis. I HFD 2011 ref. 90 (I) uttalade domstolen att 

ventilen ska tillämpas restriktivt och att detta framgår av propositionen. Jag finner detta 

uttalande besynnerligt. Tvärtemot vad HFD anför framgår det inte av den ursprungliga 

propositionen, i varje fall inte explicit, att ventilen ska tillämpas restriktivt.  Det 

uttalande som HFD sannolikt syftar på är följande: 

 

”Mot bakgrund av att tillämpningsområdet har begränsats genom att endast interna 

förvärv och i princip endast interna lån omfattas av avdragsbegränsningen och att 

tioprocentsregeln bör gälla i de allra flest fall anser regeringen att det finns fog för en 

restriktivt utformad alternativ undantagsregel.”
112

 

 

 Att tillämpning respektive utformning av en bestämmelse inte är synonymer måste 

anses vara en självklarhet under gällande rätt. Faktum är att en restriktivt utformad regel 

kan motiveras med att den ska tillämpas extensivt eftersom regeln på så vis trots sin 

snäva utformning kan tillämpas vid behov.  Med detta i åtanke begriper jag mig inte på 

domstolens uttalande om att det har fastslagits i förarbeten att ventilen ska tillämpas 

restriktivt. Det saknas stöd för uttalandet. Trots detta finner jag inte antagandet i sig 

vara oriktigt. Däremot menar jag att grunden till det är felaktigt fastställd av HFD.   

Det finns andra omständigheter som talar för en restriktiv tillämpning av ventilen. 

En av dessa är syftet med reglerna. Som även HFD påpekar är syftet med reglerna att 

motverka att det svenska skattunderlaget urholkas. Ett sätt att uppnå detta ändamål är 

genom att inte medge avdrag för ränteutgifter, exempelvis genom att tillämpa 

säkerhetsventilen restriktivt, eftersom resultatet i sådana fall måste skattas i Sverige. 

Dessutom anför HFD att för en restriktiv tillämpning talar även konkurrensskäl. De som 

får göra avdrag enligt ventilen får nämligen en lägre skattekostnad än de som inte får 

göra avdrag.  

Regeringen verkar dela HFD:s uppfattning angående ventilens tillämplighet. I de 

nuvarande förarbetena fastslås att HFD har ansett att ventilen ska tillämpas restriktivt 

och att även konkurrensskäl talar för en restriktiv tillämpning. Sammanfattningsvis 
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fastställer regeringen att ventilen också i fortsättningen ska ges en restriktiv innebörd.
113

 

Intressant att påpeka är att regeringen skriver att HFD har konstaterat att ventilen ska 

tillämpas restriktivt och inte att det framgår av föregående proposition. Det tolkar jag 

som att även regeringen anser domstolens uttalande, att det framgår av (föregående) 

proposition att ventilen ska tillämpas restriktivt, felaktig. I sak delar dock regeringen 

HFD:s uppfattning om att ventilen ska tillämpas restriktivt. Det ska emellertid tilläggas 

att med hänsyn till utvidgningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna har regeringen 

fastslagit att det kan uppstå situationer där det finns anledning att tillämpa ventilen 

mindre restriktivt. Vad detta innebär är dock oklart.
114

 

 

 3.3.4 Andra omständigheter som talar för respektive emot 

affärsmässighet 

 

För att komma tillrätta med de problem som regelns subjektiva utformning medför har i 

förarbeten införts olika omständigheter som antingen talar för eller emot en tillämpning 

av ventilen. I detta stycke ska dessa omständigheter diskuteras.  

Något som talar för ventilens tillämpning är om intressegemenskapen utövar reell 

ekonomisk verksamhet i det land där mottagaren av räntebetalningen är etablerad samt 

om ränteutgifterna inte är påfallande stora jämfört med vad som betalats i samband med 

lån till företag i andra länder med högre beskattning.
115

 Regeringen anser att detta 

exempel påvisar ett scenario där räntefördelen uppkommit som en konsekvens av en 

normal affärsrelation och inte av skatteskäl. Rekvisiten som definieras i exemplet är 

objektiva och utgör därmed en relativt enkelt fastställd utgångspunkt för bedömningen.  

Andra omständigheter som normalt får anses vara huvudsakligen affärsmässigt 

motiverade är kortfristiga skulder.
116

 Med kortfristiga menas skulder som löper på högst 

ett par månader. Det får dock inte röra sig om ett förfarande där skulden ersätts löpande 

med nya kortfristiga skulder.
117

 Långfristiga skulder får bedömas från fall till fall.
118

 

Även lån till löpande verksamhet bör betraktas som huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat, om det inte rör sig om ett systematiskt uppbyggande av en stor skuld.
119
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Utifall ett lån har upptagits som ett led i en effektiv likviditetshantering inom en 

koncern talar det också för affärsmässighet.
120

 Således bör ränteavdrag få göras med 

stöd av säkerhetsventilen vid normal cash-pool verksamhet.
121

 Med normal cash-pool 

verksamhet menas finansiering som uppstår på grund av ett kortfristigt behov av 

likviditet eller ett kortfristigt tillskjutande av likviditet. Regeringen anför att när det 

gäller avdrag för ränta som ett företag i Sverige betalar ut från en cash-pool är 

skuldförhållandet normalt sett kortfristigt och den omständigheten att balansen varierar 

medför inte att skulderna inte ska betraktas som kortfristiga.
122

 Reglernas tillämpning 

avseende just cash-pool verksamhet har diskuterats utförligt såväl under som efter 

lagstiftningsförfarandet. Med hänsyn till uppsatsens omfång och syfte ska detta tema 

inte diskuteras mer ingående i denna framställning.  

Omständigheter som talar emot ventilens tillämpning är om mottagaren varken 

beskattas för ränta eller utdelning eller om beskattningen kan neutraliseras av att 

mottagen ränta vidareutdelas med avdragsrätt.
123

 Uppenbart är att i ett sådant scenario 

undviks beskattning fullständigt. Ett annat liknande exempel som beskrivs är om 

hybridinstrument eller hybridföretag har utnyttjats på ett sätt som leder till en förmånlig 

skattesituation.
124

 Intressant att påpeka är att bägge dessa scenarion kan uppstå såväl till 

följd av en helt normal affärsrelation som av transaktioner vidtagna av 

företagsekonomiska skäl. Här kan också observeras problemet med att Skatteverket och 

senare domstolen ska ta ställning till vad som är affärsmässigt motiverat. Varken 

Skatteverket eller domstolen är kvalificerade för att bedöma vad som är ett 

affärsmässigt skäl.
125

 Det som Skatteverket uppmärksammar i detta scenario är att 

beskattning undviks genom ekonomiska konstellationer/transaktioner. Dock innehar de 

inte kunskap för att ta ställning till affärsmässigheten i dessa ekonomiska 

konstellationer/transaktioner. Uppenbart är att de inte besitter den företagsekonomiska 

kunskap som är nödvändig för att avgöra om det är den skattemässiga fördelen som har 

utlöst konstellationen/transaktionen, eller om det bara är en naturlig konsekvens av den 

affärsmässigt motiverade konstellationen/transaktionen. Det är min uppfattning 

(grundad på uttalanden från representanter för Skatteverket
126

) att Skatteverket är 
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okunniga när det kommer till hybridinstrument, hybridföretag och andra liknande 

ekonomiska tillvägagångssätt och förfaranden. Eftersom verket inte har den nödvändiga 

kompetensen för att bedöma affärsmässigheten i dessa företagsekonomiska 

konstellationer/transaktioner/instrument utgår de ifrån att förfarandet är vidtaget av 

skatteskäl om en skattemässig fördel har uppnåtts. Det ska uppmärksammas att 

representanter för Skatteverket själva har uttalat att de inte vet vad som är affärsmässigt. 

Istället fokuserar de enbart på vad som kan tänkas utgöra skatteskäl. Inställningen som 

förmedlats är således att Skatteverket endast koncentrerar sig på att identifiera 

konstellationer/transaktioner/instrument vidtagna av skatteskäl och följaktligen anser att 

allt som drivs av skatteskäl inte är affärsmässigt.
127

 Ståndpunkten är därmed att 

affärsmässigheten inte behöver bedömas i praktiken. Problemet är att detta 

resultatorienterade synsätt medför en orättvis eller olämplig bedömning. Följden blir att 

det bara är resultatet som beaktas, om en skattemässig fördel har uppnåtts, men inte om 

resultat är orsaken till konstellationen/transaktionen/instrumentet eller bara en följd av 

normala affärsmässiga överväganden. Därmed får inte undantagsbestämmelsen det 

tillämpningsområde det är avsett att inneha. Snarare kan påstås att tillämpningsområdet 

har inskränkts på så sätt att om (1) ingen ekonomiskt komplicerad 

konstellation/transaktion/instrument har använts och (2) den skattemässiga fördelen inte 

är anmärkningsvärd kan säkerhetsventilen tillämpas, om transaktionen är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverad. I praktiken kommer säkerhetsventilen inte kunna utnyttjas för 

att undanta alla transaktioner vidtagna av affärsmässiga skäl och därmed uppnår inte 

regeln sitt syfte.  

