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Terminologi 
 

ABL Aktiebolagslagen 

ACC Allowance for Corporate Capital 

ACE Allowance for Corporate Equity 

BNP Bruttonationalprodukt 

CBIT Comprehensive Business Income Tax 

CFC Controlled Foreign Company 

Dir. Kommittédirektiv 

EBIT Earnings Before Interest and Taxes 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EU Europeiska unionen 

EUD EU-domstolen 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IBFD International Bureau of Fiscal Documentation 

IL Inkomstskattelagen 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

Prop. Proposition 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SKV  Skatteverket 

SN Skattenytt 

SvSkt Svensk skattetidning 

SvJT Svensk juristtidning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen (IL) 16:1 ska utgifter för att förvärva och 

bibehålla inkomster dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av 

även om de inte är sådana utgifter. De bakomliggande skälen till den omfattande 

avdragsrätten är flera. Till att börja med underlättar det för företag att finansiera sin 

verksamhet genom lån. Även om det föreligger en risk att företag överbelånar sig har 

det ansetts att risken bör läggas på bolagssektorn. Vidare är det svårt för lagstiftaren att 

bedöma vilka lån som är företagsekonomiskt motiverade. I vissa länder används så 

kallade ”tracing rules” som försöker fastställa hur de lånade medlen använts och om 

avdragsrätt ska medges.1 Detta ökar givetvis den administrativa bördan avsevärt för 

skattemyndigheten. I Sverige har fram till för ett par år sedan några begränsningsregler i 

avdragsrätten inte ansetts nödvändiga.2  

Den utlösande faktorn till att avdragsbegränsningar slutligen ansågs behövliga var 

att Skatteverket (SKV) identifierat ett antal skatteplaneringsförfarande (så kallade 

räntesnurror) där stora ränteavdrag gjordes i Sverige medan ränteintäkten beskattades 

lågt eller inte alls utomlands.3 

Utgångspunkten för räntesnurrorna bestod ofta i en bolagsstruktur med ett utländskt 

moderbolag och ett antal svenska dotterbolag samt ett bolag i ett lågskatteland. Ett 

typiskt upplägg utgick från att ett svenskt dotterbolag (DB 2) kvittade sin vinst mot 

koncernbidrag till ett annat svenskt närstående bolag (DB 1).  DB 1 lånade sedan ett 

belopp från ett utländskt bolag i ett lågskatteland. All vinst som uppkom i DB 1 och DB 

2 betalades ut i räntor för lånet till det utländska bolaget. All vinst som genererats i de 

svenska bolagen blev genom det utländska lånet föremål för utländsk skatt istället för 

svensk skatt. 

 

                                                
1 Dahlberg s. 214. 
2 Dahlberg s. 214. 
3 SKV:s promemoria – förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder s. 23. 
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Genom att försäljning av näringsbetingade andelar är skattefria och räntekostnader var 

avdragsgilla blev detta ett effektivt sätt att flytta ett annars skattepliktigt resultat till ett 

lågskatteland. Enligt SKV:s beräkningar orsakade räntesnurrorna skattebortfall på upp 

emot 7 miljarder kronor. 4  Innan regelförändringen hade SKV drivit linjen att 

skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet. I och med de så kallade Industrivärden-

domarna (RÅ 2007 ref. 84 och RÅ 2007 ref. 85) blev det dock klart att Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) var av annan uppfattning.  

Den 1 januari 2009 gjordes regeländringar vilka innebar att möjligheterna att göra 

ränteavdrag vid internt finansierade förvärv av delägarrätter togs bort. Samtidigt 

infördes två undantagsregler då avdragsrätt medgavs. Dels om ränteutgiften skulle ha 

beskattats med minst 10 procent (den så kallade tioprocentsregeln) i det land där det 

företag som faktiskt hade rätt till inkomsten hörde hemma. Dels om förvärvet och lånet 

kunde anses affärsmässigt motiverat. 

Den 1 januari 2013 infördes ytterligare begränsningar i avdragsrätten för räntor. 

Den nuvarande lagstiftningen begränsar avdragsrätten för alla former av lån inom en 

intressegemenskap.  Tioprocentsregeln skärptes även i det avseendet att den inte blir 

                                                
4 Prop. 2008/09:65 s. 30. 
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tillämplig om det kan visas att skuldförhållandet uppstått för att uppnå en väsentlig 

skatteförmån. Den andra undantagsregeln begränsades även till att endast omfatta EES-

länder eller länder som Sverige har skatteavtal med. 

I början av 2011 tillsattes Företagsskattekommittén som ska utreda dagens 

regelsystem. Bakgrunden till detta var huvudsakligen att lånefinansierade investeringar 

gynnas framför investeringar med eget kapital vilket skapar en asymmetri. Senast den 1 

november 2013 ska Företagsskattekommittén presentera sitt förslag vilket kan komma 

att ersätta dagens regelsystem.5 

  

1.2 Syfte 

De nya ränteavdragsbegränsningarna har blivit kritiserade av HFD samtidigt som 

Företagsskattekommittén i skrivande stund utreder behovet av ett alternativt regelverk.6 

Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera det nuvarande regelverket och likt 

Företagsskattekommittén föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk.  

Ändamålsenligheten i det här sammanhanget syftar dels på symmetri gällande 

beskattning av lånat kapital i förhållande till eget kapitalet ska. Dels på effektivitet att 

motverka otillbörlig skatteplanering. Detta kommer göras med utgångspunkt utifrån 

dagens regelverk, det regelverk som infördes 2009 och den avsaknad av regelverk som 

rådde innan 2009. Vidare tas även utgångspunkt i ett antal utländska existerande 

regelverk.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre större delar. I den första delen behandlas de svenska 

nuvarande och tidigare ränteavdragsbegränsningarna. I delen görs en utförlig 

redogörelse av bakgrunden till införande av avdragsbegränsningar, regelverken samt 

den kritik som anförts mot reglerna. Detta är nödvändigt för att visa på de svagheter 

som råder i 2009 och 2013 års regelverk. Vidare har den första delen som syfte att ge 

läsaren en grund att stå på för nästkommande avsnitt. 

I den andra delen görs en redogörelse av de valda ländernas behandling av lån, 

räntor, avdragsbegränsningar samt åtgärder för att förhindra att landets skattebas 

                                                
5 Prop. 2012/13:1 s. 222. 
6 Prop. 2012/13:1 s. 222. 



 

 9 

urholkas genom otillåten skatteplanering med ränteavdrag. Avsnittet utgör den 

komparativa studien och har som ändamål att uppvisa exempel på alternativa regelverk. 

I den sista delen diskuteras och analyseras olika regelsystem för att stävja 

skatteflykt genom ränteavdrag. Analysen görs både med utgångspunkt i de svenska 

reglerna samt de utvalda ländernas regelsystem. Ändamålet med avsnittet är att 

fastställa en alternativ lösning. Utöver dessa tre större delar inleds uppsatsen med en 

bakgrund och avslutas med en slutsats. 

 

1.4 Avgränsningar 

Fokus i uppsatsen ligger inte på att utförligt analysera de svagheter som existerar i 

dagens regelverk. I uppsatsen redogörs dock för den kritik som anförts och vad den 

innebär. Detta omfattar även en EU-rättslig del eftersom reglerna har kritiserats på 

grund av sin oförenlighet med EU-rätten. Gällande kritiken mot reglerna är uppsatsen 

omfångsrik, dock inte särskilt djupgående. För att uppsatsen ska rymmas inom ramen 

för examensarbetet är redogörelsen av den utländska rätten begränsad till tre länder: 

Nederländerna, Storbritannien och Danmark. 

 

1.5 Metod  

Den metod som används är huvudsakligen rättspolitisk och delvis rättsdogmatisk. Den 

rättspolitiska delen avser framförallt avsnitt tre medan avsnitt två och tre utgör den 

rättsdogmatiska delen. Motivet till att jag har valt en metod som huvudsakligen är 

rättspolitisk, är att fokus ligger på att utreda ändamålsenligheten i de alternativa 

regelverken. Den rättsdogmatiska delen avser tolkning av lagtext, förarbeten och praxis 

vilken utgör ett nödvändigt led i vägen att utreda de alternativa regelverken.  

  Utgångspunkt för den del av uppsatsen som avser svensk rätt är svensk lagtext, 

rättsfall och doktrin. För den del av uppsatsen som inbegriper den utländska rätten 

består källorna av databaser med lagsammanfattningar och huvudsakligen av IBFD:s 

databaser. Orsaken till att primärkällor i det här fallet inte används är att det överlag 

saknas översättningar. Att inte använda primärkällor är självfallet problematiskt på 

grund av tillförlitligheten. Med tanke på skatterättens föränderlighet föreligger stor risk 

att de redovisade reglerna inte längre är gällande rätt. För att kunna tillgodose att 

reglerna fortfarande är gällande rätt har detta beaktats vid källkritiken.  
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Eftersom syftet med uppsatsen är att utreda lämpliga alternativa system snarare än 

att studera tillämpligheten av enskilda lagrum gör att det dock inte nödvändigtvis är 

kritiskt att detaljstudera de utländska lagarna. Vidare förutsätter inte heller applicerandet 

av alternativa regelmodeller i Sverige att reglerna är gällande rätt i ursprungslandet. För 

en relevant och jämförbar studie bör det mest ändamålsenliga vara att betrakta 

regelverken ur ett övergripande perspektiv.  

En problematik, som uppstår vid komparativa studier, är i vilken omfattning som 

redogörelsen för den utländska rätten ska ske. Likaså krävs det att den valda rätten som 

redogörs för är relevant vid en senare problemdiskussion. Vid komparativa studier bör 

även åtskillnad göras mellan studier som har en direkt komparativ inriktning och sådana 

där det egna rättssystemet står i förgrunden.7 Eftersom uppsatsen syftar till att fastställa 

ett alternativt applicerbart regelverk i Sverige ligger fokus på det egna rättssystemet. 

Vid redogörelsen sker således en begränsning till de huvudsakliga och mest relevanta 

reglerna. Med tanke på uppsatsens begränsning och syfte existerar således inget 

självändamål i att redogöra för utländska regelsystem som, av olika anledningar, inte 

kan utgöra underlag vid införande av ett alternativt regelverk i Sverige. 

I och med begränsningen i uppsatsens omfattning analyseras inte ländernas 

regelverk med utgångspunkt i det aktuella landets nationella rätt. För att en sådan 

problematisering ska vara möjlig krävs omfattande kunskap samt en fullständighet i 

materialredovisningen.8 På grund av att underlaget gällande den utländska rätten inte är 

komplett kan det exempelvis existera okända omständigheter som påverkar tolkningen 

och tillämpningen av rätten. 

Således har vid problematisering av utländsk rätt utgångspunkt tagits i svenska 

förhållanden och applicerandet av reglerna i svensk rätt. Vidare är behandlingen av de 

utländska reglerna teoretisk utan hänsyn till hur de i dagsläget fungerar i praktiken. På 

det sättet ska de redovisade regelverken snarare ses som exempel och tillämpningar av 

generella modeller.  

