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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning  

 

Den 12 mars 1932 påträffades Ivar Kreuger död i sin lägenhet i Paris. 

Dödsfallet utlöste den så kallade Kreugerkraschen vilken medförde stora 

ekonomiska förluster för många företag och privatpersoner. 

Kruegerkoncernen hade i stor omfattning använt vad som idag kallas 

kapitalandelslån som finansieringsform. Mellan åren 1928 och 1932 

emitterade bolaget kapitalandelslån till ett värde av cirka 200 miljoner 

kronor.1 Dessa blev i och med kraschen värdelösa och användningen av 

detta finansieringsinstitut upphörde i stort sett helt efter kraschen. 

Kapitalandelslån förbjöds senare för att åter tillåtas 2006. Det är således 

sedan 2006 åter tillåtet att emittera kapitalandelslån för företag i Sverige. 

Uppsatsen behandlar detta finansieringsinstrumentet. Mer specifikt 

behandlas instrumentet utifrån tre olika rättsområden nämligen bolagsrätt, 

skatterätt och redovisningsrätt. En redogörelse för dessa olika områden 

kommer att lämnas nedan i uppräknad ordning. Kapitalandelslån är en 

finansieringsform med stor potential men med begränsad användning i 

Sverige. I andra länder är användningen däremot betydligt mer 

omfattande. 2  Kapitalandelslån kan definieras som ett lån där det 

återbetalda kapitalbeloppet varierar beroende på låntagande bolags vinst 

eller utdelning till aktieägarna.  

 

1.2 Bakgrund 

 

En möjlighet att erhålla finansiering till bolag är ofta avgörande för att 

kunna bedriva verksamhet.  Tidigare skedde finansiering på ytterst enkla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Arlebäck, Sven Olof, Kreugerkraschen: storbankernas verk? s. 138. 
2 Nyman, Michael, m.fl., Riskkapital: private equity- och venture capital-
investeringar, s. 66.!
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sätt. Före 1973 fanns framförallt två sätt att anskaffa nytt kapital till ett 

bolag och det var antingen genom att aktieägarna tillsköt nytt kapital eller 

att utomstående, eller aktieägare, lånade ut kapital till bolaget.3 Dagens 

verklighet skiljer sig mycket från den då gällande vad avser möjligheter att 

anskaffa kapital samt hur dessa finansieringsformer kan utformas. Idag 

skapas många nya finansiella instrument med komplexa egenskaper och det 

råder ständig utveckling av instrument med olika användningssätt. Endast 

fantasin sätter gränser för hur ett finansiellt instrument kan utformas.4 En 

komplex men något mindre vanlig finansieringsform är det för uppsatsen 

aktuella kapitalandelslånet.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Som konstaterats i inledningen tillåts sedan 2006 åter kapitalandelslån som 

finansieringsform. Syftet med uppsatsen är att presentera denna relativt 

nya finansieringsform utifrån tre olika rättsområden, nämligen bolagsrätt, 

skatterätt och redovisningsrätt. Utifrån denna presentation avser jag att 

redovisa hur detta relativt sällan använda finansieringsinstrument ska 

hanteras inom de olika rättsområdena. Min avsikt är att försöka dra vissa 

slutsatser kring hur finansieringsinstrumentet kan användas samt peka på 

problem och möjligheter som detta finansieringsinstitut medför. 

Avslutningsvis kommer jag att diskutera varför kapitalandelslån är en så 

sällan använd finansieringsform. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Mattsson, Nils, Aktiebolagens finansieringsformer: en undersökning av 
reglerna om realisationsvinst, s. 9. 
4 Norberg, Claes, Hur skulle utvecklingen av redovisningen av finansiella 
instrument kunna nyttiggöras vid beskattningen? Skattenytt 2009 s. 127.!
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1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen är avgränsad till finansieringsinstrumentet kapitalandelslån. De 

rättsområden som behandlas är bolagsrätt, skatterätt och redovisningsrätt. 

Inga andra rättsområden kommer att behandlas. Andra finansieringsformer 

än kapitalandelslån kommer inte beröras. Jag kommer dock att göra en 

jämförelse med bland annat vinstandelslån och återköp av egna aktier. 