 

3.4 Affärsmässiga och organisatoriska skäl 
 

Den mest betydelsefulla konsekvensen av HFD 2011 ref. 90 är med all sannolikhet 

uppdelningen mellan organisatoriska och affärsmässiga skäl. I HFD 2011 ref. 90 (II) 

fastslår domstolen att vid tillämpning av bestämmelserna bör man skilja mellan 

organisatoriska och affärsmässiga skäl. En omorganisation förklaras som en intern 

angelägenhet som må syfta till att förbättra koncernens konkurrensförmåga men inte 

innebär att en affär genomförs med någon i förhållande till företaget oberoende part. För 

att utveckla sitt resonemang anför HFD att koncerninterna förvärv som finansieras med 
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koncerninterna lån inte innebär någon ökad skuldbelastning för koncernen som helhet 

men kan medföra en lägre skattkostnad för densamma. Gällande affärsmässiga skäl 

fastslår HFD att externa förvärv kan som regel antas ske av affärsmässiga skäl då 

kostnaden för dessa är direkt avgörande för förvärvets verkställande och förvärvet i 

sådana fall har genomförts i konkurrens med andra alternativ.  HFD betonar därmed att 

det inte strider mot sunda affärsmässiga och företagsekonomiska överväganden att vid 

externa förvärv, istället för att finansiera externt, välja att låna till en lägre kostnad från 

ett närstående bolag i ett lågskatteland. Eftersom domen meddelades när de gamla 

reglerna var tillämpliga (Jfr stycke 2.3.2 för den tidigare lydelsen av 24 kap. 10 b § IL) 

konstaterade domstolen att det scenariot dock inte omfattas av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna (eftersom de äldre reglerna endast omfattade interna 

lån som använts till interna förvärv av delägarrätter). Däremot drar domstolen 

paralleller till situationer där ett internt förvärv föregåtts av ett externt förvärv och 

fastställer att om det efterföljande interna förvärvet framstår tidsmässigt och i övrigt 

endast som ett led i att foga in det externa förvärvet i intressegemenskapen bör 

säkerhetsventilen kunna tillämpas. Domstolen betonar att i övriga fall bör utrymmet att 

tillämpa ventilen vara mycket begränsad.  

Det som måste bedömas är om uppdelningen mellan affärsmässiga och 

organisatoriska skäl bör upprätthållas avseende de situationer där domstolens uttalande 

fortfarande är relevanta, vilket är de fall där den interna skulden används till ett internt 

förvärv av delägarrätter, som exempelvis beskrivs i 24 kap. 10 e § st. 2 IL.  Dessutom 

måste avgöras om domstolens uttalande avseende ett scenario där det interna lånet 

används till ett externt förvärv ska tillmätas vikt. HFD uttalade att externa förvärv kan 

som regel antas ske av affärsmässiga skäl och att det inte strider mot sunda 

affärsmässiga och företagsekonomiska överväganden att vid externa förvärv, istället för 

att finansiera externt, välja att låna till en lägre kostnad från ett närstående bolag i ett 

lågskatteland. Om detta uttalande är giltigt under gällande rätt innebär det att 24 kap. 10 

e § IL omfattar i princip alla fall där det interna lånet används till ett externt förvärv. 

Självfallet kan det inte vara riktigt. Under sådana omständigheter skulle nästintill alla 

nya fall som omfattas av huvudregeln i 24 kap. 10 b § IL också undantas från 

densamma genom undantagsregeln i 24 kap. 10 e § IL och utvidgningen av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna skulle sakna mening. Sannolikt har HFD utelämnat 

en del av resonemanget. Skatteverket för nämligen en snarlik argumentation varpå 

verket betonar att det externa förvärvet i sig betingas av annat än skatteskäl, vilket 
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överensstämmer med HFD:s uttalande.
128

 Däremot påpekar Skatteverket att hur själva 

förvärvsstrukturen organiseras kan betingas av skatteskäl. Därigenom konstateras att 

samma incitament för avdragsgill ränteutgift och låg beskattad ränteinkomst föreligger 

beträffande skulder som uppkommit vid externa förvärv som vid interna förvärv. 

Skatteverket framhäver dessutom i en senare promemoria att ränteavdrag avseende 

interna skulder etablerade i samband med externa förvärv gäller betydligt större belopp 

än för interna skulder etablerade i samband med interna förvärv.
129

 Läsaren bör ändock 

göras uppmärksam på uttalandet i HFD eftersom det knappast i sig kan anses förenligt 

med de nya reglernas utformning. 

Den fråga som kvarstår är vad som gäller vid interna förvärv av delägarrätter. Bör 

avdrag i princip endast kunna medges om det interna förvärvet har föregåtts av ett 

externt förvärv och detta efterföljande interna förvärv framstår tidsmässigt och i övrigt 

endast som ett led i att foga in det externa företaget i intressegemenskapen? Det finns 

mycket som talar emot ett sådant synsätt. Justitieråd Ståhl var skiljaktig avseende 

majoritetens motivering i HFD 2011 ref. 90 (I) och anförde att såväl lagens utformning 

som dess förarbeten talar för att det i begreppet affärsmässiga skäl ingår organisatoriska 

skäl och att hon därför inte delar majoritetens uppfattning att man bör skilja mellan 

organisatoriska och affärsmässiga skäl. Istället anser hon att man ska ta ställning till om 

förvärvet är motiverat av organisatoriska skäl och beakta dess tyngd i förhållande till 

eventuella skatteskäl. Som motivering nämner Ståhl det typexempel som intogs i 

föregående proposition gällande säkerhetsventilens tillämpning. I exemplet beskrivs en 

multinationell koncern som har ett tiotal huvudkontor för olika regioner.
130

 I en av dessa 

regioner finns endast ett land som har en tillräckligt juridiskt, politiskt och ekonomiskt 

stabil situation för att lämpa sig som bas för huvudkontoret för verksamheten i regionen. 

Huvudkontoret placeras i detta land där beskattningen dock understiger tio procent. 

Koncernen bedriver reell ekonomisk verksamhet i landet och i regionen. I samband med 

en omstrukturering förvärvar ett svenskt aktiebolag ett företag inom 

intressegemenskapen som är lokaliserat i denna region varpå det svenska aktiebolaget 

finansierar förvärvet genom ett lån från huvudkontoret i regionen. Det vidtagna 

förfarandet är normalt för koncernen och ränteutgifterna som det svenska aktiebolaget 

betalar till huvudkontoret är inte anmärkningsvärt stora i jämförelse med 
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räntebetalningar till företag i andra länder med högre beskattning. I detta fall bör det 

svenska aktiebolaget få göra avdrag för sina ränteutgifter trots att ränteinkomsten 

beskattas lägre än med tio procent.
131

 Uppenbart är att typexemplet avseende när 

säkerhetsventilen ska tillämpas syftar på en omorganisation som vidtagits av 

organisatoriska skäl. Exemplet talar mycket starkt för att majoritetens uppdelning i HFD 

2011 ref. 90 av affärsmässiga och organisatoriska skäl är felaktig, eller i varje fall 

diskutabel. Med hänsyn till detta finner jag Justitieråd Ståhls resonemang klart mer 

övertygande än majoritetens. Det bör tilläggas att vid reglernas införande definierades 

organisatoriska skäl som ett affärsmässigt skäl av finansdepartementet.
132

 Enligt 

Samuelsson bör man tillmäta detta ett högt rättskällevärde.
133

 I sin tidigare nämnda 

skrivelse till kommissionen har också regeringen tagit avstånd från uppdelningen 

mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl och påpekat för kommissionen att det inte 

finns någon regel som innebär att organisatoriska skäl inte ska anses utgöra 

affärsmässiga skäl.
134

 

Hultqvist delar uppfattningen att distinktionen mellan affärsmässiga och 

organisatoriska skäl är märklig.
135

 Han utgår ifrån att HFD måste ha ansett begreppen 

vara antingen artskilda (”affär som genomförs med någon i förhållande till företaget 

oberoende part” respektive ”intern angelägenhet som i och för sig syftar till att 

förbättra intressegemenskapens konkurrensförmåga”) eller att organisatoriska skäl, 

trots att det omfattas av affärsmässiga skäl, likväl ska undantas från begreppet i detta 

fall.
136

 Om HFD har grundat sin uppfattning på det förstnämnda synsättet blir 

majoritetens slutsats att det interna förvärvet ska ha föregåtts av det externa förvärvet 

besynnerligt eftersom det interna och externa förvärvet är artskilda. Därmed är det 

irrelevant vilka syften som ligger bakom det interna förvärvet eftersom enbart externa 

förvärv kan vara affärsmässigt motiverade. Om det är det sistnämnda synsättet som har 

legat till grund för majoritetens uppfattning saknas överhuvudtaget stöd för detta 

synsätt. Slutsatsvis skriver Hultqvist att uppdelningen är högst diskutabel.
137
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Sammanfattningsvis kan konstateras att uppdelningen mellan organisatoriska och 

affärsmässiga skäl inte bör upprätthållas. Redan när domstolen införde denna 

uppdelning stred den mot förarbeten vilket även den skiljaktige påpekade. Dessutom har 

inte majoriteten anfört någon övertygande motivering till denna uppdelning vilket är 

besynnerligt eftersom de sannolikt, i linje med Hultqvists resonemang, anser 

affärsmässiga skäl omfatta organisatoriska skäl, förutom i detta fall. Varför en 

uppdelning ska genomföras i dessa situationer är högst oklart eftersom även företag 

inom en koncern kan ingå rättshandlingar med varandra. Även regeringen har tagit 

avstånd från uppdelningen genom att i en offentlig skrivelse ange att det inte finns 

någon regel som innebär att organisatoriska skäl inte ska anses utgöra affärsmässiga 

skäl.
138

 Inte heller inom doktrin har stöd framförts för majoritetens anförande. Därmed 

finner jag detta anförande i HFD 2011 ref. 90 med all sannolikhet ha förlorat sin 

betydelse. 

 

3.5 Avslutning 
 

Det ursprungliga syftet med kapitel 3 var att utröna vad som enligt säkerhetsventilen ska 

anses vara affärsmässigt motiverat. Allteftersom arbetet fortskred blev det dock tydligt 

att det inte går att klart fastslå vad begreppet rätteligen betyder. Av denna anledning har 

kapitlet istället inriktats på de mest relevanta diskussionspunkterna och i den 

utsträckning det har varit möjligt utifrån denna diskussion utröna gällande rätt på 

området, samt föra en de lege ferenda diskussion. Kortfattat kan anföras att rättsområdet 

är alltför oklart för att med säkerhet kunna fastslå exakt vilka omständigheter som ska 

beaktas, tillmätas störst vikt eller vara uppfyllda för att en transaktion ska vara 

affärsmässigt motiverat. Det enda som kan fastställas är att reglerna är ovanligt 

subjektivt utformade för att existera i en rättstat som Sverige.
139

   

Faktum är att det verkar råda en generell enighet om att reglerna är alltför subjektivt 

utformade.
140

 Som stöd för detta kan nämnas att inte ens Skatteverket är tillfredställda 

med reglernas utformning och erkänner att de är såväl ofördelaktiga som 
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svårtillämpade.
141

 Skatteverkets inställning finner jag intressant med hänsyn till att 

bestämmelsernas utformning är nästintill identisk med de önskemål som har framförts 

av verket i de utgivna promemoriorna. Möjligtvis vill Skatteverket på grund av vissa 

olika anledningar dölja sin riktiga inställning till reglerna.  