Bakgrunden till att avgränsningen skett till tre länder är flera. Ett viktigt skäl är att 

dessa tre länders regelsystem skiljer sig från varandra vilket ger bredd. En jämförelse av 

Nederländernas regelsystem kring avdragsbegränsningar är relevant eftersom 

uppbyggnaden är snarlik det svenska systemet. Även om enskilda regler skiljer sig är 

grundstrukturen densamma. Om vissa mindre förändringar kan göra det svenska 

                                                
7 Strömholm SvJT 1971 s. 251. 
8 Strömholm SvJT 1971 s. 252. 
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systemet mer likt det nederländska samtidigt som de nuvarande svagheterna åtgärdas 

kan detta vara eftersträvansvärt.  

Det brittiska systemet är till att börja med intressant att jämföra med eftersom 

rättssystemet är baserat på common law.9 Med inspiration från ett avvikande rättssystem 

kan nya möjligheter skapas. Förvisso kan detta försvåra att ett liknande system införs i 

Sverige. Systemet som syftar till att begränsa ränteavdrag är dock baserat på 

internationellt vedertagna principer som även existerar i Sverige.10 Detta förenklar 

applicerandet. 

Det danska systemet är likt det svenska systemet baserat på den nordiska rätten.11 

Även om våra rättssystem är snarlika har Danmark andra regler för att begränsa 

ränteavdrag. Trots likheten i det övriga rättssystemet kan en jämförelse påvisa att helt 

andra regler skulle kunna införas i Sverige. 

I den slutliga delen, som avser ett svenskt regelverk de lege ferenda, har de 

utländska systemen jämförts med de svenska systemen. Vidare analyseras även en 

alternativ modell som inte tillämpas i någon av de utvalda länderna men som har 

diskuterats av Företagsskattekommittén. 

  

                                                
9 Zweigert & Kötz s. 181. 
10 Prop. 2012/13:1 s. 227. 
11 Zweigert & Kötz s. 277. 
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2 Utökade ränteavdragsbegränsningar 

2.1 Bakgrund 

I avsnittet redogörs för bakgrunden till inrättandet av ränteavdragsbegränsningar i 

svensk lagstiftning. Vidare redogörs för de svenska reglerna, dels de som infördes 2009 

dels de som infördes år 2013. Slutligen redovisas även den kritik som anförts mot 

tidigare och nuvarande ränteavdragbegränsningar. 

 

2.2 Dubbel asymmetri och Företagsskattekommitténs uppdrag 

Fram till 2013 har en dubbel asymmetri varit rådande i svensk bolagsbeskattning. Den 

ena asymmetrin utgjordes av att avkastningen på näringsbetingade tillgångar är skattefri 

medan ränteutgifter var avdragsgilla. Följaktligen kunde räntor dras av utan att 

inkomsten beskattades hos mottagaren. Genom införandet av 2013 års regelverk 

åtgärdades den asymmetrin.  

En grundläggande princip inom svensk företagsbeskattning är att intäkter är 

skattepliktiga och kostnader avdragsgilla. 12  Detta gjorde systemet med skattefri 

utdelning för näringsbetingade andelar, men avdragsrätt för räntor ologiskt och 

inkonsekvent.  

Den ursprungliga orsaken till asymmetrin var införandet av skattefrihet för 

näringsbetingade andelar år 2003. Lagändringen motiverades av framförallt två skäl. 

Dels av att bolagsvinster beskattades flera gånger endast avhängigt hur 

koncernstrukturen såg ut. Dels av att dåvarande regelverk föranledde att internationella 

koncerner redovisade vinster skattefritt i utlandet medan avdrag gjordes i Sverige.13  

Sveriges avsaknad av källskatt på räntebetalningar till utlandet stimulerade ytterligare 

att medel i form av räntebetalningar fördes till utlandet.14   

Den andra asymmetrin kvarstår, och består i att olika finansieringskällor beskattas 

olika. Kostnaden för lånat kapital (räntor) får dras av (undantaget 

ränteavdragsbegränsningar) medan kostnaden för eget kapital (utdelning och 

värdeförändring) inte får dras av. Således är skattebelastningen på egenfinansierade 

investeringar högre än skattebelastningen på investeringar som finansierats med lån. 15 

                                                
12 LLMSS s. 49. 
13 Dir. 2011:1 s. 9f. 
14 Dir. 2011:1 s. 13. 
15 Dir. 2011:1 s. 9f. 
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På grund av att det är mer lönsamt att finansiera verksamhet med lån istället för 

eget kapital skapas incitament att bedriva riskfylld och mer sårbar verksamhet.16 

Eftersom nystartade företag i många fall kan ha svårare att beviljas krediter gynnar även 

asymmetrin redan etablerade företag.17 Asymmetrin visar på att vid bedömningen av om 

de nyligen införda ränteavdragsbegränsningarna är ändamålsenliga bör ett större 

perspektiv tas än att konstatera att skatteupplägg i form av räntesnurror inte längre är 

lönsamma.  

I direktiven till Företagsskattekommittén, som ska utreda dagens system, har det 

framförts att kommittén ska lämna ett förslag på ett heltäckande system som om möjligt 

kan ersätta ränteavdragsbegränsningarna och minska diskrimineringen av det egna 

kapitalet.18 Systemet ska värna bolagsskattebasen, vara enkelt för företaget att tillämpa, 

motverka kringgående samtidigt som hänsyn till EU-rätten ska tas.19 Likaså ska det vara 

träffsäkert och förutsebart. Vidare ska Företagsskattekommittén beakta vilka effekter 

reglerna får på företagande, investeringar, sysselsättning, inkomstfördelning och BNP.20 

 

2.3 2009 års lagstiftning 

De första ränteavdragsbegränsningarna reglerades i IL 24:10a-10e. Till att börja med 

definierades företag och intressegemenskap i IL 24:10a. Enligt reglerna var företag 

juridiska personer och handelsbolag. För att företag skulle anses vara i 

intressegemenskap med varandra krävdes det antingen att ett av företagen, direkt eller 

indirekt, genom ägarandel eller på ett annat sätt hade ett bestämmande inflytande i det 

andra företaget eller att företagen stod under i huvudsak gemensam ledning. Enligt 

förarbetena kunde en intressegemenskap även ha en kommun eller ett landsting som 

ägare.21 Definitionen av bestämmande inflytande framgår av aktiebolagslagen (ABL). 

Det föreskrivs i ABL 1:11 att för att bestämmande inflytande ska föreligga krävs att mer 

än hälften av aktierna eller rösterna innehas direkt, indirekt eller genom avtal. 

Huvudregeln i 2009 års regler stadgades i IL 24:10b och var tillämplig om inte 

annat följde av IL 24:10d. I IL 24:10b föreskrevs att ränteavdrag inte fick göras om två 

                                                
16 Dir. 2011:1 s. 10. 
17 De Mooij & Devereux s. 9. 
18 Prop. 2012/13:1 s. 222. 
19 Dir. 2011:1 s. 18. 
20 Dir. 2011:1 s. 20. 
21 Prop. 2008/09:65 s. 46. 
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förutsättningar var uppfyllda. Dels skulle det vara en skuld till ett företag i en 

intressegemenskap. Dels skulle skulden avse ett förvärv av en delägarrätt från ett bolag 

inom intressegemenskapen. Med delägarrätt avses aktie eller liknande (IL 48:2). Genom 

att avdragsrätten styrdes av vad lånet de facto används till utgjorde 2009 års regler en 

form av tracing rules. 

I IL 24:10c reglerades så kallade back-to-back-lån och även i dessa fall var 

huvudregeln tillämplig. Regeln blev tillämplig om det låntagande företag hade en skuld 

till ett utomstående långivande företag samtidigt som ett företag i intressegemenskapen 

hade en fordran på det utomstående långivande företaget. Vidare krävdes det att skulden 

hade ett samband med fordran och att skulden avsåg ett förvärv av en delägarrätt från ett 

företag i intressegemenskapen. 

I IL 24:10d-e reglerades de så kallade kompletteringsreglerna. I IL 24:10d 

föreskrevs att IL 24:10b inte var tillämplig om en av följande förutsättningar var 

uppfyllda. Enligt det första villkoret beviljades ränteavdrag om inkomsten som 

motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i 

den stat där det företag som faktiskt hade rätt till inkomsten hörde hemma. 

Bedömningen skulle göras som om företaget bara skulle ha haft den inkomsten.  Regeln 

benämndes ”tioprocentsregeln”. Med ”om företaget bara skulle ha haft den inkomsten” 

åsyftades ett hypotetiskt test. Vid bedömningen skulle helt bortses från överskott och 

underskott som härstammade från normal drift eller till normalt avdragsgilla utgifter hos 

företaget. Företaget skulle således behandlas som om deras enda inkomst hade varit 

ränteinkomsten.22  

Enligt det andra villkoret medgavs också avdragsrätt om såväl förvärvet och den 

skuld som låg till grund för ränteutgifterna var huvudsakligen affärsmässigt motiverade. 

Regeln betecknades ”ventilen” och möjliggjorde avdragsrätt för sådana situationer när 

beskattningen var mycket låg men då transaktionerna vidtagits av affärsmässiga skäl. 

Enligt förarbetena till 2009 års lagstiftning utgjorde ventilen en säkerhetsventil för vissa 

undantagsfall.23 

Även HFD har i HFD 2011 ref. 90 I uttalat att det finns skäl för en restriktiv 

tillämpning av ventilen. Vidare har HFD uttalat att skillnad bör göras mellan 

affärsmässiga och organisatoriska skäl. En omorganisation är i regel en intern 

angelägenhet som i och för sig kan syfta till att förbättra företagsgruppens 

                                                
22 Prop. 2008/09:65 s. 59f. 
23 Prop. 2008/09:65 s. 67. 
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konkurrensförmåga, men innebär inte att en affär genomförs med någon i förhållande 

till företaget oberoende part. Koncerninterna förvärv som finansieras med 

koncerninterna lån innebär inte någon ökad skuldbelastning för koncernen som helhet 

men kan medföra en lägre skattekostnad. Av det skälet bör sådana omstruktureringar 

kunna finansieras med tillskott istället för lån.  

I det andra stycket i IL 24:10d föreskrevs det att för företag som har rätt att göra 

avdrag för utdelning (huvudsakligen investmentföretag enligt IL 39:14) gäller omvänd 

bevisbörda vilket innebar att det var SKV som skulle bevisa att såväl förvärvet som den 

skuld som låg till grund för ränteutgifterna till övervägande del inte var affärsmässigt 

motiverade. Slutligen fanns ytterligare en kompletteringsregel i IL 24:10e som var en 

motsvarighet till IL 24:10d för back-to-back-lån (IL 24:10c). 

 

2.4 2013 års lagstiftning 

De utökade ränteavdragsbegränsningarna regleras i IL 24:10a-10f. Definitionen av 

företag och intressegemenskap i IL 24:10a är oförändrad med ett undantag. Enligt 2013 

års regelverk räcker det att ett företag har ett väsentligt inflytande för att det ska 

konstituera en intressegemenskap. Enligt förarbetena innebär väsentlig inflytande att en 

ägarandel på strax under 50 procent i vart fall kan beaktas.24 

Även i 2013 års regler framgår huvudregeln av IL 24:10b. I lagrummet föreskrivs 

att ett företag i en intressegemenskap inte får göra ränteavdrag på en skuld till företaget 

i intressegemenskapen om inte annat följer av IL 24:10d-10e. Till skillnad från 2009 års 

regler krävs det inte längre att skulden avser ett förvärv av en delägarrätt. Huvudregeln 

föreskriver att avdragsrätt nekas på alla skulder inom intressegemenskapen.  