Anledningen till det är att förarbetena till reglerna om kapitalandelslån är 

mycket kortfattade varför jämförelser kommer att göras för att närmare 

kunna diskutera regleringen och dra slutsatser kring den. Trots vissa 

jämförelser kommer fokus huvudsakligen att ligga på regleringen av 

kapitalandelslån. Jag avser inte att göra några jämförelser med liknande 

utländska finansieringsinstrument. Huvudsakligt fokus kommer att ligga 

på den skatterättsliga regleringen. 

 

1.5 Metod och material 

 

Metoden som använts under arbetet med av uppsatsen är den så kallade 

rättsdogmatiska metoden. Någon exakt definition av vad som avses med 

denna metod synes inte finnas men metoden jag använt mig av består till 

stor del av redovisning av gällande rätt genom att beskriva rättsregler på de 

olika områden som berörs. Det material som jag använt är i enlighet med 

rättskälleläran, exempelvis förarbeten, lagtext och doktrin. Den beskrivna 

metoden har jag använt genom hela uppsatsen då samtliga delar är 

uppbyggda på liknande sätt och ingen del har ställt krav på annat 

arbetssätt. Då kapitalandelslån i sin nuvarande utformning är en relativt 

ny och inte särskilt vanligt förekommande finansieringsform är materialet i 

doktrinen tyvärr mycket begränsat. Det har medfört att en stor del av det 

material som jag använt mig av är hämtat från lagtext och förarbeten. 

Eftersom instrumentet är tämligen nytt och inte använts i särskilt stor 

omfattning finns inte någon nämnvärd rättspraxis på området att tillgå. 
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1.6 Disposition 

 

Då uppsatsen behandlar tre olika rättsområden är uppsatsen uppdelad 

mellan dessa rättsområden. Viss koppling finns mellan rättsområdena men 

inte en sådan koppling att jag anser att de på ett smidigt sätt kan kopplas 

samman under samma rubrik. Det rättsområde som först kommer att 

beröras är bolagsrätten. Anledningen till det är att den bolagsrättsliga 

regleringen ligger till grund för den skatterättsliga regleringen samt att det 

inom bolagsrätten finns en form av definition av kapitalandelslån som 

sedan ligger till grund för den skatterättsliga behandlingen. Avsnittet om 

den bolagsrättsliga regleringen inleds med ett försök att definiera begreppet 

kapitalandelslån. Därefter presenteras den tidigare gällande regleringen då 

kapitalandelslån var förbjudna, som sedan följs av en redovisning av dagens 

reglering då finansieringsformen åter är tillåten. I detta avsnitt diskuteras 

också beslutsfattandet i fråga om kapitalandelslån. Avsnittet avslutas med 

en genomgång av hur kapitalandelslån kan användas som en röstlös aktie 

samt de i vissa fall utvidgade Leo-röstreglerna. 

Efter genomgången av den bolagsrättsliga regleringen kommer jag 

att presentera hur kapitalandelslånen ska hanteras skatterättsligt. Det 

sker i avsnitt 3 och det inleds med en klassificering av lånet som antingen 

delägarrätt eller fordringsrätt. Därefter följer en genomgång av hur 

beskattningen ska ske hos låntagande respektive långivande företag vid 

eventuell kapitalvinst. Som en grund för den redovisningen görs först en 

presentation av hur beskattning sker vid återköp av egna aktier. Den delen 

ligger sedan till grund för beskattning av parterna. I detta avsnitt 

behandlas även de skatterättsliga effekter som kan uppstå vid avyttring av 

instrumentet. I avsnitt 5 presenteras sedan det sista rättsområdet för 

uppsatsen, d.v.s. hur lånet ska redovisas. I detta avsnitt görs en 

presentation av redovisningen av lånet för låntagande företag.  I denna del 

kommer instrumentet att klassificeras som antingen eget kapital eller som 

skuld. Även övriga frågor om hur redovisningen ska ske för ett 

kapitalandelslån kommer jag att lämna en redogörelse för. 
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Avslutningsvis kommer jag att göra en jämförelse mellan 

rättsområdena för att få en helhetsbild av vad det innebär att finansiera ett 

företag med kapitalandelslån och vilka eventuell problem och möjligheter 

en sådan finansiering ger upphov till. 
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2 Bolagsrättslig reglering av 

kapitalandelslån 

 