I och med ändringen av lagreglerna 2013 infördes ett nytt dialogförfarande som kan 

tillämpas vid ränteavdragsbegränsningsreglerna. Dialogförfarandet innebär att företagen 

kan föra en dialog med Skatteverket för att avgöra om 

ränteavdragsbegränsningsreglerna är tillämpliga på specifika transaktioner som 

företagen planerar att vidta.
142

 Förfarandesättet bekräftar att de vidtagna transaktionerna 

kommer att omfattas av lagen på det sätt som har fastställts på förhand. Syftet med 

förfarandet är att företagen med trygghet ska kunna genomföra transaktioner och på 

förhand veta om huvudregeln eller någon av undantagsbestämmelserna är tillämpliga.
143

 

Styrsignalerna från Skatteverket kommer därför bli något som kan liknas vid en soft-

law. Avgörande för reglernas tillämpningsområde kommer att bli det Skatteverket anför 

i dessa dialogförfaranden.
144

 Eftersom reglernas tillämpningsområde kommer att 

utvecklas genom dialogförfarandet och Skatteverket är det organ som styr detta kommer 

Skatteverket indirekt att bestämma reglernas tillämpningsområde. Konsekvensen blir att 

kompetensen på detta sätt flyttas från riksdagen till Skatteverket.
145

 

Åsikter har dessutom framförts att Skatteverket vill bevara denna subjektiva 

utformning för att därigenom kunna tillämpa reglerna på fler transaktioner än vad som 

hade varit möjligt med objektiva bestämmelser.
146

 Om detta påstående skulle visa sig 

riktigt kommer det att vara väldigt intressant att följa reglernas utveckling. Majoriteten 

av näringslivet förväntar sig nämligen en lagändring inom kort till följd av 

företagsskattekommitténs översyn av företagsbeskattningen.
147

 Önskemål har framförts 

att kommittén ska införa förändringar gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna.
148

 

Om reglernas subjektiva utformning dock är ett medvetet val för att kunna omfattas på 

fler situationer, snarare än en följd av ett hastigt genomfört lagstiftningsarbete, kommer 
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reglerna trots kritiken och andra kommande förändringar inom företagsbeskattningen att 

bevaras. Det ska inte glömmas bort att säkerhetsventilen har beskyllts för att vara alltför 

subjektiv i över fyra år och trots en genomförd lagändring har inte rekvisitet i 24 kap. 10 

e § IL blivit mer objektiv. Sannolikt är inte alla så negativt inställda till regelns 

utformning som det först uppenbarar sig.  
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4 Huvudsakligen 
 

4.1 Inledning 
 

I föregående kapitel har diskuterats vad som kan tänkas vara affärsmässigt motiverat. 

Som framgår av 24 kap. 10 e § IL är det dock inte tillräckligt för paragrafens 

tillämplighet att en transaktion är affärsmässigt motiverat. Det måste vara 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat. I detta kapitel ska detta kvantifierade begrepp 

diskuteras.  

Kapitlet kommer företrädesvis att beröra två olika aspekter av begreppet. Det första 

är specifikt inriktat på definitionen huvudsaklighet i dess sammanhang medan det andra 

utgör en mer allmän diskussion av de tillämpningsproblem som följer av att använda ett 

kvantifierande begrepp.  

Kapitlet är inte lika omfattande som det föregående men nödvändigt för att en 

uttömmande analys ska kunna genomföras av säkerhetsventilen. Dessutom är 

diskussionen i detta kapitel fundamentalt för nästkommande kapitel där regelns 

förenlighet med EU rätten ska jämföras  

 

4.2 Huvudsaklighetsrekvisitet 
 

Kritiken gentemot huvudsaklighetsrekvisitet har varit omfattande sedan 

säkerhetsventilen utformats. När rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt motiverat skulle 

införas i lagtext var det i princip huvudsaklighetsrekvisitet som remissinstanserna 

starkast tog avstånd ifrån.
149

 Jag finner detta intressant med tanke på att innebörden av 

begreppet huvudsakligen, till skillnad från termen affärsmässigt, är klart fastställd. Som 

konstaterats i föregående kapitel är innebörden av affärsmässigt alltjämt osäkert. 

Betydelsen av huvudsakligen har dock tydligt varit fastställd i inkomstskattehänseende 

sedan dess utformning. Därmed kan noteras att kritiken företrädesvis har riktats mot att 

begreppet har införts i 24 kap. 10 e § IL och inte mot begreppet i sig.   
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Huvudsakligen är ett kvantifierande begrepp med vilket avses cirka 75 procent eller 

mer inom inkomstskattelagen.
150

 För att skuldförhållandet ska anses vara huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat måste därför de affärsmässigt motiverade skälen utgöra minst 

75 procent utav de samlade skälen för skuldförhållandet. Därigenom kan inte 24 kap. 10 

e § IL tillämpas om inte minst 75 procent av de bakomliggande orsakerna till 

skuldförhållandet utgörs av affärsmässigt motiverade skäl. Regeringen motiverade 

införandet av huvudsaklighetsrekvisitet företrädesvis med två argument. Det första är att 

det tydligt ska framgå att säkerhetsventilen inte ska tillämpas om de affärsmässiga 

skälen är klart underordnade övriga skäl. Det andra är att det ska markeras att det inte 

krävs att skälen enbart är affärsmässiga för ventilens tillämplighet.
151

 

Vid bedömning av det första argumentet kan fastställas att uttalandet klargör att de 

affärsmässigt motiverade skälen inte får utgöra endast ringa eller sekundära skäl till 

skuldförhållandet. Dock säger det inte att de affärsmässiga skälen måste vara klart 

överordnade för ventilens tillämplighet. Jag saknar därför en motivering till varför 

kravet har ställts så högt som huvudsakligen. Det framgår onekligen av regeringens 

anförande att de affärsmässiga skälen inte får utgöra endast en minoritet av skälen 

bakom skuldförhållandet. Däremot anser jag inte att det finns stöd för någon form av e 

contrario tolkning eller liknande som tyder på att eftersom de affärsmässiga skälen inte 

ska vara klart underordnade övriga skäl måste de vara klart överordnade. Jag saknar 

stöd för en sådan tolkning.   

Bedömningen angående regeringens andra argument är snarlik. Intressant att 

anmärka är att regeringen anför som motivering att det inte krävs att skälen enbart är 

affärsmässiga. Detta föranleder varför kravet inte har ställts ännu högre genom att 

använda exempelvis uttrycket uteslutande
152

. Dock klargör det ej varför inte ett lägre 

ställt rekvisit har införts. Argumentet tar sikte på att fastställa att rekvisitet inte ska 

ställas för högt. Däremot framgår ej varför inte ett lägre ställt krav har utnyttjats. 

  Remissinstansernas huvudsakliga kritik har också inriktats på att kravet på 75 

procent är alltför högt ställt. Den motivering som framförts är att kravet på 75 procent är 

oproportionerligt högt i förhållande till vad som gäller enligt skatteflyktslagen.
153

 Enligt 

skatteflyktslagen 2 § p. 1 framgår att vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas 

till en rättshandling om rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan 
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rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige. Jag delar remissinstansernas uppfattning och finner det besynnerligt att 

inte definitionen väsentligen har införts istället för huvudsakligen i 24 kap. 10 e § IL. 

Som konstaterats har väsentligen redan införts på andra ställen i 24 kap. 10 a-f §§ IL. 

Om väsentligen skulle införas konsekvent i dessa lagrum skulle begreppets 

tillämpningsområde sannolikt bli tydligare. Den nuvarande situationen där olika 

begrepp används med oklara tillämpningsområden skulle därmed kunna ersättas med ett 

rättsläge där endast ett begrepp utnyttjas, men där det begreppet har ett klart 

tillämpningsområde. Därigenom skulle en del av tillämpningsproblematiken på området 

kunna åtgärdas. Det skulle därför vara ändamålsenligt om säkerhetsventilens 

utformning stadgade att 24 kap. 10 e § IL ska tillämpas om skuldförhållandet är 

väsentligen affärsmässigt motiverat. Som framgår av stycke 2.3.2 innebär väsentligen 

att ägarandelar på under 50 procent kan beaktas men att ingen exakt procentandel på 

vad som ska motsvara begreppet föreligger.
154

 Därigenom skulle en friare bedömning 

kunna utföras eftersom bedömningen inte skulle vara strikt låst till ett procenttal 

samtidigt som det skulle framgå att (de affärsmässiga) skälen inte får vara sekundära 

eller underordnade andra skäl. Dessutom skulle kravet i enlighet med remissinstanserna 

önskemål vara lägre ställt än vad som är fallet under gällande rätt.
155

 

Regeringen anför som svar på kritiken att eftersom huvudregelns 

tillämpningsområde är begränsad finns det fog för en restriktivt utformad 

undantagsregel. Argumentationen bygger på att eftersom reglerna enbart omfattar ett 

fåtal förfaranden bör undantagsregeln utformas på så vis att det endast ska kunna 

tillämpas som en kompletterande säkerhetsventil.
156

  

Remissinstanserna anför vidare att huvudsaklighetsrekvisitet inte heller är förenligt 

med regelns syfte. Sveriges Kommuner och Landsting anför att rekvisitet inte stämmer 