I enlighet med 2009 års regler (IL 24:10c) får ränteavdrag inte göras på en skuld till 

ett företag utanför intressegemenskapen under vissa förutsättningar. Det krävs att ett 

företag i intressegemenskapen har en fordran på de långivande företaget utanför 

intressegemenskapen och fordran kan anses ha samband med skulden (back-to-back-

lån). I 2013 års regler krävs det fortfarande att skulden är hänförlig till förvärv av en 

delägarrätt från ett företag i intressegemenskapen gällande back-to-back-lån för att 

avdragsrätt ska nekas. En förändring är dock att avdragsrätten numera även omfattar 

förvärv av delägarrätter från företag som kommer att ingå i intressegemenskapen efter 

förvärvet.  
                                                
24 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
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I 2013 års regelverk är kompletteringsreglerna uppdelade i IL 24:10d-f. I IL 24:10d 

stadgas precis som i 2009 års regler att ränteutgifter får dras av om inkomsten som 

motsvarar ränteutgifterna 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. Även i 2013 års regler ska en bedömning göras med utgångspunkt i att 

företaget bara skulle ha haft den inkomsten.  

Ett tillägg som infördes i 2013 års regelverk är andra stycket i IL 24:10d. 

Ränteavdrag ska också medges om företaget som har rätt till inkomsten är skattskyldig 

till avkastningsskatt. Likaså ska avdrag medges om det är utländskt företag som inte är 

skattskyldig till avkastningsskatt men beskattas på ett likartat sätt och betalar skatt som 

minst motsvarar avkastningsskatt. En förutsättning är dock att räntan hänförlig till 

skulden under beskattningsåret i genomsnitt inte överstiger 250 procent av den 

genomsnittliga statslåneräntan.  

I sista stycket i IL 24:10d har ytterligare ett tillägg gjorts som stadgar att om det 

huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet uppkommit är att intressegemenskapen ska 

få en väsentlig skatteförmån ska avdrag inte medges. Detta utgör den så kallade 

”omvända ventilen”. Förklaringen till att ventilen betecknas som omvänd är att den vid 

uppfyllda förutsättningar ger SKV möjlighet att vägra ränteavdrag trots att 

tioprocentsregeln är uppfylld. I den ursprungliga lagrådsremissen föreslogs att avdrag 

skulle nekas om skuldförhållandet uppkommit till övervägande del för att ge väsentlig 

skatteförmån. 25  Med övervägande avses mer än 50 procent. 26  För att öka 

förutsebarheten ändrades detta till huvudsakligen vilket innebär 75 procent.27 

Bedömningen ska göras på koncernnivå vilket medför att ränteavdrag inte ska 

vägras om en skatteförmån uppnås för ett bolag men balanseras av ökad 

skattebelastning i ett annat bolag. 28  Regeln utgör ett undantag från de övriga 

undantagsreglerna i IL 24:10d. Enligt regeringen fanns en brist i tidigare lagstiftning 

vilken innebar att trots att stora skatteförmåner uppnåddes kunde inte skatteflyktslagen 

tillämpas på förfarandet. Detta berodde på att sådana förfaranden ansågs vara 

anpassningar till lagstiftningen och inte kringgåenden eftersom lagstiftaren genom 

ordalydelsen godtagit alla betalningar som beskattades med mer än 10 procent.29 

                                                
25 Prop. 2012/13:1 bilaga 6 s. 15. 
26 Prop. 1999/2000:2 del 1 s. 498. 
27 Prop. 2012/13:1 s. 251. 
28 Prop. 2012/13:1 s. 252f. 
29 Prop. 2012/13:1 s. 248. 
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Även om förutsättningarna i IL 24:10d inte är uppfyllda kan ränteavdrag enligt IL 

24:10e ändå medges om skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. 

Lagrummet utgör ventilen som tidigare fanns uttryckt i IL 24:10d. Istället för 

beteckningen skuld som användes i 2009 års lagstiftning används nu skuldförhållande. 

Syftet är att tydliggöra att bedömningen ska göras utifrån både gäldenärens och 

borgenärens perspektiv samt övriga relevanta omständigheter som berör 

skuldförhållandet.30 En förändring i 2013 års lagstiftning är att det krävs att den inom 

intressegemenskapen som har rätt till ränteinkomsten hör hemma i en EES-stat eller i ett 

land som Sverige har skatteavtal med.  

Vidare har ett förtydligande gjorts i de fall skulden avser förvärv (IL 24:10e). Om 

skulden avser förvärv av en delägarrätt från ett företag i intressegemenskapen eller ett 

företag som efter förvärvet kommer ingå i intressegemenskapen måste även förvärvet 

anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat om avdrag ska medges.  

I sista stycket till IL 24:10e föreskrivs att vid bedömning av vad som kan anses vara 

affärsmässigt motiverat ska beaktas om finansiering istället kunnat ske genom 

kapitaltillskott från bolaget som innehar fordran eller annat företag som har ett 

väsentligt inflytande i det låntagande bolaget. Enligt förarbeten till 2013 års lagstiftning 

kan de uttalanden som gjort gällande vad som avses med affärsmässigt motiverat även 

vara vägledande för IL 24:10d. Exempelvis bör ett skuldförhållande som bedöms vara 

affärsmässigt motiverat inte kunna ifrågasättas på grunden att det skulle utgöra en 

väsentlig skatteförmån.31 I förarbetena uttrycks vidare att fortsatt restriktiv tillämpning 

ska gälla avseende ventilen men eftersom reglerna vidgas till att gälla samtliga interna 

lån kan avdrag kunna komma att medges i fler situationer.32 

Slutligen finns i IL 24:10f undantagsregler för back-to-back-lån precis som i 2009 

års lagstiftning. Lagrummet motsvarar IL 24:10d och 24:10e. Om tioprocentsregeln 

eller ventilen är uppfyllda medges avdrag även för back-to-back-lån.  

 

                                                
30 Prop. 2012/13:1 s. 256. 
31 Prop. 2012/13:1 s. 252f. 
32 Prop. 2012/13:1 s. 256. 
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2.5 Kritik mot de svenska ränteavdragsbegränsningarna 

2.5.1 Inledning 

I avsnittet redogörs för den kritik som anförts mot 2009 års och 2013 års regelverk. 

Syftet är att undersöka regelverkens svagheter och påvisa behovet av ett alternativt 

regelverk. Det är nödvändigt att identifiera regelverkens brister för att i senare delar av 

uppsatsen kunna presentera och analysera alternativa lösningar. 

 

2.5.2 Tracing rules 

Tracing rules har som syfte att fastställa vad lånen har använts till och om det är ett 

acceptabelt verksamhetsområde som ska föranleda avdragsrätt.33 Huvudregeln i 2009 

års regelverk begränsade avdragsrätt om medlen använts för förvärv av delägarrätter 

från bolag inom koncernen. Medlen i fallet avsåg likvida medel, det vill säga fungibel 

egendom.  Detta gjorde reglerna inte helt oproblematiska. Om låntagaren sedan tidigare 

redan hade likvida medel som sammanblandats med lånet i fråga kunde det vara svårt 

att avgöra vad medlen de facto använts till.34  

Problematiken med tracing rules har även berörts av HFD (HFD 2011 ref. 90 I). I 

målet hade ett bolag gjort ett externt förvärv som efterföljdes av ett internt förvärv. HFD 

konstaterade att det interna förvärvet framstod tidsmässigt och i övrigt endast som ett 

led i att foga in det förvärvade bolaget i intressegemenskapen. Detta föranledde att 

avdragsrätt medgavs. Detta gav vägledning gällande vilket samband som bör föreligga 

mellan lånade medel och förvärvet i fråga. Betydande osäkerhet avseende sambandet 

måste ändå anses ha kvarstått trots tydliggörande. Vid införandet av 2013 års regler 

upphörde problemet eftersom avdragsbegränsningarna nu gäller samtliga lån oavsett 

vad de använts till. I det hänseendet har således tydligheten och förutsebarheten ökat i 

och med införandet av de nya reglerna.  

 

2.5.3 Väsentligt inflytande 

I 2013 års lagstiftning omdefinierades intressegemenskap inom lagrummens 

tillämpningsområde. Tidigare krävdes bestämmande inflytande vilket tydligt är 

definierat i ABL. Avgränsningen i det tidigare regelverket ansågs problematisk eftersom 
                                                
33 Dahlberg s. 214. 
34 Dahlberg s. 216. 
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fall med dotterbolag som samägdes av två oberoende företag med andelar av 51 procent 

respektive 49 procent resulterade i att det sistnämnda företaget inte omfattades av 

reglerna. Av dessa skäl ersatte lagstiftaren bestämmande inflytande med väsentligt 

inflytande. Även fast uttalanden i propositionen till 2013 års regler gjordes, om att ett 

inflytande om strax under 50 procent omfattas, är innebörden av väsentligt inflytande 

inte helt klarlagd.35  

I propositionen till IL framgår att med väsentlig avses 40 procent.36 Definitionen av 

väsentlig i IL härstammar ursprungligen ifrån ett uttalande om att en tvåfamiljsbostad 

skall räknas som privatbostad om den till väsentlig del används för ägarens eget och 

närståendes boende. I det sammanhanget ansågs en yta om 40 procent utgöra 

väsentlig.37 Definitionen härrör således från helt andra sammanhang än vad väsentlig nu 

avser. Förvisso har 40 procent bekräftats i propositionen till IL, men med hänsyn till de 

vaga uttalanden som görs i propositionen till 2013 års lagstiftning finns behov av att 

klargöra innebörden av väsentlig i sammanhang som rör ränteavdragsbegränsningar. 

Detta bör antingen göras i lagstiftning eller i praxis. 