2.1 Inledning 

 

Den bolagsrättsliga regleringen av kapitalandelslån består huvudsakligen 

av under vilka förutsättningar som finansieringsinstrumentet kan 

emitteras och vem som fattar beslut i frågan. Det rör sig med andra ord 

huvudsakligen om vilket bolagsorgan som ska fatta beslut om emission av 

ett kapitalandelslån samt under vilka förutsättningar som en sådan 

emission kan genomföras. Regleringen i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, 

återfinns i 11 kap. 11 § och tar sikte på att det är bolagsstämman, eller efter 

bolagsstämmans bemyndigande, styrelsen, som skall fatta beslut om att 

kapitalandelslån ska tas upp av bolaget. En emission av ett 

kapitalandelslån aktualiserar även de så kallade Leo-reglerna vilka 

regleras i 16 kap. ABL och som uppställer vissa strängare krav vid vissa 

riktade emissioner. Kapitalandelslån medför även en möjlighet att skapa en 

form av röstlös aktie vilket enligt ABL inte är tillåtet.  

 

2.2 Definition 

 

Någon uttrycklig civilrättslig/bolagsrättslig definition av kapitalandelslån 

finns inte. Bestämmelsen i 11 kap. 11 § ABL tar sikte på lån där storleken 

på det belopp som skall återbetalas skall öka om bolagets vinst eller 

utdelning till aktieägarna ökar. Begreppet kapitalandelslån nämns inte i 

lagtexten men beskrivningen anses ta sikte på detta instrument. Någon 

annan definition finns inte. I propositionen till den äldre aktiebolagslagen 

diskuterades vad ett kapitalandelslån var.5 Där användes vinstandelsbevis 

som ett övergripande begrepp som sedan delas upp i lånedebentures och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Prop. 1975:103 s. 221.!
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delägardebentures, där delägardebentures får anses motsvara dagens 

kapitalandelslån medan lånedebentures motsvarar vinstandelslån. 

Propositionen avsåg en bestämmelse som förbjöd kapitalandelslån men 

tillät vinstandelslån. I propositionen uttalas att den formen av 

vinstandelsbevis där varken inlösentidpunkten eller återbetalningsbeloppet 

på förhand är fixerade inte borde tillåtas. Det rör sig således om det som i 

propositionen benämns delägardebentures.6 

 

2.3 Historik 

 

Första gången ett instrument liknande kapitalandelslån användes i Sverige 

var under 1920-talet. Det första instrumentet emitterades år 1926 och 

emitterande bolag var Cebert Investment Company AB.7 Såsom redovisats 

ovan använde sig Kreugerkoncernen av kapitalandelslån i stor utsträckning 

vid sin finansiering av verksamheten. De instrument som den koncernen 

emitterade var dock inte utformade exakt i enlighet med hur dagens 

kapitalandelslån är utformade utan de liknade snarare en kombination av 

kapitalandelslån och vinstandelslån. Benämningen på instrumentet var 

participating debentures och var när det kom en ny låneform på den 

internationella marknaden.  

Participating debentures var ett mellanting mellan obligation, 

preferensaktie och skuldebrev.8Kreugerkoncernens kapitalandelslån blev 

genom Kreugerkraschen värdelösa. Vissa innehavare valde att processa mot 

konkursboet och yrkade skadestånd på grund av att balansräkning och 

andra handlingar från bolaget varit falska, NJA 1935 s. 270. De nekades 

dock skadestånd och gick således helt lottlösa ur konkursen. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Prop. 1975:103 s. 221. 
7!Mattsson s. 178.!
8 Arlebäck s. 138.!
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2.4 Den före 2006 gällande bolagsrättsliga regleringen 

 

Enligt den tidigare gällande aktiebolagslagen (1975:1385), GABL, var 

kapitalandelslån inte tillåtna. Förbudet infördes genom 1975 års aktiebolag 

men användningen innan dess var nästintill obefintlig. I propositionen till 

GABL diskuterades hur vinstandelslån skulle behandlas samt under vilka 

förutsättningar sådana skulle vara tillåtna.9 En skillnad gjordes mellan de 

två formerna av vinstandelslån lånedebentures, idag vinstandelslån, och 

delägardebentures, idag kapitalandelslån. De senare var sådana som inte 

skulle vara tillåtna. 