överens med syftet att stoppa meningslösa transaktioner eftersom även affärsmässiga 

transaktioner hindras om de inte är tillräckligt affärsmässiga i förhållande till 

skattefördelarna.
157

 Lantbrukarnas Riksförbund menar att huvudsaklighetsrekvisitet 

kommer att undanta affärsmässigt bedriven verksamhet från undantagsbestämmelsens 

tillämpningsområde vilket strider mot bestämmelsens syfte .
158

 Det som fastställts i 
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finansdepartements promemoria är att bestämmelserna ska ta sikte på transaktioner som 

vidtagits för att uppnå förmånliga skatteffekter, skatteplaneringsförfaranden som 

innebär att det svenska beskattningsunderlaget urholkas samt att inte försvåra 

affärsmässigt motiverade transaktioner.
159

 Om dessa överväganden är oförenliga med 

huvudsaklighetsrekvisitet är oklart. För huvudsaklighetsrekvisitet talar bland annat att 

utan rekvisitet skulle reglerna enkelt kunna kringgås eftersom i princip alla 

transaktioner till någon minimal del kan motiveras av affärsmässiga skäl, oavsett om de 

företagits av skatteskäl. Därmed skulle syftet att hindra transaktioner som vidtagits för 

att uppnå förmånliga skatteeffekter inte uppnås.  Även regeringen anför detta argument 

som motivering till rekvisitets införande. Regeringen anser huvudsaklighetsrekvisitet 

vara såväl lämpligt som nödvändigt för att uppnå syftet att motverka skatteupplägg som 

innebär att det svenska beskattningsunderlaget urholkas.
160

 Mot 

huvudsaklighetsrekvisitet kan anföras att transaktioner vidtagna av affärsmässiga skäl 

undantas från säkerhetsventilens tillämpningsområde (eftersom de inte når upp till 75 

procent kravet) vilket strider mot syftet med bestämmelsen att inte försvåra 

affärsmässigt motiverade transaktioner. Uppenbart är att det inte finns ett klart svar utan 

argument kan föras för båda synsätten.  

Det högt ställda krav som huvudsaklighetsrekvisitet innebär har även 

uppmärksammats inom doktrin. Hultqvist anför att fördelen med 

huvudsaklighetsrekvisitet, vilket har påpekats ovan, är att det undantar fall med 

ovidkommande eller dåligt motiverade affärsmässiga skäl.
161

 Han anser dock att 

nackdelarna med begreppet överväger fördelarna eftersom begreppet medför 

tillämpningsproblem, detta kommer att diskuteras ingående i stycke 4.3. Flertal 

författare diskuterar också huvudsaklighetsrekvisitets förenlighet med EU rätten vilket 

kommer att analyseras i kapitel 5. Läsaren bör dock redan på detta stadium göras 

uppmärksam på att omfattande kritik har riktats mot kravet på att de affärsmässigt 

motiverade skälen måste utgöra åtminstone 75 procent av skälen bakom 

skuldförhållandet. Alternativet som emellanåt framförts är att kravet borde vara att 

skuldförhållandet ska ha någon form av affärsmässighet för att säkerhetsventilens ska 

kunna tillämpas.
162

 Kortfattat kan konstateras att därigenom skulle regeln lättare 
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uppfylla sitt syfte eftersom i princip alla affärsmässigt motiverade transaktioner skulle 

omfattas av säkerhetsventilen. Däremot skulle inte transaktioner vidtagna utav enbart 

skatteskäl omfattas av densamma. Det bör tilläggas att med en sådan utformning av 

regeln skulle dessutom tillämpningsproblematiken upphöra. 

 

4.3 Tillämpningsproblem 
 

Med huvudsaklighet avses i IL alltså 75 procent eller mer. Objektivt sett får det anses 

vara självklart vad 75 procent betyder och hur mycket det utgör.  I praktiken ger det 

dock föga vägledning vid dessa förfaranden. Hur ska det i praktiken kunna fastställas att 

de affärsmässigt motiverade skälen faktiskt utgör 75 procent eller mer av de samlade 

skälen? Denna tillämpningsproblematik har uppmärksammats under såväl 

lagstiftningsarbetet som inom doktrin.  

Såväl Sveriges Byggindustrier som Lantbrukarnas Riksförbund har påpekat de 

tillämpningsproblem som rekvisitet medför. Sveriges Byggindustrier anser att det i 

princip är omöjligt att beräkna hur stor andel av ett förvärv respektive skuldsättning som 

är affärsmässigt motiverat. Följaktligen anser remissinstansen att det borde räcka med 

att det överhuvudtaget finns affärsmässiga skäl för transaktionen (Jfr stycke 4.2).
163

 

Lantbrukarnas Riksförbund ifrågasätter om det ens de facto är möjligt att värdera graden 

av affärsmässiga skäl respektive andra skäl i enlighet med lagen.
164

 Hultqvist delar 

denna uppfattning och snarlikt remissinstansen ställer sig frågande till hur 

kvantifieringen i praktiken ska genomföras (”Hur väger man skälen mot varandra, hur 

sker denna kvantifiering?”).
165

 Han påpekar dessutom att all erfarenhet visar på att det 

är svårt att kvantifiera skälen för en affär. Zester för ett liknande resonemang. Hon 

ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att gradera ett redan svårtolkat begrepp 

och fastslår att det definitivt är ett praktiskt problem att värdera nivån av 

affärsmässighet.
166

 Zesters argumentation belyser den dubbelproblematik som 

föreligger. Först och främst ska skälen bakom skuldförhållandet kategoriseras in i 

affärsmässiga samt inte affärsmässiga skäl. Denna bedömning är, som diskuterats i 

kapitel 3, såväl subjektiv som oklar. Emellertid upphör inte tillämpningsproblematiken 
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på detta stadium utan i nästa led ska alltså bedömas om det som har kategoriserats som 

affärsmässigt även ska anses utgöra de huvudsakliga skälen bakom skuldförhållandet. 

Sammanfattningsvis grundas den subjektiva bedömningen på en annan tidigare 

företagen subjektiv bedömning vilket knappast kan anses vara ändamålsenligt. 

Hultqvist förstår överhuvudtaget inte syftet med att ”mäta skäl” när det inte är fråga 

om mätbara kvantiteter såsom exempelvis kvadratmeter eller pris. I sådana fall kommer 

inte kunna fastslås att det förhåller sig på det ena eller på det andra sättet utan 

värderingen kommer likväl baseras på gissningar och intuitiva bedömningar. Därför 

anser Hultqvist att huvudsaklighetsrekvisitet inte tjänar något syfte på ett område där 

det inte går att mäta skäl mot varandra och anför att kravet i detta fall på 75 procent ”ter 

sig närmast löjeväckande”.
167

 Även Samuelsson skriver att det kan ifrågasättas om 

rekvisitet har någon självständig betydelse.
168

 Det är svårt att inte dela denna 

uppfattning. Självfallet kan man ha förståelse för lagstiftaren som vill betona att de 

affärsmässigt motiverade skälen måste utgöra en övervägande majoritet av de samlade 

skälen för skuldförhållandet men att påstå att de ska utgöra minst 75 procent är 

besynnerligt. I praktiken fyller inte rekvisitet något självständigt syfte och därför har jag 

förståelse för den kritik som har framförts.  

Till följd av kritiken har debatt förts kring varför inte rekvisitet har tagits bort 

alternativt ersatts med ett annat begrepp. Särskilt gällande reglernas förenlighet med EU 

rätten har detta diskuterats, vilket behandlas i kapitel 5. Som nämnts i stycket ovan samt 

kapitel 4.2 har framförts att kravet borde vara att skuldförhållandet ska ha någon form 

av affärsmässighet för säkerhetsventilens tillämpning.
169

 Utifrån enbart ett 

tillämpningsperspektiv kan konstateras att såväl bedömnings- som bevisningsfrågan 

skulle därigenom tydliggöras. Inga svåra gränsdragningsfrågor eller fiktiva kvantiteter 

skulle behöva bedömas utan säkerhetsventilen skulle tillämpas redan om något 

affärsmässigt motiv har orsakat skuldförhållandet.  Ett annat alternativ till 

huvudsakligen som framförts är väsentligen. Vid införandet av väsentligen 

affärsmässigt motiverat skulle inte tillämpningen vara lika tydlig som vid något 

affärsmässigt motiverat. Eftersom bedömningen inte skulle vara knuten till ett 

procenttal skulle det dock vara godtagbart med en friare bedömning. Dessutom skulle 

det vara svårare att kringgå reglerna eftersom väsentligen är ett högre ställt rekvisit än 
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något. Jag ställer mig överhuvudtaget frågande till varför lagstiftaren har valt att införa 

huvudsaklighetsrekvisitet när andra termer som är mer ändamålsenliga finns att tillgå. 

Dessutom har påpekats att huvudsaklighetsrekvisitet är mer utav en bevisfråga än 

en bedömningsfråga.
170

 Zester delar denna uppfattning och anför att rekvisitet i mångt 

och mycket är en bevisfråga.
171

 Faktum är att rekvisitet fyller mer utav ett syfte som 

bevisfråga än som bedömningsfråga. Det har redan framförts att affärsmässiga skäl i 

praktiken inte kan kvantifieras och vägas mot varandra. Därmed fyller inte 

huvudsaklighetsrekvisitet ett annat syfte än att klargöra att rekvisitet har utformats 

restriktivt och att de affärsmässiga skälen bakom skuldförhållandet varken måste vara 

de uteslutande skälen bakom skuldförhållandet respektive får vara underordnade andra 

skäl. Sammanfattningsvis tillför inte huvudsaklighetsrekvisitet något väsentligt på 

bedömningsnivån. Vid bevisningen kan dock rekvisitet till större omfattning tjäna ett 

praktiskt syfte. Det påstås inte att vid bevisningen kan domstolen, tvärtemot vad som är 

möjligt under bedömningen, börja ”räkna anledningarna” och fastslå att de 

affärsmässiga skälen har räknats till exempelvis 80 procent av de sammanlagda skälen. 

Däremot anser jag att vid bevisningen kan rekvisitet tillföra någon form av praktisk 

vägledning i form av att det framgår att bevis måste framföras som styrker 

affärsmässigheten till en viss nivå. Denna vägledning är möjligtvis inte betydande men 

kan trots allt tjäna ett syfte. Något som rekvisitet enligt flertal förespråkare inte 

uppfyller på bedömningsnivån.  