 

2.5.4 Beneficial owner 

Ett uttryck som varit uppe till diskussion sedan införandet av 2009 års regler är ”den 

som faktiskt har rätt till inkomsten” (beneficial owner) i tioprocentsregeln. Enligt 

förarbetena ska bedömning om beskattning till 10 procent skett inte utgå ifrån den som 

har formell rätt till ränteinkomsten. Prövningen tar istället sikte på den som är den 

verklige och rättmätige ägaren samt åtnjuter de ekonomiska fördelarna.38  

Uttrycket ”den som faktiskt har rätt till inkomsten” infördes ursprungligen i 

artiklarna 10-12 i OECD:s modellavtal från 1977.39  I det sammanhanget behandlar 

begreppet utdelning, ränta och royalty och har som ändamål att motverka nedsättning av 

källskatt för skenbara mottagare. Av det skälet kan det ifrågasättas att samma begrepp 

och definition används i sammanhang som syftar till att förhindra ränteavdrag vid vissa 

typer av skatteupplägg.40 

 

                                                
35 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
36 Prop. 1999/2000:2 del 1 s. 498f. 
37 Prop. 1990/91:54 s. 191f. 
38 Prop. 2008/09:65 s. 61. 
39 Model Double Taxation Convention on Income and on Capital. 
40 Dahlberg s. 219. 
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2.5.5 Hypotetiskt test 

Avseende tioprocentsregeln föreskrivs i propositionen till 2009 års regler att ett 

hypotetiskt test skall företas. Kravet kvarstår i de nya reglerna.  Testet innebär att om 

ränteinkomsten klassificeras som utdelning av näringsbetingade andelar eller dylikt, och 

av det skälet är skattefri, medges inte avdragsrätt. Likaledes om ränteinkomsten bedöms 

vara en företagsintern betalning och följaktligen en nullitet i skattesammanhang. Testet 

utgör en viktig komponent vid tillämpningen av tioprocentsregeln och kritik kan anföras 

mot att tydligare riktlinjer inte uttryckts i lagtext. 41 

 

2.5.6 Skatteförmån på koncernnivå 

Det nya undantaget i tioprocentsregeln komplicerar lagstiftningen ytterligare. Om det 

huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet uppkommit är att koncernen ska få en 

väsentlig skatteförmån nekas avdragsrätt. Enligt propositionen är det varken möjligt 

eller lämpligt att ange någon beloppsgräns för vad som avses med väsentlig 

skatteförmån. Det ska dock inte vara fråga om mindre belopp. Vidare föreskrivs att hela 

skuldförhållandet ska bedömas, det vill säga både långivaren och låntagarens 

skattemässiga situation. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall med beaktande av 

samtliga relevanta omständigheter.42 Detta gör att vad som är att anse som en väsentlig 

skatteförmån för en intressegemenskap i ett fall inte nödvändigtvis behöver göra det i ett 

annat fall.43  

Eftersom bedömningen ska göras på koncernnivå krävs det att fler bolag än det 

svenska bolag som begärt avdrag måste bedömas. I de flesta fall involverar 

transaktioner av det här slaget utländska bolag vilket ytterligare komplicerar 

bedömningen. Om exempelvis utlåning sker från ett utländskt moderbolag till ett 

svenskt dotterbolag måste utöver beskattning av moderbolagets ränteinkomster även 

eventuell CFC-beskattning, beskattning av utdelning och kapitalvinstbeskattning vid 

avyttring av andelar bedömas.44 Följaktligen har genom 2013 års lagstiftning en ny 

invecklad gränsöverskridande koncernbedömning införts.45 Detta försvårar för enskilda 

och undergräver förutsebarheten. 

                                                
41 Dahlberg s. 218f. 
42 Prop. 2012/13:1 s. 252. 
43 Andersson SvSkt 2012:9 s. 726. 
44 Andersson SvSkt 2012:9 s. 727f. 
45 Andersson SvSkt 2012:9 s. 727. 
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2.5.7 Tillskott istället för lån 

Även om ett lån uppfyller kriterierna i huvudregeln medges avdragsrätt om lånet är 

affärsmässigt motiverat enligt ventilen (IL 24:10e). Avseende affärsmässigt motiverat 

ska särskilt beaktas om finansiering hade kunna ske med tillskott istället för lån. Det 

framgår dock inte hur stor vikt som ska läggas vid detta. Även detta försämrar 

förutsebarheten vilket gör att ett tydligare ställningstagande antingen i lagtext eller 

förarbeten hade varit önskvärt. 

 

2.5.8 Förenlighet med EU-rätt 

En diskussion som uppstod vid införandet av de första begränsningsreglerna är 

förenligheten med EU-rätten. I fallet C-324/00 Lankhorst-Hohorst ansågs tyska regler 

som omklassificerade räntebetalningar till utdelningar stå i strid med 

etableringsfriheten. Detta berodde på att omklassificeranden endast gjordes av 

räntebetalningar som härrörde från parter som inte hade rätt till en form av skattekredit. 

Eftersom de flesta bolag med hemvist i Tyskland hade rätt till sådan skattekredit medan 

de flesta utländska bolag inte hade det ansåg EU-domstolen (EUD) att reglerna var 

diskriminerande. 46 

Fallet kan kopplas till de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. I en skrivelse 

till svenska regeringen i januari 2013 menade EU-kommissionen att 2013 års regelverk 

och framförallt tioprocentsregeln är diskriminerande. 47  De svenska reglerna gör 

uttryckligen ingen skillnad på svenska och utländska företag. Det gör att även utländska 

företag kan omfattas av tioprocentsregeln. Således är det inte fråga om direkt 

diskriminering. Eftersom den svenska bolagsskattesatsen är högre än 10 procent faller 

alla betalningar till svenska företag inom tioprocentsregelns tillämpningsområde. 

Följaktligen är det endast betalningar till utländska företag som kommer att nekas 

avdragsrätt, vilket gör att indirekt diskriminering aktualiseras.48 

I fallet C-196/04 Cadbury-Schweppes ansåg EUD att etableringsfriheten kunde 

inskränkas genom nationell lagstiftning om ändamålet är att bekämpa rent konstlade 

                                                
46 C-324/00 Lankhorst-Hohorst p. 28 & 45. 
47 EU-kommissionens brev (EU-Pilot 4437/13/TAXU – Sweden) s. 4f. 
48 EU-kommissionens brev (EU-Pilot 4437/13/TAXU – Sweden) s. 4f. 
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upplägg som görs i syfte att kringgå lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.49 I 

skrivelsen till svenska regeringen menade även EU-kommissionen att det endast var 

rent konstlade upplägg som kunde motivera en inskränkning av etableringsfriheten. 

Enligt de svenska reglerna nekas dock avdragsrätt för lån som är delvis affärsmässigt 

motiverade. Av det skälet menade EU-kommissionen att de svenska reglerna inte kan 

rättfärdigas.50 

Regeringen delar dock inte EU-kommissionens uppfattning. Regeringen hänvisar 

bland annat till HFD 2011 ref. 90 I-V.51 I HFD 2011 ref. 90 II slog HFD fast att 2009 

års ränteavdragsbegränsningar inte stod i strid med etableringsfriheten. Till att börja 

med menade HFD att EUD:s resonemang i C-324/00 Lankhorst-Hohorst inte var direkt 

överförbart på de svenska reglerna. Enligt HFD riktade sig de tyska reglerna mot 

räntebetalningar till moderbolag som saknade rätt till skattekredit i Tyskland, vilket i 

praktiken innebar företag som inte var skatteskyldiga i Tyskland. Den svenska 

tioprocentsregeln uppställer däremot inget krav på att beskattning av räntorna ska ske i 

Sverige. 

Vidare hänvisade HFD till C-231/05 Oy AA där EUD menade att det kan vara 

tillåtet i nationell lagstiftning att villkora koncernbidragsrätten genom att uppställa krav 

på hur koncernbidraget behandlas i mottagarlandet.52 HFD synes, genom hänvisningen, 

mena att även kravet på beskattning av räntorna till 10 procent är ett tillåtet sätt att 

villkora avdragsrätten. HFD stödde sig även på C-403/03 Schempp där EUD fastslog att 

negativa skattemässiga konsekvenser som är en följd av olikheter i medlemsstaternas 

lagstiftning inte kommer i konflikt med fördragsbestämmelserna om fri rörlighet.53 

Ytterligare en relevant dom från EUD, som HFD dock inte berör, är C-397/09 

Scheuten Solar Technology GmbH. Fallet gällde tolkningen av artikel 1 i Europeiska 

rådets direktiv 2003/49/EG (ränte/royaltydirektivet). Artikeln föreskriver att källskatt 

inte får tas ut på räntor eller royalties om mottagaren av dessa är hemmahörande i en 

annan stat än låntagaren. 

I fallet hade ett tyskt dotterbolag betalat räntor till dess nederländska moderbolag. 

Dotterbolaget medgavs dock endast att dra av hälften av räntorna från sin vinst. Resten 

av räntebeloppet lades till vinsten och beskattades.  

                                                
49 C-196/04 Cadbury-Schweppes p. 55. 
50 EU-kommissionens brev (EU-Pilot 4437/13/TAXU – Sweden) s. 5f. 
51 Den svenska regeringens svar till EU-kommissionen (Fi2013/153). 
52 C-231/05 Oy AA p. 37. 
53 C-403/03 Schempp p. 34. 
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I sin dom konstaterade EUD att artikeln tar sikte på borgenärens situation. Eftersom 

de tyska reglerna endast nekade gäldenären avdragsrätt står de således inte i strid med 

ränte/royaltydirektivet.54 På samma sätt drabbar de svenska ränteavdragsbegränsningar 

endast gäldenären vilket gör att de inte torde stå i strid med ränte/royaltydirektivet.55 

 

2.6 Sammanfattning 

Med utgångspunkt i 2009 års ränteavdragsbegränsningar, den kritik som anförts samt 

SKV:s beräkningar kan det konstateras att 2009 års regelverk inte var särskilt 

ändamålsenligt. Regelverket medförde flera skönsmässiga bedömningar samtidigt som 

beräkningar visat att regelverket var föga effektivt. Även om HFD ansåg att reglerna 

inte stod i strid med EU-rätten går det att diskutera om EUD skulle godtagit reglerna i 

dess dåvarande form. 

Genom införandet av 2013 års regler blev de skönsmässiga bedömningarna fler 

vilket följaktligen minskade förutsebarheten. Om åtstramningen leder till att regelverket 

blir mer effektivt gällande upprätthållandet av den svenska skattebasen är svårt att 

avgöra i dagsläget. Att EU-kommissionen kritiserar 2013 års regelverk måste vidare 

anses vara problematiskt och kan komma att leda till en prövning av EUD. 

Det kan slutligen konstateras att det sannolikt kommer ske en större förändring av 

beskattningen av bolag efter att Företagsskattekommittén redovisat sitt förslag. Mot 

bakgrund av hur ifrågasatt 2013 års regelverk är, står det åtminstone klart att det finns 

ett behov av att utreda om det existerar mer ändamålsenliga alternativ. 

  

                                                
54 C-397/09 Scheuten Solar Technology GmbH p. 28. 
55 Dahlberg s. 223. 
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3 Komparativ undersökning 

3.1 Bakgrund 

I kapitlet redogörs för Nederländernas, Storbritanniens och Danmarks regler kring 

ränteavdrag. Syftet är att presentera ett antal alternativa regelsystem. Eftersom ländernas 

regelsystem ser olika ut skiljer sig även dispositionen av reglerna för respektive land åt. 

De regler som sammanfattningsvis redogörs för är underkapitaliseringsregler, 

avdragsbegränsningar, tracing rules samt skatteflykt och hybridinstrument. 

 

3.2 Nederländerna 

3.2.1 Underkapitaliseringsregler 

Huvudregeln i nederländsk rätt är att räntor på lån är fullt avdragsgilla. Fram till år 2013 

hade Nederländerna underkapitaliseringsregler som förhindrade möjligheterna att dra av 

räntekostnader för stora lån. Dessa regler tillämpades bara på lån mellan närstående 

bolag. Med närstående menades att ett bolag ägde minst 33,33 procent av aktierna i ett 

annat företag. Om två bolag ägdes av ett och samma bolag och ägandebolaget ägde 

minst 33,33 procent av aktierna i respektive bolag var även dotterbolagen närstående.56 

Om relationen lån/eget kapital översteg kvoten 3:1 begränsades avdragsrätten. 