Inledningsvis konstaterades att vinstandelslån alltid inrymmer vissa 

osäkerhetsmoment, men dess olika utformning påverka graden av 

osäkerhet. Ska lånet t.ex. inlösas till ett nominellt, eller till ett belopp 

villkorat av penningvärdesförändringen, vid en på förhand fixerad tidpunkt 

är det spekulativa momentet inte så framträdande. 10 Den typen av 

vinstandelsbevis ansågs inte ha ett sådant stort riskmoment att ett förbud 

ansågs motiverat. Vad som idag går under beteckningen vinstandelslån var 

tillåtna i GABL. Vidare diskuterades sådana vinstandelsbevis där varken 

inlösentidpunkten eller återbetalningsbeloppet på förhand var fixerade. I 

sådana fall ansågs innehavaren av instrumentet ha en mycket osäker 

ställning. 11  Ytterligare faktorer som ökade osäkerheten i innehavarens 

ställning var det faktum att innehavaren av instrumentet var att bedöma 

som en kreditgivare och därför saknade många av de rättigheter som en 

aktieägare har. Sådana rättigheter är exempelvis rösträtt på 

bolagsstämman, och innehavaren saknade därför möjlighet att ingripa mot 

beslut som fattats vid denna.  Någon företrädesrätt till nyemission hade 

innehavaren inte heller. Detta medförde med andra ord att innehavaren 

riskerade att värdet av vinstandelsbeviset kunde minska i den omfattning 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Prop. 1975:103 s. 221.!
10 Prop. 1975:103 s. 221. 
11 Prop. 1975:103 s. 221.!
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som bolaget valde att utfärda nya vinstandelsbevis. 12  Föredraganden i 

lagstiftningsärendet sammanfattade sitt ställningstagande på följande sätt: 

”Den otrygga ställning en innehavare av en delägardebenture på detta sätt 

får är enligt min mening ägnad att väcka starka betänkligheter. Något 

påtagligt behov för bolagen att använda denna speciella form av 

vinstandelsbevis synes inte föreligga. Jag förordar därför att 

delägardebentures förbjuds i den nya aktiebolagslagen.”13. Så blev även 

fallet och finansiering i form av kapitalandelslån förbjöds således.  Det var 

alltså den osäkerhet och svårbedömda risk som instrumentet innebar som 

gjorde att det ansågs motiverat att förbjuda den typen av lån.  

 

2.5 Den nya bolagsrättsliga regleringen sedan 2006 

 

Den idag gällande aktiebolagslagen trädde ikraft 2006. En av de nyheter 

som då presenterades var att kapitalandelslån åter skulle vara tillåtna att 

använda som instrument för att anskaffa kapital till bolag. Den reglering 

som då infördes avseende kapitalandelslån fanns i 11 kap. 11 § ABL och 

hade följande innehåll: ”Ett beslut om att bolaget skall ta upp ett lån där 

räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är 

beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets 

aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning skall fattas av 

bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen.” 

De faktorer som vid införandet av regleringen var aktuella var således 

kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets 

finansiella ställning. Det har dock skett vissa förändringar av definitionen 

genom de ändringar som trädde ikraft den 1 juli 2007. Enligt den nu 

gällande definitionen ska endast bolagets vinst eller utdelning till 

aktieägarna påverka återbetalningen. 

Motiveringen till varför den tidigare förbjudna finansieringsformen 

åter skulle tillåtas var bland annat att bolag bör få använda sig av de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Prop. 1975:103 s. 221. 
13!Prop. 1975:103 s. 221.!
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finansieringsformer som det finner lämpligt. Detta under förutsättning att 

bolagets aktieägare, borgenärer och andra intressenter inte utsätts för 

några oacceptabla risker eller olägenheter. 14  Det uttalades att 

kapitalandelslån inte är behäftade med sådana risker eller olägenheter. 