 

4.4 Avslutning 
 

Det är företrädesvis två diskussionspunkter som har betonats i kapitlet. Först och främst 

har själva nivån på huvudsaklighetsrekvisitet ifrågasatts. Flertal förespråkare anser att 

kravet på 75 procent är för högt ställt. Avgörande för denna avvägning är om kravet på 

75 procent är nödvändigt för att uppfylla regelns syfte. Som har framförts i föregående 

stycke finns det inget klart svar på denna fråga utan det går att argumentera både för och 

emot. Vissa (regeringen) anser att kravet är nödvändigt för att inte 

skatteplaneringsförfaranden som innebär att det svenska beskattningsunderlaget 

urholkas ska kunna vidtas. Motståndarna till rekvisitet anför att kravet försvårar 

                                                           
170

 Prop. 2008/09:65, s. 67. 
171

 Zester, s. 267. 



53 
 

affärsmässigt motiverade transaktioner. Svaret ligger troligtvis någonstans mitt emellan. 

Sannolikt behövs ett begrepp för att undanta de förfaranden som i princip uteslutande 

vidtagits av skatteskäl. Dock behöver inte detta rekvisit nödvändigtvis vara 

huvudsakligen. Det finns andra termer som kan uppnå reglernas syfte utan att kravet 

ställs lika högt som är fallet under gällande rätt. Därmed skulle det vara ändamålsenligt 

att ersätta huvudsakligen med ett lägre ställt krav, exempelvis med väsentligen 

alternativt något. 

Kritik har riktats inte enbart mot den höga nivån utan mot faktumet att det 

överhuvudtaget finns en nivå. Flertal förespråkare har påpekat att ett krav på 75 procent 

är meningslöst eftersom de affärsmässiga skälen inte kan kvantifieras och vägas mot de 

icke-affärsmässiga skälen. Följaktligen medför det kvantifierande begreppet 

tillämpningsproblem och har av denna anledning betraktas av vissa sakna ett verkligt 

syfte. Eftersom ingen motivering har angetts gällande hur denna kvantifiering ska 

genomföras i praktiken har jag förståelse för den förda argumentationen. Att väga 

affärsmässiga skäl mot icke-affärsmässiga, som Hultqvist påpekade, ” ter sig närmast 

löjeväckande”.
172

  

Slutligen kan konstateras att metoden att bygga ett subjektivt rekvisit på ett annat är 

olyckligt. Att behöva genomföra en subjektiv bedömning, att avgöra vad som utgör 

affärsmässiga skäl, och därefter gradera denna subjektiva bedömning är 

otillfredsställande. Det påminner om byggandet av ett hus med spelkort. Fundamentet är 

i sig instabilt men likväl ska den instabila ”byggnationen” fortskrida på detta vacklande 

underlag. Det är ingen överraskning att utfallet emellanåt blir ett misslyckande.  
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5 Säkerhetsventilens förenlighet med EU rätt 
 

5.1 Inledning 
 

De svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU rätt har varit 

omdiskuterad sedan reglerna först infördes. Ett flertal remissinstanser anmärkte redan i 

den tidigare propositionen att reglerna inte överensstämmer med EU rätten.
173

 

Regeringen å sin sida var av motsatt uppfattning. Kortfattat anförde regeringen att 

reglerna är godtagbara eftersom det inte är fråga om att tillämpa skilda regler i 

jämförbara situationer eller att tillämpa samma regel i olika situationer.
174

 Denna 

ståndpunkt upprätthölls därefter i såväl HFD 2011 ref. 90 som i den nya propositionen. 

Oaktat regeringens tydliga ställningstagande har flertal privata aktörer lämnat in 

klagomål till EU kommissionen och gjort gällande att de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna strider mot EU rätten i allmänhet och 

etableringsfriheten i synnerhet.
175

 Med anledning av detta har kommissionen skickat ett 

brev till regeringen. Av kommissionens brev framgår att de har mottagit flertal 

klagomål gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna och att dessa klagomål ger upphov 

till tvivel huruvida de svenska reglerna är förenliga med etableringsfriheten.
176

 

Finansdepartementet har gett svar på detta brev i vilket de har upprätthållit den svenska 

regeringens ståndpunkt att reglerna är godtagbara.
177

  

Uppenbart är att regeringen har ansett reglerna vara förenliga med EU rätten medan 

flertal privata aktörer har påpekat motsatsen. Eftersom frågan ännu inte har varit uppe 

till bedömning i EUD är det dock oklart vilket ståndpunkt som bör ges företräde.   
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5.2 EU rätt på den direkta beskattningens område 

 

5.2.1 Bakgrund 

 

Direkta skatter omfattas inte specifikt av EU rätten. Däremot får inte nationella 

skatteregler hindra EU rättsliga mål och åtaganden. Av lojalitetsprincipen i artikel 4.3 

EU fördraget (FEU) framgår att medlemsstaterna måste vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att uppnå målen med samarbetet respektive avstå från varje åtgärd som kan äventyra 

fullgörandet av unionens mål. Därmed kan konstateras att medlemsstaternas 

skatterättsliga bestämmelser inte får verka på ett sätt som begränsar EU rätten. 

Problemet är dock att etablerandet av en inre marknad utan hinder för enskilda och 

företag att utöva sina fördragsstadgade rättigheter står i ett visst motsatsförhållande till 

att medlemsstaterna behöver ha effektiva skattesystem.
178

 Konsekvensen av att 

medlemsstaterna vill att skatt ska betalas i det medlemslandet verkar till viss mån 

hindrande i sig. Följaktligen måste en avvägning genomföras i dessa fall huruvida 

hindrande regler i vissa situationer kan rättfärdigas.
179

  

För att avgöra om en nationell regel strider mot EU rätten måste lagregeln därmed 

bedömas. Denna bedömning består av tre steg. Det första steget består i att avgöra om 

den skattskyldige har utövat någon av de rättigheter som stadgas i artiklarna om fri 

rörlighet. Om så är fallet är nästa steg att bedöma om den nationella regeln är ett hinder 

för den fria rörligheten. Utifall den nationella regeln verkar hindrande ska även en 

rättfärdigandebedömning genomföras.
180

  

I fortsättningen ska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU rätten 

prövas. En uttömmande bedömning skulle dock vara ytterst omfattande. Dessutom 

innefattar en sådan prövning diskussionspunkter som är av mindre intresse för syftet 

med uppsatsen.  Med hänsyn till uppsatsens omfång och syfte ska därför den 

bedömning som utförs i detta arbete koncentreras på det som är mest relevant för 

säkerhetsventilen och dess rekvisit huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Fokus 

kommer därför ligga på rättfärdigandebedömningen. Eftersom de olika stegen i 
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bedömningen hör ihop kommer dock översiktligt alla bedömningsgrunder att beröras 

och framställningen innehålla även mer allmänna delar, till den mån författaren anser 

det nödvändigt. 

 

5.2.2 Relevanta EU rättsliga bestämmelser 

 

Det som först måste bedömas är således vilken EU rättslig artikel som de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna möjligtvis kan verka inskränkande på. Som framgår 

av såväl förarbeten som EU rättsliga inlagor är den relevanta bestämmelsen artikel 49 i 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF), föreskriften om 

etableringsfrihet.
181

 Artikeln stadgar att inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 

att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium är förbjuden. Detta förbud ska 

även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon 

medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. Etableringsfriheten ska 

innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och 

driva företag på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna 

medborgare.  

Därmed kan konstateras att den relevanta bestämmelsen gäller en rättighet avseende 

fri rörlighet. Nästa steg blir således att bedöma om ränteavdragsbegränsningsreglerna 

utgör ett hinder för utövandet av den fria rörligheten.  

 

5.2.3 Huruvida ränteavdragsbegränsningsreglerna utgör ett hinder för 

etableringsfriheten 

 

Av EU domstolens praxis framgår att det föreligger ett hinder i den fria rörligheten när 

skilda regler tillämpas i jämförbara situationer eller när samma regler tillämpas i olika 

situationer.
182

 Detta fastställdes i målet Royal Bank of Scotland
183

 där EUD uttalade att 

det framgår av fast rättspraxis att det uppkommer diskriminering när skilda regler 

tillämpas på jämförbara fall eller när samma regel tillämpas på skilda fall.
184

 Därför 

måste bedömas om de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna medför en sådan 
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diskriminering. Denna bedömning är dock mer komplicerad än vad den utger sig för att 

vara. Det är nämligen inte bara de ovan beskrivna diskrimineringsfall som är förbjudna 

utan även icke-diskriminerande restriktioner.
185

 Dahlberg skriver att en icke-

diskriminerande restriktion är en försvårande åtgärd som verkar hindrande på en 

grundläggande frihet utan att göra någon skillnad mellan olika situationer.
186

 Gerson 

anser att denna bedömning, där EUD lägger vikt på att utforma en mer 

restriktionsbaserad slutsats, har varit avgörande i senare praxis.
187

 I denna framställning 

kommer dock inte någon uttömmande bedömning genomföras eftersom det faller 

utanför uppsatsens syfte och omfång. Istället kommer endast de mest centrala 

argumenten gällande de svenska reglernas begränsning av etableringsfriheten att 

framföras.  