Beräkningen av maximalt icke-avdragsgillt belopp var räntekostnader hänförliga till 

interna lån minskat med ränteintäkter hänförliga till närstående lån. En förutsättning var 

dock att den överskjutande delen var större än 500 000 euro. Vid bedömningen togs 

endast hänsyn till lån som löpte med ränta dock kunde även räntefria lån vägas in om de 

inte var marknadsmässigt motiverade. På begäran kunde bolag vidare använda 

koncernens skuldsättningsgrad som bedömningsgrund. Om koncernens 

skuldsättningsgrad inte översteg kvoten 3:1 begränsades inte avdragsrätten.57  

 

3.2.2 Tracing rules 

Efter avskaffandet av underkapitaliseringsreglerna kvarstår det huvudsakliga 

begränsningsreglerna i nederländsk rätt. Reglerna utgör en form av tracing rules och 

föreskriver att bolag inte får dra av räntekostnader för närståendelån om de lånade 

                                                
56 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 39. 
57 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 120f. 
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medlen används för återbetalning av ett lån, vinstutdelning eller kapitaltillskott till 

annan närstående. Avdrag nekas också om medlen används för förvärv av bolag som 

efter förvärvet anses som närstående bolag. 58  Reglerna liknar 2009 års 

ränteavdragsbegränsningar i Sverige.  

Det finns dock ett två undantagna situationer då avdrag medges. Den första regeln 

föreskriver avdragsrätt om tre kriterier är uppfyllda. Till att börja med måste räntan 

beskattas hos mottagaren till minst 10 procent. Vidare ska syftet med lånet inte vara att 

långivaren ska kunna nyttja framtida underskott. Slutligen ska mottagaren inte ha någon 

möjlighet att utnyttja underskottsavdrag från åren innan lånet beviljades.  

Den andra regeln stadgar att avdrag medges om bolaget kan visa att lånet är 

affärsmässigt motiverat. Om skattemyndigheten, trots att räntan beskattas till minst 10 

procent, kan visa att lånet inte är affärsmässigt motiverat kan dock bolaget nekas 

avdragsrätt.59  

För att ytterligare stävja skatteplanering infördes fler ränteavdragsbegränsningar 

2013. Dessa regler begränsar avdragsrätten vid lånefinansierade förvärv av externa 

andelar i nederländska bolag. Reglerna blir dock först tillämpliga om ränteavdragen inte 

redan är begränsade av andra regler.60 Om förvärvspriset av bolaget överstiger det 

köpande bolagets egna kapital blir reglerna tillämpliga. Den icke avdragsgilla räntan är i 

sådana fall den ränta som är hänförlig till den del av förvärvspriset som överstiger det 

egna kapitalet. De första 750 000 euro är dock alltid avdragsgilla. 61 

 

3.2.3 Skatteflyktsregler och hybridinstrument 

Det finns även regler som reglerar fall med hybridinstrument. Räntekostnader för ”lån” 

som kan anses utgöra kapitaltillskott för gäldenären (participatielening) är inte 

avdragsgilla. Dessa lån behandlas istället som eget kapital hos låntagaren. Vidare nekas 

avdragsrätt för lån som saknar förfallodag, lån vars förfallodag ligger mer än 10 år bort, 

långivaren är en närstående och räntan avviker från vad som är marknadsmässigt.62  

Det existerar även ett antal domstolsavgörande som reglerar avdragsrätten för 

räntor. Räntor på lån som i själva verket utgör så kallade informella kapitaltillskott 

                                                
58 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 38. 
59 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 38. 
60 Prop. 2012/13:1 s. 224. 
61 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 39f. 
62 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 38. 
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(informele kapitaalstoring) är enligt Högsta domstolen i Nederländerna inte 

avdragsgilla. Definitionen av informella kapitaltillskott är enligt domstolen lån lämnade 

endast av skatteskäl. Ett exempel är moderbolag som lämnar lån till dotterbolag som gör 

stora underskott. Lån lämnas trots att det i princip är klarlagt att lånet aldrig kommer 

kunna betalas tillbaka på grund av underskotten.63  

Högsta domstolen i Nederländerna har även slagit fast att avdragsrätt nekas för 

räntebärande lån som faller in under ”fraus legis”. Fraus legis innebär att syftet med 

lagen blir avgörande snarare än den bokstavliga formuleringen.64 Konsekvenserna av 

detta är att ett handlande får andra skattemässiga verkningar än vad det i normala fall 

fått. För att få tillämpa fraus legis-doktrinen uppställs tre krav: 1) den avvikande och 

skattemässigt förmånliga situationen skapad av den skattskyldige är identisk eller lik en 

mer ordinär skattemässig situation, 2) skatteundandragande är det huvudsakliga syftet 

och 3) skatteeffekterna av situationen står i konflikt med det bakomliggande syftet med 

lagen.65 Slutligen har domstolen även slagit fast att avdragsrätt inte medges för räntor 

som i själva verket är förtäckt utdelning.66 

 

3.3 Storbritannien 

3.3.1 Underkapitaliseringsregler 

I Storbritannien finns regler kring låneförhållanden (loan relationships). Definitionen av 

låneförhållande är ett lån som lämnas i utbyte mot en omsättningsbar revers. Alla 

former av räntor, rabatter, avskrivningar eller dylikt som härrör från låneförhållandet är 

beskattningsbara intäkter eller avdragsgilla kostnader. Dessa regler är tillämpliga på alla 

i Storbritannien hemmahörande företag samt de företag som är icke-hemmahörande 

men har fasta driftställen i Storbritannien.67 

I Storbritannien är låneförhållandereglerna vidare tillämpliga på alla transaktioner 

som ekonomiskt sett motsvarar räntor (economically equivalent to interest). Dessa 

transaktioner betecknas förtäckt ränta (disguised interest). Syftet med reglerna kring 

                                                
63 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 37f. 
64 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 117. 
65 Ault & Arnold s. 124f. 
66 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 38. 
67 IBFD Corporate Taxation – Netherlands s. 50. 
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förtäckt ränta är att motverka transaktioner som ger en ränteliknande inkomst men som 

inte är föremål för skatt.68  

Storbritanniens viktigaste verktyg för att begränsa ränteavdrag är 

underkapitaliseringsregler. Fram till år 2004 var hade Storbritannien fristående 

underkapitaliseringsregler som då upphävdes och ersattes av utökade 

internprissättningsregler. Reglerna föreskriver att om skulderna inte understiger det 

egna kapitalet (kvoten 1:1) och kvoten räntor i förhållande till inkomst inte överstiger 

1:3 är strukturen tillåten.69 Reglerna gäller dock inte för små och medelstora företag.70 

Vidare för att strukturen ska vara tillåten förutsätts att samtliga transaktionerna har 

gjorts med företag i länder som har ingått skatteavtal med Storbritannien och som 

innehåller en icke-diskrimineringsklausul.71 

Numera är reglerna en del av internprissättningsreglerna och en bedömning görs av 

alla aspekter på lånet. Reglerna bygger på armlängdsprincipen i artikel 9 i OECD:s 

modellavtal.72 I artikel 9 föreskrivs att om avtalsvillkor mellan närstående påverkar 

prissättning och avviker från vad som hade avtalats mellan två oberoende parter så kan 

dessa avtalsvillkor korrigeras.  

För att reglerna ska bli tillämpliga och avtalskorrigering ska kunna ske krävs att 

parterna står i viss relation till varandra när utlåningen sker eller någon gång under de 

följande sex månaderna. Med viss relation avses i regel att ett bolag har kontroll, det vill 

säga förmågan att bestämma, över annan oavsett om det gäller aktieinnehav, 

röstandelar, bolagsordning eller aktieägaravtal. Vidare krävs att de inblandade parterna 

företar dispositioner som avviker från sådana som skulle ha gjorts mellan oberoende 

parter. Slutligen förutsätter reglerna också att dispositionen ger en eller flera av parterna 

en fördel vid beskattningen i Storbritannien.73 Om reglerna blir tillämpliga på en 

disposition resulterar det i att vinsten respektive förlusten för den gynnande parter 

istället beräknas enligt armlängdsprincipen. Någon ändring av karaktären på lånet eller 

räntan sker inte.74 

                                                
68 IBFD Corporate Taxation – United Kingdom s. 51. 
69 Prop. 2012/13:1 s. 227. 
70 IBFD Corporate Taxation – United Kingdom s. 131. Små och medelstora företag definieras i EU-
kommissionens rekommendation 2003/361/EG. 
71 Prop. 2012/13:1 s. 227. 
72 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. 
73 Prop. 2012/13:1 s. 227. 
74 Prop. 2012/13:1 s. 227. 
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Sedan 2010 finns regler om världsomspännande skuldtak (worldwide debt cap) 

tillämpliga på brittiska multinationella koncerner.75 I koncerndefinitionen inkluderas 

företag som äger 75 procent av andelarna i ett annat företag eller som har rätt till så stor 

del genom utdelning eller vid konkurs.  Ändamålet med reglerna är att begränsa 

avdragen för finansiella kostnader i Storbritannien till bruttot av koncernens 

konsoliderade externa finansiella kostnader. Det bakomliggande syftet är att förhindra 

att skattebasen i Storbritannien urholkas genom att multinationella koncerner företar 

interna lånetransaktioner med avdrag i Storbritannien trots att motsvarande kostnader 

till externa kreditgivare inte existerar.76 Reglerna är tillämpliga på storföretag.77 Om 

koncernens nettoskuld i Storbritannien är lägre än 75 procent av koncernens globala 

bruttoskuld är reglerna dock inte tillämpliga.78   

 

3.3.2 Skatteflyktsregler och hybridinstrument 

Storbritannien har även regler för att motverka gränsöverskridande skattearbitrage. 

Reglerna tar sikte på hybridföretag och hybridinstrument och det huvudsakliga syftet 

med transaktionerna ska vara att uppnå en skattefördel. En uppdelning av reglerna görs i 

avdragsfall och inkomstfall. Avdrag kan begränsas helt eller delvis. Gällande 

avdragsfallen kan det exempelvis röra situationer då avdraget inte motsvarar en inkomst 

i Storbritannien eller där samma utgifter ger dubbla avdrag.79 Inkomstfallen gäller 

huvudsakligen situationer där inkomsten i Storbritannien inte beskattas hos mottagaren 

samtidigt som avdragsrätt föreligger hos tillskottsgivaren.80 

 

3.4 Danmark 

3.4.1 Underkapitalseringsregler 

Huvudregeln i dansk rätt är att räntor är avdragsgilla under förutsättning att de är 

armlängdsmässiga.81 I Danmark blir underkapitaliseringsregler tillämpliga för bolag 

som har lån som överstiger 10 miljoner danska kronor och relationen mellan lån och 
                                                
75 Prop. 2012/13:1 s. 228. 
76 Prop. 2012/13:1 s. 228. 
77 IBFD Corporate Taxation – United Kingdom s. 51. Storföretag definieras i EU-kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG. 
78 Prop. 2012/13:1 s. 228. 
79 Prop. 2012/13:1 s. 227f. 
80 Prop. 2012/13:1 s. 228. 
81 IBFD Corporate Taxation – Denmark s. 40. 
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eget kapital överskrider kvoten 4:1 vid beskattningsårets utgång. Detta gäller dock bara 

koncerner där långivande bolag innehar mer än 50 procent av aktiekapitalet eller 

rösterna i låntagande bolag. Reglerna gäller danska låntagande företag och utländska 

låntagande företags fasta driftställen i Danmark.  

Underkapitaliseringsreglerna gäller både lån från kontrollerande bolag och lån som 

kontrollerande företaget ställt säkerhet för. Säkerhet kan vara ställd både direkt och 

indirekt.82 Direkt säkerhet omfattar säkerheter det kontrollerande bolaget har ställt för 

lån dotterbolag har till tredje part. Indirekt säkerhet omfattar exempelvis back-to-back-

lån. Den relevanta bedömningen gäller om det finns en koppling mellan lånet lämnat till 

bolag inom koncernen och säkerhet ställd till tredje part.83 Om den låntagande parten 

kan visa att likvärdiga lån och lånevillkor skulle kunna ha erhållit från en oberoende 

part tillämpas inte reglerna. 84  Om reglerna blir tillämpliga nekas avdragsrätt för 

räntekostnader hänförliga till den delen av lånet som överstiger kvoten 4:1.85 

 

3.4.2 Avdragsbegränsningar 

Om underkapitaliseringsreglerna inte är tillämpliga kan andra 

avdragsbegränsningsregler bli tillämpliga. Dessa regler gäller både interna och externa 

lån och delas upp i en huvudregel och en kompletteringsregel även kallad EBIT-regel 

(Earnings Before Interest and Taxes). Enligt huvudregeln begränsas avdraget till 3,5 

procent (2012 års procentsats) av finansieringskostnaden för vissa särskilt angivna 

tillgångar.86  

Enligt kompletteringsregeln får avdrag för bolags nettofinansieringsutgifter inte 

göras med större belopp än 80 procent av EBIT. Liksom huvudregeln gäller 

kompletteringsregeln samtliga skulder med skillnaden att outnyttjade avdrag får föras 

vidare. Kostnader upp till 21,3 miljoner danska kronor är dock helt och hållet 

avdragsgilla.  

Vid tillämpning av avdragsbegränsningsreglerna omklassificeras inte räntorna till 

utdelning, vilket skiljer bestämmelserna åt från underkapitaliseringsreglerna. 

Avdragsbegränsningarna gäller alla skulder.  Outnyttjade avdrag får inte föras vidare till 

                                                
82 Prop. 2012/13:1 s. 224. 
83 IBFD Corporate Taxation – Denmark s. 137. 
84 Prop. 2012/13:1 s. 224. 
85 IBFD Corporate Taxation – Denmark s. 138. 
86 IBFD Corporate Taxation – Denmark s. 145f. 
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nästkommande år. 87  Det spelar således ingen roll om bolaget kan visa att 

räntekostnaderna är armlängdsmässiga; huvudregeln och kompletteringsregeln är likväl 

tillämpliga. Vidare omfattas även skattekostnader på olika värdepapper.88 

Reglerna om avdragsbegränsningar ska dock först tillämpas om 

underkapitaliseringsreglerna inte är tillämpliga, det vill säga i ordningen 1) 

underkapitaliseringsregler, 2) huvudregeln och 3) kompletteringsregeln.89  

 

3.4.3 Skatteflyktsregler och hybridinstrument 

I Danmark existerar regler som omkaraktäriserar lån under vissa förutsättningar. Dessa 

blir tillämpliga i de fall skulder som danska dotterbolag har till utländska moderbolag 

behandlas som eget kapital hos det utländska bolaget. Enligt dansk rätt behandlas 

räntebetalningarna då som utdelning.90 

 I vissa länder inkomstbeskattas inte räntor från danska dotterbolag till utländska 

moderbolag av andra skäl. Ett exempel är om de danska bolagen inte anses vara egna 

skattesubjekt utan istället är föremål för delägarbeskattning. Enligt dansk rätt behandlas 

det danska bolaget då som en filial till det utländska bolaget och medges inte full 

avdragsrätt. Samtliga tillgångar som innehas av det danska bolaget anses knutna till det 

fasta driftstället i Danmark. Dessa regler förutsätter dock att det andra landet är ett land 

inom EES eller ett land Danmark har skatteavtal med. I annat fall kan källskatt 

aktualiseras.91  

 

3.5 Sammanfattning 

Sammanställningen av de utvalda ländernas regelverk för att begränsa otillbörlig 

skatteplanering i form av räntesnurror utvisar ett antal olika metoder. I Storbritannien 

och i Danmark utgörs de viktigaste regelverken av underkapitaliseringsregler. 

Storbritannien har även ett särskilt underkapitaliseringsregelverk som tar sikte på 

multinationella koncerner. Danmark kompletterar sina underkapitaliseringsregler med 

avdragsbegränsningsregler som tar sikte på finansieringsutgifter med både lånat och 

eget kapital. 
                                                
87 Prop. 2012/13:1 s. 225. 
88 IBFD Corporate Taxation – Denmark s. 145. 
89 Prop. 2012/13:1 s. 225. 
90 Prop. 2012/13:1 s. 225. 
91 Prop. 2012/13:1 s. 224f. 
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Även i Nederländerna utgjorde underkapitaliseringsregel det viktigaste regelverket 

fram till avskaffandet år 2013. I och med avskaffandet av underkapitaliseringsreglerna 

och införandet av ytterligare regelverk i Nederländerna har reglerna utvecklats i samma 

riktning som det svenska regelsystemet.  

Både Storbritannien och Nederländerna har kompletterande skatteflyktsregler i 

kombination med regler för hybridinstrument.  Dessa regler liknar de svenska 

skatteflyktsreglerna. I Nederländerna har även ett antal doktriner utvecklats genom 

domstolsavgörande för att bekämpa skatteundandragande. I dansk rätt existerar regler 

för hybridinstrument som huvudsakligen blir gällande om ränteinkomsten inte beskattas 

tillfredställande hos mottagaren. I de fallen omvandlas räntebetalningen till utdelning. 

I nästföljande avsnitt jämförs de utländska och de svenska regelverken som 

presenterats ovan. Vidare analyseras de fördelar och nackdelar som de olika modellerna 

och reglerna medför.  
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4 Tillämpning av alternativa lösningar i Sverige 

4.1 Bakgrund 

I avsnittet analyseras de regelsystem som redovisats i avsnitt tre. Vidare diskuteras även 

avdrag för eget kapital som inte tillämpas i något av de utvalda länderna men som har 

berörts i direktiven till Företagsskattekommittén. Slutligen undersöks om regelsystemen 

är applicerbara i svensk rätt. Syftet med avsnittet är att utvärdera och analysera de 

presenterade regelverken för att kunna fastställa en alternativ lösning till 2013 års 

regelverk. 

 

4.2 Underkapitaliseringsregler 

Vid en genomgång och jämförelse av de valda ländernas olika regelsystem för att 

motverka skatteundandragande genom ränteavdrag har flertalet olika lösningar 

presenterats. Samtliga valda länder har dock tillämpat eller tillämpar 

underkapitaliseringsregler för att stävja skatteplanering. Detta är ett utbrett system för 

att motverka skatteplanering och används i flera länder. På senare år har dock utöver 

Nederländerna och Storbritannien exempelvis Spanien valt att frångå renodlade 

underkapitaliseringsregler för att ersätta dessa med generella 

ränteavdragsbegränsningar.92  

En fördel med att tillämpa underkapitaliseringsregler, som innehåller så kallade 

”safe havens” i form av kvottal, är att de är lättillämpliga och förutsebara. Under 

förutsättning att det lånade kapitalet inte överskrider kvoten behöver den skatteskyldige 

inte riskera ingripanden från skattemyndigheten. Nackdelen är att reglerna är oflexibla 

och trubbiga. Det bör dock i många fall kunna vägas upp av att flertalet skönsmässiga 

bedömningar kan undvikas.93 

Nederländernas underkapitaliseringsregler, som avskaffades 2013, omfattade endast 

lån mellan närstående. På detta sätta motverkade reglerna räntesnurror samtidigt som de 

inte nödvändigtvis missgynnade underkapitaliserade företag i allmänhet. Även om 

reglerna innehöll kvottal motverkades viss trubbighet i form av att reglerna först blev 

tillämpliga när en beloppsgräns uppnåddes.  

                                                
92 Prop. 2012/13:1 s. 229. 
93 Gäverth s. 74. 
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Även Storbritanniens underkapitaliseringsregler begränsas till närstående subjekt. 

Vidare är reglerna lättillämpliga i den bemärkelsen att de innehåller kvottal. Till 

skillnad från Nederländernas regler begränsar de även ränteutgifterna i förhållande till 

inkomsterna. Eftersom reglerna tar sin utgångspunkt i armlängdsprincipen och därmed 

helhetsbedömningar av låneförhållanden är de flexibla. Genom att kombinera ett safe 

haven med en armlängdsmässig helhetsbedömning blir reglerna enkla för den enskilde 

att tillämpa. Det finns vidare en tydlig praxis för domstolarna. 

Ur ett svenskt perspektiv kan det finnas fördelar med en armlängdsmässig 

helhetsbedömning. Det beror på att principen redan tillämpas i svensk rätt vid 

internprissättning. Det kan dock vara problematiskt att applicera äldre principer på ny 

lagstiftning. Orsaken är att principerna utarbetats för äldre lagrum. Det gör att praxis 

och vägledande förarbeten nödvändigtvis inte har beaktat situationer som kan komma 

att uppstå genom den nya lagstiftningen. 

Likaså Danmarks underkapitaliseringsregler tar sikte på närstående och tillämpas 

först när en viss beloppsgräns av lånets storlek har uppnåtts. Även om reglerna är 

tillämpliga medges dock avdragsrätt om den skattskyldige kan visa att likvärdiga lån 

hade kunnat erhållas från en oberoende part. En sådan ventil gör reglerna flexibla i 

likhet med de brittiska reglerna.  

Överlag har underkapitaliseringsreglerna den effekt att de motverkar överbelåning 

av bolag vilket samhällsekonomiskt kan vara positiv.94 Det är dock viktigt att den här 

typen av regler inte får en hämmande effekt. Möjligheten att finansiera sin verksamhet 

genom lån underlättar och förenklar för företag vilket även kan stimulera ekonomin.95 

En svaghet flertalet regler uppvisar är att bedömningarna begränsas till det bolag 

som yrkar avdrag. Att många bolagskoncerner idag är internationella är knappast någon 

ovanlighet. Likaså internationaliseras marknader och därmed ökar antalet 

gränsöverskridande transaktioner. De brittiska worldwide debt cap-reglerna tar hänsyn 

till hela koncernen vilket gör dem övergripande och anpassade till rådande 

företagsklimat. Genom att ta hänsyn till den totala koncernskulden skapas vidare ökad 

neutralitet i avdragsrätten.  