Som anmärkts har regeringen vid flertal tillfällen tydliggjort att de inte anser 

reglerna vara diskriminerande. Regeringen har anfört att de svenska bestämmelserna 

inte är i konflikt med fördragets regler om fri etablering eftersom det inte är fråga om att 

tillämpa skilda regler i jämförbara situationer eller att tillämpa samma regel i olika 

situationer. Ränteavdragsbegränsningsreglerna är likadana oavsett om det företag som 

har lämnat ett lån har hemvist i Sverige eller i en annan medlemsstat. Dessutom är 

samma lagregler gällande oavsett om det företag som vill göra avdrag för en 

räntekostnad är begränsat eller obegränsat skattskyldigt i Sverige. Gällande 

undantagsbestämmelserna menar regeringen att eftersom samma regler gäller för 

utländska och svenska schablonbeskattade och skattebefriade subjekt, samt att det inte 

görs någon skillnad mellan svenska och utländska företag när det gäller kravet på 

affärsmässiga skäl, kan inte heller de bedömas som diskriminerande. Dessutom har inte 

bestämmelserna tillkommit av EU rättsliga skäl.
188 

 

Denna ståndpunkt har upprätthållits i praxis. I HFD 2011 ref. 90 (II) var frågan om 

räntebetalningar från det svenska dotterbolaget X AB till det belgiska moderbolaget 

Holding var avdragsgilla. HFD fastställde att ränteutgifterna inte var avdragsgilla och 

bedömde därför om de svenska bestämmelserna utgör ett hinder för moderbolaget att 

etablera sig i Sverige. Domstolen anförde att för att ett hinder ska föreligga krävs att de 

svenska reglerna negativt särbehandlar räntebetalningar till utländska jämfört med 

svenska mottagare. En negativ särbehandling kan föreligga också om bestämmelserna 
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inte direkt riktar sig mot betalningar till utländska mottagare men ändå i praktiken får 

till effekt att sådana betalningar missgynnas. Gällande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna var det enligt HFD möjligtvis tioprocentsregeln som 

kunde få en missgynnande effekt. HFD jämförde de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna med de tyska underkapitaliseringsregler som hade 

prövats av EUD i Lankhorst-Hohorst
189

. De tyska underkapitaliseringsreglerna 

omvandlade ränta som betalats på lån till förtäckt vinstutdelning under förutsättning att 

vissa omständigheter förelåg.
190

 En av dessa omständigheter var att lånet (kapitalet) som 

bolaget mottagit och skulle betala ränta på erhållits av en ägare som inte har rätt till 

skattekredit i Tyskland. EUD konstaterade att de ägare som inte har rätt till skattekredit 

är de som inte bor i landet och tyska juridiska personer som är befriade från bolagsskatt 

(exempelvis offentligrättsliga juridiska personer och juridiska personer som utövar 

ekonomisk verksamhet i en särskild bransch eller som har uppgifter som anses bör 

erhålla stöd).
191

 Följaktligen konstaterade domstolen att moderbolag som har sitt säte i 

landet har i de allra flesta fall rätt till skattekredit medan utländska moderbolag i 

allmänhet inte har det.
192

 De utländska bolagen var inte heller jämförbara med de tyska 

juridiska personer som saknade rätt till skattekredit eftersom dessa tyska juridiska 

personer inte utövade ekonomisk verksamhet i vinstsyfte. Domstolen fastställde således 

att en sådan skillnad i behandling förelåg som är förbjuden enligt artikel 49 FEUF.
193

 

Enligt HFD:s uppfattning ansåg EUD de tyska reglerna vara diskriminerande på den 

grunden att de hade riktats mot moderbolag som inte var skattskyldiga i Tyskland, samt 

att det saknade betydelse om och i vilket utsträckning ett utländskt moderbolag 

beskattades i sitt hemland. Eftersom tioprocentsregeln inte kräver att räntan ska betalas i 

Sverige utan bara att den beskattas med tio procent ansåg inte HFD EU domstolens 

resonemang vara direkt överförbart på de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

Tilläggsvis anförde HFD att EUD i mål Oy AA
194

 framfört att en medlemsstat kan 

villkora rätten till avdrag för koncernbidrag genom att uppställa krav beträffande hur 

koncernbidraget ska behandlas i mottagarens hemstat.
195

 Dessutom har EUD slagit fast 

att negativa skattemässiga konsekvenser som är en följd av olikheter i medlemsstaternas 
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lagstiftning inte kommer i konflikt med fördragsbestämmelserna om fri rörlighet.
196

 

Slutsatsvis fastställde HFD att ränteavdragsbegränsningsreglerna inte strider mot 

etableringsfriheten.  

Det som regeringen och HFD har betonat är att de svenska reglerna inte uppställer 

något krav på att beskattning måste ske i Sverige utan även räntor som beskattas i 

utlandet kan vara avdragsgilla. Konsekvensen att räntebetalningar till bolag som är 

föremål för svensk bolagsbeskattning i praktiken alltid är avdragsgilla, men inte 

räntebetalningar till företag i utlandet, anses av det offentliga endast vara en följd av en 

godtagbar olikhet i medlemsstatstaternas lagstiftning. Därmed anser regeringen att 

ingen diskriminering förekommer.
197

 

Som redan påpekats delar dock inte alla regeringens och HFD:s uppfattning. Flertal 

remissinstanser menar att reglerna är oförenliga med EU rätten och att reglerna utgör ett 

hinder mot etableringsfriheten.
198

 Även EU kommissionen delar denna uppfattning. De 

har anfört att de inte anser motiveringen i HFD 2011 ref. 90 gällande reglernas 

förenlighet med EU rätten vara övertygande.
199

 Kommissionen menar att reglerna 

förvisso inte är direkt diskriminerande men att även indirekt diskriminering omfattas av 

etableringsfriheten. Som de klagande har påpekat till kommissionen kommer i praktiken 

inhemska räntebetalningar alltid att vara avdragsgilla (förutom till investmentbolag, 

kommuner etc.) eftersom den svenska bolagsskatten överstiger tio procent. Därmed 

kommer i princip enbart utländska räntebetalningar påverkas och vägras avdrag. 

Dessutom kan räntebetalningar till subjekt som omfattas av avkastningskatt endast dras 

av om beskattningssystemet är likartat det svenska och beskattas med samma skattesats, 

vilket får anses vara ytterst ovanligt. Kommissionen slår därför fast att 

ränteavdragsbegränsningsreglerna utgör ett hinder för etableringsfriheten eftersom det 

gör det mindre attraktivt för företag och pensionsstiftelser att bilda eller bibehålla 

dotterbolag i Sverige.
200

  

Andersson anför också att HFD:s bedömning i målet är felaktig. Hänvisningen till 

Oy AA målet och Schempp målet är irrelevanta eftersom ingen av dessa mål behandlade 

ränteavdrag i en intressegemenskap.
201

 Andersson anser att tioprocentsregeln inte kan 
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anses vara förenlig med EU rätten eftersom i praktiken alla lån från svenska bolag 

kommer att undantas från begränsningsreglerna. Följaktligen menar Andersson att 

svenska företag som lånar av bolag i en annan medlemsstat blir diskriminerade. Avdrag 

kan vägras såväl om beskattningen understiger tio procent som om ränteinkomsten 

beskattas med tio procent (eller mer) men är lägre än den svenska bolagskatten och 

resulterar i en väsentlig skatteförmån.
 202

  

Huruvida reglerna faktiskt är diskriminerande ska inte avgöras i denna 

framställning. Faktum är att ett avgörande från EUD skulle vara nödvändigt. För att 

kunna genomföra det sista steget i bedömningen kommer dock i fortsättningen utgås 

ifrån att reglerna är diskriminerande eftersom det därmed måste bedömas om hindret 

kan rättfärdigas. Det är denna rättfärdigandebedömning som är mest relevant för 

uppsatsen eftersom diskussionen till stor del kretsar kring säkerhetsventilens utformning 

och lämplighet.  

 

5.3 Huruvida ränteavdragsbegränsningsreglerna kan 

rättfärdigas 
 

Utifall ränteavdragsbegränsningsreglerna utgör en begränsning av etableringsfriheten 

måste prövas om begränsningen kan rättfärdigas.
203

 Domstolen slog fast i målet 

Gebhard
204

 att fyra rekvisit måste vara uppfyllda för att den nationella bestämmelsen 

ska kunna rättfärdigas: 1) vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, 2) framstå 

som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 3) vara ägnade att 

säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem, och 4) inte 

gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta.
205

  Dahlberg skriver att genom åren 

har det utformats några grunder som kan rättfärdiga restriktioner för de grundläggande 

friheterna på den direkta beskattningens område.
206

 Regeringen uppgav dessa grunder 

till att vara (i) behovet av att upprätthålla det nationella skattesystemets inre 

sammanhang, (ii) att motverka skattflykt, (iii) att förhindra helt konstlade upplägg i 

syfte att kringgå skattelagstiftningen, (iv) att motverka skatteundandragande, (v) att 
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motverka missbruk, eller (vi) att säkerställa en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.
207

 Dahlberg själv anför att nationell 

skattelagstiftning som utgör en restriktion för en grundläggande frihet kan vara 

rättfärdigad om den avser att (i) förhindra skatteflykt, (ii) upprätthålla skattesystemets 

inre sammanhang, (iii) uppnå effektiv skattekontroll och (iv) skydda den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen.
208

 Uppenbart är att det är fullt möjlighet att rättfärdiga en 

nationell skattebestämmelse som begränsar etableringsfriheten. Därmed måste avgöras 

om ränteavdragsbegränsningsreglerna kan rättfärdigas och i sådana fall på vilken grund. 

Kommissionen har ansett att den relevanta rättfärdigandegrunden avseende 

ränteavdragsbegränsningsreglerna är motverkande av skattebedrägeri och 

skatteundandragande.
209

 Kommissionen menar att dessa rättfärdigandegrunder har 

accepterats när de har hindrat helt konstlade förfaranden som inte har haft någon 

ekonomisk förankring. Såväl kommissionen som remissinstanserna grundar sin 

argumentation på Thin Cap
210

 målet. Rättsfallet avsåg en bestämmelse där 

räntebetalningar omklassificierades till utdelning om räntan översteg vad som kunde 

anses vara rimlig ekonomisk avkastning på lånet. I målet fastslog EUD att en nationell 

bestämmelse som inskränker etableringsfriheten kan vara motiverad när den specifikt 

avser fiktiva upplägg som iscensätts för att kringgå lagstiftningen i den berörda 

medlemsstaten.
211

 EUD anförde vidare att för att en inskränkning i etableringsfriheten 

ska kunna motiveras av behovet att motverka missbruk måste det specifika ändamålet 

med en sådan inskränkning vara att hindra beteenden som består i att iscensätta fiktiva 

upplägg som inte har någon ekonomisk förankring och som arrangeras i syfte att 

undvika skatt som normalt ska betalas på den vinst som genererats i verksamhet som 

bedrivs inom det nationella territoriet.
212

 Därmed menar remissinstanserna att 

etableringsfriheten får begränsas för att motverka missbruk endast gällande rent 

konstlade upplägg.
213

 Enligt remissinstanserna måste således affärsmässighet saknas 

fullständigt i förfarandet för att en nationell bestämmelse godtagbart ska kunna verka 

hindrande på etableringsfriheten.  Kommissionen anser snarlikt att även om de svenska 
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reglerna begränsar helt fiktiva upplägg omfattar de även affärer som faktiskt har 

ekonomisk förankring.
214

 Det huvudsakliga problemet är således att säkerhetsventilen 

inte undantar alla förfaranden som är affärsmässiga utan endast förfaranden där 

affärsmässigheten är överordnad andra skäl. Därmed nekas även upplägg som inte är 

rent konstlade ränteavdrag. Vidare poängterar kommissionen att i Thin Cap målet 

fastställde EUD att det inte räcker med att regeln endast tillämpas på rent fiktiva 

upplägg. För att den begränsande nationella regeln ska anses proportionerlig får endast 

ränteavdraget hindras till den mån det överstiger vad som skulle ha avtalats med en 

tredje part.
215

 I Thin Cap målet innebar det att omklassificeringen av räntebetalningarna 

till utdelade medel måste begränsas till den del räntebetalningarna överstiger vad som 

skulle ha avtalats om det inte förelegat några särskilda förbindelser mellan parterna eller 

mellan dem och en tredje part.
216

 Kommissionen menar att så är inte fallet med de 

svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Utifall transaktionen inte är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat kommer avdrag nekas för hela räntebetalningen och inte bara 

för den delen som överstiger vad som hade avtalats mellan oberoende parter.
217

 

Slutligen anser kommissionen att säkerhetsventilen är alltför subjektiv utformad. Dess 

rekvisit huvudsakligen affärsmässigt motiverat är inte tillräckligt tydlig, precis och 

förutsebar för att uppfylla kraven på rättssäkerhet. Sammanfattningsvis anser 

kommissionen att den svenska lagstiftningen verkar strida mot etableringsfriheten. 

Det kommissionen och remissinstanserna grundar sin bedömning på är således 

rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e § IL. De anser 

företrädesvis att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna är oförenliga med EU 

rätten eftersom de inte hindrar endast rent konstlade upplägg. Andersson delar denna 

uppfattning och skriver att det följer av Thin Cap målet att avdrag för räntebetalningar 

mellan bolag i intressegemenskap inte kan nekas om det långivande bolaget utgör en 

verklig etablering som bedriver en faktisk ekonomisk verksamhet och lånevillkoren 

mellan parterna är marknadsmässiga, oavsett hur mottagaren beskattas.
218

 Han anför 

vidare att rekvisitet affärsmässigt motiverat har en klart snävare innebörd än vad som är 

förenligt med EU rätten där alla lån mellan bolag i intressegemenskap betraktas som 

affärsmässiga, förutsatt att de underliggande transaktionerna inte är konstlade samt att 
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lånevillkoren är marknadsmässiga. Även Zester anser att det kan ifrågasättas om 

regeringens ståndpunkt är korrekt. Hon påpekar att flytt av skattebas till en annan 

medlemsstat inom EU där inkomsten beskattas med en lägre skattesats inte i sig utgör 

skatteundandragande från ett EU rättsligt perspektiv. Istället måste det röra sig om ett 

rent konstlat upplägg som vidtagits enbart av skatteundandragande syfte. Zester 

konstaterar att detta är något helt annat än att bortse från vissa transaktioner för att de 

inte uppnår en viss grad av affärsmässighet.
219

 

Det som bör vara avgörande för denna fråga är vilka rättfärdigandegrunder som ska 

åberopas för hindrande av etableringsfriheten. Utifall de rättfärdigandegrunder som kan 

tillämpas är motverkande av skatteundandragande och skattebedrägeri (samt 

skattemissbruk) har det relativt tydligt fastställts i Thin Cap målet att det ska vara rent 

fiktiva upplägg som inte har någon ekonomisk förankring för att begränsningen av 

etableringsfriheten ska vara godtagbar. Det är ytterst tveksamt om detta kan anses 

överensstämma med rekvisitet i 24 kap. 10 e § IL. Dessutom är det också osäkert om 

reglerna kan anses proportionerliga med tanke på att de fullständigt begränsar 

ränteavdrag och inte endast till den mån räntorna överstiger vad som rimligtvis skulle ha 

avtalats mellan oberoende parter. Det jag finner intressant är varför 

huvudsaklighetsrekvisitet överhuvudtaget återfinns i lagtexten. Som har nämnts i kapitel 

4 medför rekvisitet ett flertal tolknings- och tillämpningsproblem. Utan 

huvudsaklighetsrekvisitet skulle dessa problem inte kvarstå samtidigt som reglerna till 

större utsträckning skulle anses vara förenliga med EU rätten. Som framhävdes i kapitel 

4 riktar såväl remissinstanserna som författare omfattande kritik mot 

huvudsaklighetsrekvisitet utifrån ett EU rättsligt perspektiv.
220

 Det bör dock poängteras 

att EU domstolens uttalande från Thin Cap målet gäller nationella regler som motverkar 

skatteundandragande och skattebedrägeri (samt skattemissbruk). Utifall att andra 

rättfärdigandegrunder ska tillämpas kan inte resonemanget i Thin Cap målet anses vara 

av samma betydande vikt. Därmed måste bedömas om motverkande av 

skatteundandragande och skattebedrägeri (samt skattemissbruk) verkligen är de enda 

rättfärdigandegrunder som kan tillämpas.  

Finansdepartementet har i sin skrivelse till kommissionen anfört att syftet med 

reglerna tvärtemot vad kommissionen påpekat inte endast är att komma åt skatteflykt. 

Istället anför finansdepartementet att det huvudsakliga syftet med reglerna är att 
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förhindra att skattebasen urholkas genom att upparbetade vinster förblir obeskattade. 

Reglerna avser således att motverka att den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten hämmas genom att ränteavdrag överförs från Sverige till ett annat 

land utan eller med klart förmånligare skattemässig behandling.
221

 Därmed menar 

finansdepartementet att EU domstolens resonemang i Thin Cap målet inte är överförbart 

på de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna.
222

 Finansdepartementet anför att det är 

den svenska regeringens uppfattning att kravet på rent konstlade upplägg inte gäller när 

den tillämpliga rättfärdigandegrunden utgörs av behovet av att upprätthålla en 

välavvägd fördelning av beskattningsrätten i kombination med behovet av att motverka 

skatteflykt.
223

  

 Hilling delar denna uppfattning. Hon har också ansett den relevanta 

rättfärdigandegrunden utgöras av bevarandet av en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten. Företrädesvis i kombination med behovet av att motverka 

skatteflykt. Hilling påpekar att kravet på konstlade upplägg i sådana fall faller bort och 

att de svenska reglerna med all sannolikhet skulle accepteras. Enligt Hillings 

uppfattning har EUD på senare år dessutom visat en större generositet vid bedömning 

av rättfärdigandegrundernas tillämplighet.
224

  

Huruvida EUD även skulle anse reglerna vara proportionerliga anser dock Hilling 

vara klart mer osäkert. Hon skriver att för att en begränsande nationell regel ska vara 

godtagbar måste den inte endast grundas på en rättfärdigandegrund men även uppfylla 

kraven på ändamålsenlighet och proportionalitet. En hindrande skatteregel måste vara 

utformad på sådant sätt att den fria rörligheten inte begränsas mer än vad som är absolut 

nödvändigt för att syftet ska uppnås.
225

 Därmed sker en balansering mellan regelns 

ändamål i förhållande till dess begränsande effekt. Denna proportionalitetsbedömning är 

dock inte särskilt strikt hållen utan regelns lämplighet och utformning kan istället 

utsättas för en mer generell bedömning. EUD har exempelvis i SIAT
226

 målet utfört en 

högst frihållen proportionalitetsbedömning. Enligt belgisk skattelagstiftning var det 

tillåtet för en inhemsk skattebetalare att dra av de kostnader denne haft för intäkternas 

förvärvande men inte för skattebetalare bosatta eller etablerade i utlandet, utifall de 
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utsattes för ingen eller väsentligt förmånligare beskattning. Vid bedömning av om 

regeln kunde rättfärdigas fastslog EUD att rekvisitet väsentligt förmånligare inte var 

något som kunde tillämpas på objektiva kriterier och av tredjeman verifierbara 

omständigheter.
227

 Därför konstaterade EUD att regelns tillämpningsområde inte med 

tillräcklig precision kan bestämmas på förhand. Följaktligen uppfyllde inte regeln 

kraven på rättssäkerhet innebärande att regeln ska vara klar och precis.
228

 Slutligen 

fastställde EUD att en regel som inte uppfyller kraven på rättssäkerhet inte heller kan 

anses vara proportionerlig i förhållande till dess syften.
229

 Oklara rättsregler, som 

exempelvis ränteavdragsbegränsningsreglerna, kan därför underkännas med hänvisning 

till EU rätten.
230

 

Som har påpekats i det föregående och som även Hilling uppmärksammar i detta 

sammanhang är rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt motiverat ett vagt och 

svårtillämpat begrepp.
231

 Därmed är det oklart om det uppfyller EU domstolens krav vid 

en proportionalitetsbedömning på förutsebarhet och rättssäkerhet. Med hänvisning till 

SIAT målet är det osäkert om säkerhetsventilens rekvisit kan anses med tillräcklig 

precision bestämma regelns tillämpningsområde i förväg. Hilling anser trots allt att 

regeln skulle uppfylla kraven vid en proportionalitetsbedömning. Hon grundar sin 

uppfattning på att utformningen av 24 kap. 10 e § IL överensstämmer med EU rätten på 

så sätt att företag kan få avdrag för räntebetalningar om de lyckas visa att 

transaktionerna är affärsmässigt motiverade.
232

 Jag är inte lika säker på att EUD skulle 

komma till denna slutsats. Eftersom reglerna inte endast tar sikte på rent konstlade 

upplägg finner jag det svårt att tro att EUD skulle vara så överseende med de svenska 

reglerna. EUD skulle med all sannolikhet redan anmärka på att upplägget måste vara 

huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Att därefter även anse otydligheten i 

affärsmässigt vara godtagbart får anses vara högst osäkert.  