Vid ett eventuellt införande av underkapitaliseringsregler i Sverige bör ett safe 

haven införas för att uppnå den förutsebarhet som i mindre utsträckning präglar 

nuvarande regelverk. Vidare är det fundamentalt med en tydlig definition av eget kapital 

                                                
94 Dir. 2011:1 s. 4f. 
95 SvSkt 2010:8 s. 721. 
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respektive skuld.96 I annat fall är det risk att förutsebarheten urholkas på grund av en 

osäker behandling av hybridinstrument.  

Vid instiftande av eventuella underkapitaliseringsregler bör även EU-rätten beaktas. 

Under förutsättning att reglerna är utformad i form av kvottal där ett överskridande 

resulterar i nekad avdragsrätt bör någon risk för konflikt inte föreligga. Om ytterligare 

kriterier i likhet med det krav på rätt till skattekredit som var föremål för bedömning i 

C-324/00 Lankhorst-Hohorst är det risk att reglerna blir diskriminerande.  

 

4.3 Avdragsbegränsningar 

I Danmark kompletteras de huvudsakliga underkapitaliseringsreglerna med 

avdragsbegränsningsregler. Till skillnad från de nuvarande svenska 

avdragsbegränsningsreglerna tar de danska reglerna sikte på finansieringskostnaderna. 

Fördelen med ett sådant regelsystem är att det blir neutralt gällande om bolag väljer att 

finansiera verksamheten med eget kapital eller lån. Kompletteringsregeln i danska rätt 

som endast medger avdrag upp till 80 procent av EBIT ställer vidare krav på lönsam 

verksamhet vilket motverkar att bolag bildas endast i syfte att nyttja avdragsrätten. 

En modell för att stävja skatteplanering i form av räntesnurror som länge 

diskuterats i den internationella debatten är CBIT-modellen (Comprehensive Business 

Income Tax). Modellen förespråkar ett totalt avdragsförbud för ränteutgifter. Detta 

skulle vara att gå ytterligare ett steg längre än vad som gjorts i svensk rätt.  

Ett införande av CBIT-modellen föreslogs ursprungligen 1992 av amerikanska 

finansdepartementet i USA.97 I det fallet gjordes en skillnad på CBIT-enheter och icke-

CBIT-enheter. Undantaget små bolag skulle de flesta bolag klassificeras som CBIT-

enheter. Enligt modellen skulle de skattesubjekt som klassificerades som CBIT-enheter 

inte medges avdragsrätt för räntor samtidigt som betalningar till andra CBIT-enheter 

skulle vara skattefria. I föreslaget skulle även beskattningen av avkastning i form av 

utdelning avskaffas.98 

Eftersom avdragsrätt varken skulle medges för räntor eller avkastning, samt att 

inkomster från andra CBIT-enheter inte skulle beskattas, gör att endast källbeskattning 

                                                
96 Gäverth s. 75. 
97 Report of the Departement of Treasury - Integration of The Individual and Corporate Tax Systems s. 
39. 
98 Report of the Departement of Treasury - Integration of The Individual and Corporate Tax Systems s. 
39f. 
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skulle aktualiseras. Modellens uppbyggnad påverkar vidare marginalinvesteringar 

genom att avsaknaden av avdragsrätt för kapitalkostnader kan göra det olönsamt att 

investera och således avhålla bolag från vissa investeringar.99  

Ur ett internationellt perspektiv kan CBIT-modellens införande medföra viss 

problematik. Orsaken är att de flesta länder medger avdragsrätt för räntor vilket gör att 

det inte skulle vara skattemässigt fördelaktigt att göra lånefinansierade investeringar i 

Sverige. 100 

Ett införande av ett avdragsförbud skulle totalt sett höja skatteuttaget i 

bolagssektorn.101 Modellen bör av det skälet kombineras med en skattereduktion om 

samma skattebelastning som tidigare ska bibehållas. Ett rimligt alternativ är att 

bolagsskatten sänks. En sänkning kan dock få varierande konsekvenser beroende på 

kapitalstruktur. Bolag som i stor utsträckning är lånefinansierade och har låg avkastning 

kan få en kraftig höjning av sina kostnader. Motsatsvis får bolag som istället är 

finansierade med eget kapital och har hög avkastning en sänkning av sina kostnader.102  

Den ojämna kostnadsfördelningen skulle dock endast vara resultatet av en utjämning av 

ett system som tidigare varit asymmetriskt. 

Ett sätt att konstruera en skattereduktion av bolagsskatten är att beakta mottagarens 

skattekostnad för inkomsten av räntebetalningen. Under förutsättning att betalningarna 

sker inom Sverige uppgår den ökade kostnaden för den nekade avdragsrätten till lika 

stort belopp som skattekostnaden för mottagaren (det vill säga inkomstskattesatsen på 

räntebetalningen).103 Detta förutsätter dock att inkomsten inte är skattefri i enlighet med 

CBIT-modellen.  

Att ha mottagaren av betalningen som utgångspunkt ger förutsättningar för 

reciprocitet i lagstiftningen. Detta liknar till viss del de danska omkaraktäriseringsregler 

som inte medger avdragsrätt om räntan inte inkomstbeskattas hos mottagare. 

Oavsett om lånen sker från externa långivare eller inom en intressegemenskap 

skulle skattebelastningen bli densamma under förutsättning att subjekten är 

hemmahörande i Sverige. Skattereduktionen på 22 procent av räntebetalningen 

                                                
99 Ruud A. De Mooij och Michael P. Devereux s. 16. 
100 Ruud A. De Mooij och Michael P. Devereux s. 17. 
101 Dir. 2011:1 s. 11f. 
102 Sørensen s. 212. 
103 Lodin SvSkt 2011:4 s. 368f. 
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motsvarar den tidigare avdragsrätten. I de fall bolaget redovisar förlust och således inte 

kan nyttja reduktionen bör den få sparas till nästkommande år.104  

För att inte minska de svenska skatteintäkterna bör skattereduktionen inte kunna 

överstiga den reduktion som medgivits om räntan beskattats i Sverige.105 Det gör att för 

lån från företag i länder med skattesats som är högre eller densamma som i Sverige blir 

skattebelastningen för låntagaren samma som tidigare.106  

En förändring i skattekostnaderna skulle däremot ske för de lånestrukturer som 

utgör dagens räntesnurror. Skattereduktionen skulle i dessa fall begränsas till den 

skattesats som normalt gäller för det långivande bolagets ränteinkomster. På detta sätt 

uppnås en symmetri i avdragsrätten och skattebelastningen. Nettot för koncernen blir 

efter skatt detsamma som om det långivande bolaget legat i Sverige. Ett regelsystem 

utformat på det är sättet är flexibelt och medför inte mer långtgående effekter än vad 

som är nödvändigt.107  

Ytterligare en fördel är att en skattereduktion, som motsvarar skattesatsen i ett 

lågskatteland, är mindre än de ränteavdrag som tilläts innan 2013 års lagstiftning. Det 

skulle öka skatteintäkterna i Sverige. Förvisso skulle förstås skattekostnaderna för 

enskilda koncerner på motsvarande sätt öka, men neutralitet uppstår vilket måste anses 

vara eftersträvansvärt.108 

En nackdel med ett skattereduktionssystem som är baserat på skattesatsen på 

räntebetalningen är att det krävs omfattande information om internationell upplåning.109 

Detta skulle öka SKV:s administrativa kostnader. Vidare kvarstår problematik i form av 

beneficial owner-begreppet eftersom det fortfarande skulle krävas att det fastställs vem 

som är den faktiske mottagaren.  

En fördel med reglerna är att de inte utgör någon form av skatteflyktslagstiftning. 

Således undviks flertalet skönsmässiga bedömningar som ofta utmärker 

skatteflyktslagstiftningar. Systemet skulle dessutom fylla samma funktion som en 

skatteflyktslagstiftning vilket minskar behovet av en sådan lagstiftning.110 

En fråga som bör vara föremål för diskussion är systemets förenlighet med EU-

rätten och etableringsfriheten. Den anförda skattereduktionstekniken skulle tillämpas på 

                                                
104 Lodin SvSkt 2011:4 s. 368f. 
105 Lodin SvSkt 2011:4 s. 369. 
106 Lodin SvSkt 2011:4 s. 369. 
107 Lodin SvSkt 2011:4 s. 369f. 
108 Lodin SvSkt 2011:4 s. 370. 
109 Lodin SvSkt 2011:4 s. 373. 
110 Lodin SvSkt 2011:4 s. 374. 
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alla räntebetalningar oavsett om de sker inom Sverige eller är gränsöverskridande. 111 

Trots detta kan det vara fråga om indirekt diskriminering eftersom skattesatserna kan 

skilja från land till land. Det gör att exempelvis ett svenskt bolag, med ett utländskt 

moderbolag tillika långivare beläget i ett lågskatteland, kommer att drabbas hårdare än 

om dess moderbolag hade varit svenskt.  

Det är dock viktigt att framhålla att även om skattesatserna kan skilja sig från land 

till land är samma princip tillämplig, det vill säga att skattesatsen för räntemottagaren är 

utgångspunkt för beräkningen. Detta innebär exempelvis att någon skattereduktion inte 

medges för kommunala bolag vid räntebetalningar till den egna kommunen. Det bör 

också tilläggas att även om en låntagare med utländskt moderbolag drabbas hårdare än 

om låntagaren haft ett svenskt moderbolag är den samlade skattebelastningen på 

koncernen densamma.112  

 

4.4 Avdrag för eget kapital 

Ett alternativ till avdragsbegränsningar är att införa skattelättnader för finansiering med 

eget kapital. En vedertagen lösning för detta är den så kallade ACE-modellen 

(Allowance for Corporate Equity) som diskuterades i direktiven till 

Företagsskattekommittén.113 Modellen föreskriver avdrag för en fiktiv avkastning på det 

egna kapitalet och bygger ursprungligen på ACC (Allowance for Corporate Capital). 

Enligt ACC ska avdragsrätten för räntor ersättas med ett generellt avdrag för normal 

avkastning baserat på det bokförda värdet på bolagets tillgångar.114  

ACE-modellen föreskriver förutom avdrag för en uppskattad avkastning på det 

egna kapitalet även att avdragsrätten för räntekostnader behålls. Genom att införa 

skattelättnader på eget kapital undanröjs den asymmetri som råder gällande kostnaden 

för finansiering med eget respektive lånat kapital.115  Det gör också att behovet av 

underkapitaliseringsregler blir överflödiga eftersom det inte finns några skattemässiga 

fördelar att överbelåna verksamheten.116  

ACE-modellen skulle likaledes undanröja de skattemässiga motiven till snabba 

nedskrivningar. Genom att nedskrivningarna minskar värdet på tillgångarna minskar 

                                                
111 Lodin SvSkt 2011:4 s. 371. 
112 Lodin SvSkt 2011:4 s. 371. 
113 Dir. 2011:1 s. 11. 
114 De Mooij & Devereux s. 10. 
115 Dir. 2011:1 s. 11f. 
116 De Mooij & Devereux s. 10f. 
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även avdraget för avkastningen.117   I slutändan blir den skattemässiga kostnaden 

densamma. 