Sammanfattningsvis kan påpekas att utgången i en eventuell framtida 

rättfärdigandebedömning är ytterst oklar. Sannolikt kommer en avgörande faktor vara 

vilken eller vilka rättfärdigandegrunder som ska tillämpas. Utifall att endast 

motverkande av skatteundandragande och skattebedrägeri (samt skattemissbruk) kan 
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tillämpas som rättfärdigandegrunder är det troligt att de svenska reglerna strider mot EU 

rätten med hänsyn till EU domstolens uttalande i Thin Cap målet och kravet på att 

enbart förfaranden med rent fiktiva upplägg ska begränsas. Om även andra 

rättfärdigandegrunder kan tillämpas, som exempelvis bevarandet av en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten, är det dock möjligt att 

ränteavdragsbegränsningsreglerna accepteras. Om så är fallet ska dock inte bedömas i 

denna framställning då det ligger utanför uppsatsens ramar. Istället ska blott konstateras 

att säkerhetsventilens rekvisit kan strida mot EU rätten på två olika nivåer. För det 

första eftersom det inte undantar alla förfaranden som är affärsmässiga utan endast 

upplägg som är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. För det andra eftersom det är 

osäkert om bestämmelsens subjektiva rekvisit uppfyller de krav som ställs vid 

proportionalitetsbedömningen på förutsebarhet och rättssäkerhet. 

 

5.4 Avslutning 
 

Som framgår av detta kapitel är det en trestegsbedömning som vidtas när de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU rätten prövas. Inom det första 

steget har konstaterats att den relevanta EU rättsliga bestämmelse som de svenska 

reglerna ska prövas gentemot är etableringsfriheten. I nästa steg har fastställts att det är 

osäkert huruvida de svenska lagreglerna utgör ett hinder för etableringsfriheten. 

Relevanta argument har framförts både för och emot. Utifall att reglerna innebär ett 

hinder för etableringsfriheten har prövats om hindret kan rättfärdigas. Det är denna 

slutgiltiga bedömning som har lyfts fram i uppsatsen eftersom den till betydande del 

avser kravet på huvudsakligen affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e § IL.  

Snarlika problem som uppmärksammades i kapitel tre och fyra har gjort sig 

gällande även på EU rättens område. Att det inte är tillräckligt för säkerhetsventilens 

tillämpning att förfarandet är affärsmässigt eller innefattar något affärsmässigt moment 

förefaller vara problematiskt också i detta sammanhang. Beroende på vilken 

rättfärdigandegrund som ska tillämpas kan krävas att alla upplägg som inte är helt 

konstlade ska omfattas av säkerhetsventilen för att inte reglerna ska stå i strid med EU 

rätten. Därmed förefaller huvudsaklighetsrekvisitet vara överflödigt i sammanhanget. 

Dessutom är det osäkert om säkerhetsventilens subjektiva utformning uppnår EU 

domstolens krav på rättsäkerhet och förutsebarhet. Utifall att regeln inte anses 
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tillräckligt tydligt utformad kommer de svenska reglerna inte bedömas vara 

proportionerliga.  

Uppenbart är att liknande problem som rekvisitet medför inom svensk rätt 

återkommer inom EU rätt. Sannolikt är att om inte en förändring av reglerna sker till 

följd av inhemska påtryckningar kommer istället EU rättsliga överväganden att 

framtvinga en förändring av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna i allmänhet 

och säkerhetsventilen i synnerhet.  
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6 Avslutning 
 

Som inledningsvis anförts var det ursprungliga syftet med uppsatsen att klargöra 

innebörden i rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e § IL. Som 

framgår redan av en bokstavstolkning är dock rekvisitet alltför subjektivt utformat för 

att med klarhet kunna fastställa dess innebörd baserat på objektiva kriterier. Efter att ha 

studerat lagtext, förarbeten, doktrin, promemorior etc. kan med säkerhet konstateras att 

det inte heller finns en enhällig opinion gällande regelns betydelse. Kortfattat besitter 

rekvisitet ingen entydig eller klar innebörd. Det är därför en omöjlighet att fastslå vad 

som är den korrekta betydelsen av rekvisitet. Svaret på frågeställning är således att det 

inte finns ett svar. Säkerhetsventilens utformning är alltför subjektivt för att anses ha ett 

tydligt fastställt tillämpningsområde.  

Optimalt skulle paragrafen ha ett tillämpningsområde som kan fastställas redan 

genom en bokstavstolkning. Detta är vad som bör eftersträvas av lagstiftaren. Trots det 

kan inte subjektiva lagregler anses vara ovanliga. Faktum är att det förekommer 

subjektiva rekvisit på flertal ställen inom lagtexten. Därmed bör avslutningsvis 

fastställas vad som gör denna subjektiva lagregel anmärkningsvärd.  

Enligt min uppfattning är det de ekonomiska aspekterna som gör 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i allmänhet och säkerhetsventilen i synnerhet 

betydelsefulla. De ekonomiska konsekvenser som ränteavdrag medför är betydande, 

såväl för staten som för företagen. Läsaren bör påminnas om att den grundläggande 

anledningen bakom införandet av reglerna var ekonomiska, regeringen ville förhindra 

en urholkning av den svenska skattebasen. Att en part gynnas ekonomiskt av en lagregel 

medan den andra parten på motsvarande sätt missgynnas är inte anmärkningsvärd. Att 

en begränsning av ränteavdrag medför ekonomisk vinst för staten och en ekonomisk 

förlust för företagen är naturlig. Det beaktansvärda i detta fall är att de ekonomiska 

övervägandena har styrt utformningen på lagreglerna, samt att endast den ena partens 

ekonomiska intressen har uppmärksammats.  

Det har tidigare i denna uppsats ifrågasatts om inte reglernas subjektiva utformning 

är ett medvetet val från regeringens sida. Genom att införa och bibehålla subjektiva 

lagregler kan reglerna tillämpas på fler transaktioner än vad hade varit möjligt med 

objektiva bestämmelser. Avsaknaden av objektiva rekvisit medför att det offentliga på 

ett godtyckligt och subjektivt vis kan neka ränteavdrag. Statens organ kan agera som 
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allsmäktiga beslutsfattare eftersom rättssystemet under dessa omständigheter inte 

förmår hålla det i schack. I princip kan påstås att fiscus vill begränsa dessa 

skatteförfaranden till den mån att de är villiga att göra avkall på rättsliga principer som 

förutsebarhet och rättssäkerhet. De ekonomiska skälen överväger med andra ord de 

juridiska. Inställningen som uppvisas är att ändamålet helgar medlen.  

Redan detta i sig anser jag utgöra tillräckliga skäl till varför reglerna bör 

uppmärksammas. Att låta ekonomiska överväganden i princip styra över den juridiska 

utformningen av en lagregel är besynnerlig. Detta är dock endast en delförklaring till 

varför reglerna är anmärkningsvärda. Att ekonomiska överväganden har gett upphov till 

reglerna och styrt dess utformning är en sak men att låta de statliga ekonomiska 

intressena fullständigt överväga de privata ekonomiska intressena anser jag vara än mer 

tvivelaktigt. Lagen består till stor omfattning av kompromisser mellan två avvikande 

intressen. Ett förenklat exempel kan sägas vara skattesatsen.
233

 Staten erbjuder 

medborgarna tjänster, i gengäld vill de erhålla intäkter i form av skatt. Det intressanta 

anser jag i sammanhanget vara hur mycket skatt som ska betalas. Det är däri 

kompromissen inträffar. Staten vill (principiellt) ha en så hög skattesats som möjligt, 

företagen vill (principiellt) ha en så låg skattesats som möjligt. Efter en kompromiss kan 

en lösning uppnås. I detta sammanhang anser jag att det inte har skett någon liknande 

kompromiss. 

Säkerhetsventilen infördes med syftet att uppnå denna kompromiss, att tillfredställa 

företagen. Tanken med detta var, vilket poängterades även i inledningen, rimlig och 

ändamålsenlig. Problemet ligger i att säkerhetsventilen emellertid utformades på sådant 

sätt att den inte uppnår sitt syfte. Säkerhetsventilen blev aldrig den kompromiss 

bestämmelse som företagen strävade efter.  Förvisso undantar 24 kap. 10 e § IL 

godtagbara förfaranden. Problemet är att vad som är ett godtagbart förfarande inte kan 

fastställas på objektiva kriterier. Istället avgörs det av statliga institut. För att hårddra 

det kan konstateras att säkerhetsventilen infördes med syftet att skydda företagen. Detta 

skydd kan dock bara tillämpas när fiscus, i detta fall företagens motpart, anser att så bör 

vara fallet. I realiteten är det därför en säkerhetsventil utan säkerhet.  

Ränteavdragsbegränsningsreglerna i allmänhet och säkerhetsventilen i synnerhet 

anser jag belysa den problematik som uppstår när grundläggande juridiska principer 

åsidosätts till fördel för ekonomiska överväganden. Förhoppningsvis kommer dock 

                                                           
233

 Följande exempel är ytterst förenklad och utnyttjas endast för att belysa en poäng.  
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reglerna förändras inom en snar framtid. Skulle mot all förmodan detta inte ske genom 

företagsskattekommitténs översyn kommer EU rättsliga påtryckningar sannolikt tvinga 

fram en lagändring. För att citera en av åskådarna vid det skatterättsliga seminariet när 

en framtida lagändring diskuterades: ”Det bästa med reglerna är att de är så odugliga 

att de måste förändras. Frågan är bara när…” 
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