Eftersom både räntekostnader och avkastningen på eget kapital är avdragsgilla 

beskattas således bara den reella avkastningen på en investering. En investering vars 

avkastning endast finansierar kapitalkostnaderna förblir således obeskattad. Detta 

innebär att marginalinvesteringar inte påverkas av beskattningen.118 

Ur ett svenskt perspektiv skulle det konkurrensmässigt vara fördelaktigt med en 

tillämpning av ACE-modellen. Eftersom modellen inte tillämpas utbrett i andra länder 

skulle den utökade avdragsrätten göra det gynnsamt för företag att placera det egna 

kapitalet i Sverige.119 

En implementering av modellen leder dock till ett minskat skatteuttag vilket gör att 

modellen kräver alternativ finansiering.120 Ett alternativ är att höja bolagsskatten vilket 

dock riskerar att leda till att Sveriges bolagsskattesats inte längre skulle vara 

konkurrenskraftig i Europa. År 2011 var den genomsnittliga bolagsskattesatsen i EU 

25,9 procent. En höjning av bolagsskattesatsen bör inte överstiga genomsnittet inom EU 

om skattesatsen ska fortsätta att vara konkurrenskraftig.121 Detta särskilt med tanke på 

att konkurrensförmågan var ett av motiven till sänkningen av bolagsskattesatsen i 

januari 2013.122 

En hög bolagsskatt kan påverka investeringsbeslut för bolag med svårigheter att få 

krediter. Bolag som inte har möjlighet att få lån måste förlita sig på eget kapital och 

därmed egengenererade vinster. En hög bolagsskatt minskar vinsterna och ökar 

lånebehovet vilket kan begränsa bolag till nya investeringar. 123 

En för kraftig ökning av skattesatsen i kombination med omfattande avdragsrätt 

skulle kunna resultera i att avdrag skulle göras i Sverige samtidigt som inkomsten 

beskattades i ett lågskatteland. Detta skulle i det långa loppet kunna urholka den 

svenska skattebasen. En kraftig ökning kan därför kräva ett omfattande kompletterande 

regelverk. I direktiven till Företagsskattekommittén framförs att kommittén ska utreda 

behovet av källskatt på räntebetalningar.124 Sådana regler skulle kunna komplettera en 

                                                
117 De Mooij & Devereux s. 10f. 
118 De Mooij & Devereux s. 10. 
119 Mooij & Devereux s. 11f. 
120 Dir. 2011:1 s. 11f. 
121 Fall & Hellenius SN 2011 s. 249. 
122 Prop. 2012/13:1 s. 205ff. 
123 De Mooij & Devereux s. 11. 
124 Dir. 2011:1 s. 13. 
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ACE-modell genom att förhindra att ränteinkomster förs ut ur landet utan att 

beskattning först sker. 

ACE-modellen bör dock inte uteslutas endast på den grunden att en höjd 

bolagsskatt medför negativa konsekvenser. Ett alternativt sätt att finansiera ACE-

modellen skulle exempelvis kunna vara att istället höja vissa konsumtionsskatter.125  

Genom att medge avdrag för avkastning på eget kapital löses en asymmetri. Den 

utökade avdragsrätten i kombination med skattefri utdelning av näringsbetingade 

andelar skapar dock en annan asymmetri. Å ena sidan skulle ett återinförande av 

beskattning av näringsbetingade andelar lösa asymmetrin. Å andra sidan leder detta till 

andra problem i form av att dubbelbeskattning inom koncerner åter igen skulle uppstå. 

Av det skälet måste ett återinförande av beskattning av näringsbetingade andelar anses 

vara mindre lämpligt.  

En avdragsrätt för fysiska personers egna kapital presenterades av regeringen i april 

2013. Förslaget om investeraravdrag innebär att fysiska personer som förvärvar andelar 

i ett företag av mindre storlek i samband med bildande eller nyemission ska ges 

avdragsrätt för hälften av andelarna. Avdragsrätten är dock begränsade till 650 000 

kronor samtidigt som investerarnas sammanlagda betalning för andelar i företaget inte 

får överstiga 20 miljoner kronor per år. Avdraget ska göras i inkomstslaget kapital.126 

De bakomliggande motiven till förslaget om investeraravdrag är att främja 

tillgången på kapital för mindre företag.  Enligt regeringen är tillgången till kapital en 

avgörande framgångsfaktor för både nystartade och expansiva företag. Mindre företag 

kan dock ha svårt att få extern finansiering.127 

Till skillnad från ACE-modellen tar föreslaget inte sikte på avkastningen av det 

egna kapitalet utan andelen som investeras. Att införa ett liknande avdrag för bolag 

skulle på motsvarande sätt kunna stimulera investeringar. Det botar dock inte den 

asymmetri som råder eftersom någon skattelättnad för befintliga investeringar inte ges. 

Förslaget om investeraravdrag för fysiska personer innehåller omfattande 

begränsningsregler. Ett motsvarande förslag för juridiska personer skulle sannolikt 

kräva liknande begränsningsregler för att inte urholka skattebasen eller stimulera 

otillbörlig skatteplanering. Ett sådant regelverk kan resultera i svårtolkade regler. Vidare 

                                                
125 De Mooij & Devereux s. 11. 
126 Prop. 2012/13:134 s. 1f. 
127 Prop. 2012/13:134 s. 29f. 
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kan det leda till att en olikbehandling av bolag uppstår beroende på vilka kriterier som 

uppställs för att avdragsrätt ska medges. 

 

4.5 Tracing rules 

Både Danmark och Storbritannien har kompletterande regler till sina 

underkapitaliseringsregler. I Sverige och i Nederländerna utgör istället andra 

begränsningsregler de huvudsakliga reglerna för att stävja skatteplanering.  

De huvudsakliga begränsningsreglerna i Nederländerna liknar de svenska reglerna 

från 2009 i den bemärkelsen att avdragsrätt nekas för lån med vissa särskilda ändamål. 

Sådana regler visade sig, i alla fall självständiga, som otillräckliga i Sverige med tanke 

på den skatteplanering som fortgick efter införandet av 2009 års regler.  

I både Nederländerna och i Sveriges fall ansågs en ventil nödvändig i fall 

ränteinkomsten beskattades med en viss procentsats. En sådan ventil har dock visats sig 

vara problematisk beträffande förenligheten med EU-rätten. Samtidigt som en ventil 

skapar flexibilitet i regelverket uppstår skönsmässiga bedömningar som kan undergräva 

förutsebarheten. 

De Nederländska reglerna, som begränsar avdragsrätt vid externa förvärv om 

förvärvspriset överstiger det köpande bolagets egna kapital, kan anses utgöra en 

kombination av underkapitaliseringsregler och tracing rules. Sådana regler är 

lättillämpliga för den enskilde om än mindre flexibla. 

 

4.6 Skatteflyktsregler och hybridinstrument 

Ett regelverk för behandling av hybridinstrument är ingen enskild lösning för att 

motverka skatteplanering med räntesnurror. Det kan dock vara ett viktigt komplement 

till andra regler. Samtidigt är det i många fall oundvikligt att regler för hybridinstrument 

blir föremål för skönsmässiga bedömningar. Skälen för detta är att effektiva regler bör 

ta sikte på de bakomliggande syftena med transaktionen och avtalet. Att istället använda 

tydliga kriterier, såsom kvottal används för underkapitaliseringsregler, är sällan 

ändamålsenligt. 

De nederländska reglerna, som föreskriver att avdragsrätt nekas om förfallodag 

saknas eller ligger mer än 10 år bort, är ett sätt att skapa tydliga regler kring 

hybridinstrument. Sådana regler bör emellertid kompletteras med en mer allmän 
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reglering. Storbritanniens regelverk mot hybridinstrument, som föreskriver att 

avdragsrätt nekas om inkomsten inte beskattas hos mottagaren, är tydligt och 

lättillämpligt.  

Vid en reglering av hybridinstrument bör regelverket innehålla regler som tar sikte 

på syftet med transaktionen. Den flexibilitet en sådan reglering medför, bör anses 

överväga oförutsebarheten. Samtidigt kan en sådan regel kompletteras med mer 

förutsebara regler såsom existerar i Storbritannien.  

Även skatteflyktsregler kan fungera som ett komplement till andra mer generella 

begränsningsregler. Den nederländska fraus legis-doktrinen liknar den svenska 

skatteflyktslagen. Eftersom HFD slagit fast att den svenska skatteflyktslagen inte är 

tillämpliga på räntesnurror är regelverkets tillämpningsområde således begränsat. Det 

finns dock inget som hindrar att skatteflyktslagen kan komma att tillämpas i framtiden 

på andra skatteupplägg som involverar räntor. 
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5 Avslutande kommentarer 
Efter en analys av de presenterade modellerna går det att dra flertalet slutsatser. En 

tydlig och uppenbar skillnad föreligger mellan generella avdragsbegränsningar och 

underkapitaliseringsregler.   

Generella avdragsbegränsningar, såsom 2013 års regelverk i Sverige, är flexibla 

men oförutsebara. Flexibiliteten är hänförlig till undantagsventilerna. Om sådana 

ventiler är förenliga med etableringsfriheten är i många fall osäkert och följaktligen 

problematiskt. Genom flertalet undantagsventiler blir reglerna svårtillämpliga och 

således rättsosäkra. 

Genom att begränsningsreglerna inskränks till tracing rules såsom 2009 års 

regelverk ökar rättssäkerheten. Att 2009 års regler inte var ett fungerande alternativ, 

med hänvisning till bibehållandet av skattebasen, har dock SKV:s undersökningar 

tydligt visat.  

Underkapitaliseringsregler, såsom de äldre nederländska reglerna, är till skillnad 

från generella begränsningsregler förutsebara men trubbiga. Förutsebarheten beror på de 

safe havens som är utmärkande för regelverken. Nackdelen med safe havens är att de 

gör att reglerna tillämpas på skattesubjekt som nödvändigtvis inte ägnar sig åt otillbörlig 

skatteplanering.   

Att införa avdrag för eget kapital föreslogs i direktiven till 

Företagsskattekommittén. En sådan modell kräver dock alternativ finansiering vilket 

måste betraktas som en väsentlig nackdel. Att finansiera avdragen med höjd bolagsskatt 

drabbar bolagsskattens konkurrenskraft. Av det skälet bör finansiering ske på annat sätt. 

Att utreda alternativa finansieringssätt kräver noga överväganden i syfte att undvika 

skev skattebelastning.  

Till skillnad från underkapitaliseringsreglerna åtgärdar avdrag för eget kapital 

asymmetrin gällande finansiering med eget respektive lånat kapital. Modellen skapar 

dock en ny asymmetri genom att utdelning på näringsbetingade andelar är skattefri.  

Ett införande av ett totalt avdragsförbud skulle inte skapa någon ny asymmetri. 

Samtidigt skulle rådande asymmetri åtgärdas. Vidare är en fördel med ett sådant system 

att det är förutsebart och lättillämpligt. Att kombinera modellen med en skattereduktion, 

som tar sikte på beskattningen av ränteinkomsten skulle även göra modellen flexibel. 

Likaså minskar behovet av skatteflyktslagstiftning. Att införa ett totalt avdragsförbud i 

kombination med en skattereduktion är en oprövad modell. Modellen framstår dock 
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som ett tillfredställande alternativ i förhindrandet av otillbörlig skatteplanering med 

räntesnurror.  
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