Vidare hävdades att parterna får göra en riskbedömning och väga 

eventuella risker mot det förväntade ekonomiska utbytet och att detta är en 

bedömning som måste göras i andra liknande finansieringssituationer 

varför det inte är orimligt att så kan krävas. Vidare tas hänsyn till det stora 

antalet professionella aktörer som värderar instrument liknande 

kapitalandelslån varför prissättningen på marknaden på ett rimligt sätt 

kommer att återspegla för- och nackdelar med lånevillkoren. Avslutningsvis 

konstaterades att instrument av detta slag tillåts i många av de länder som 

Sverige brukar jämföras med.15 Med denna motivering konstaterades att 

det inte finns något behov av att låta kapitalandelslån vara fortsatt 

förbjudna. 

I SOU 1997:22 del 2 s. 232 ff och SOU 2001:1 del 1 s. 14 diskuterades 

ett återinförande av kapitalandelslån. Detta kommenterades av Jan 

Andersson. Andersson ansåg att ett genomförande av det skulle medföra att 

ett aktiebolag å ena sidan formellt sett inte tillåts ha röstlösa aktier enligt 4 

kap. 5 § ABL, men å andra sidan existerade det en sådan möjlighet i form 

av delägardebentures. Detta tyckte Andersson var en mycket tveksam 

hantering. Han menade att det borde hanteras på samma sätt, antingen 

tillåter vi röstlösa aktier och då också delägardebentures, eller så förbjuder 

vi båda. Han var av den åsikten att vi måste ge tydliga rättspolitiska 

signaler under öppen ridå.16 

Vid en jämförelse mellan den gamla och nya lydelsen av 11 kap. 11 § 

ABL kan följande konstateras. Enligt den nya lydelsen krävs 

bolagsstämmobehandling endast i sådana fall där kapitalbeloppet som skall 

återbetalas ökar och knyts till bolagets vinst eller utdelning till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Prop. 2004/05:85 s. 368. 
15 Prop. 2004/05:85 s. 368. 
16 Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, s. 198.!
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aktieägarna. Om det återbetalda kapitalbeloppet istället är knutet till t.ex. 

tidigare räkenskapsår eller något annat angivet värde krävs inte beslut av 

bolagsstämman. Om exempelvis det återbetalningspliktiga kapitalbeloppet 

minskar om vinsten eller utdelningen ökar krävs med andra ord inte 

bolagsstämmobeslut. Något sådant krävs inte heller om det 

återbetalningspliktiga kapitalbeloppet ökar om vinsten eller utdelningen till 

aktieägarna minskar eller om det återbetalningspliktiga kapitalbeloppet 

knyts till någon annan faktor såsom kursutveckling på bolagets aktier eller 

till bolagets finansiella ställning. 17  Tillämpningsområdet för paragrafen 

begränsades således avsevärt i samband med 2007 års lagändring. Övriga 

lån begränsas inte längre av kravet på bolagsstämmobeslut vilket 

underlättar användningen av sådana. Anledningen till att lån där 

kapitalbeloppet minskar vid bolagets ökade vinst inte längre ansågs kräva 

bolagsstämmobeslut motiverades med att i sådana fall uppkommer inte 

några särskilda risker för aktieägarna.18  

Vidare kan konstateras att bestämmelsen i 11 kap. 11 § ABL enligt 

sin ordalydelse tar sikte på att bolaget ”tar upp” ett lån. Detta borde enligt 

normal ordalydelse ta sikte på sådana fall där ett nytt låneavtal ingås. Det 

uttalades i propositionen till regleringen att paragrafen också ska tillämpas 

om villkoren för ett tidigare ingånget låneavtal ändras så att ett lån som 

tidigare fallit utanför lagrummets tillämpningsområde senare omfattas av 

paragrafen.19 Att så är fallet synes självklart. En annan bedömning av 

lagtexten skulle öppna för missbruk och riskera ett stort antal 

kringgåenden där lån utformas på ett sådant sätt att de inte träffas av 

regleringen för att sedan ändras. 

Lagtextens utformning kan ge upphov till vissa 

gränsdragningsproblem. Har exempelvis återbetalningsbeloppet knutits till 

vinsten på en viss produkt eller ett råvaruindex träffas inte ett sådant lån 

av kravet på bolagsstämmobeslut. Är det dock så att en stor del av bolagets 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Andersson s. 199. 
18 Prop. 2006/07:70 s. 68. 
19 Prop. 2006/07:70 s. 91.!
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vinst är knuten till försäljning av en viss vara kan den faktor som lånet är 

beroende av anses ligga nära ”bolagets vinst”. Ska bolagsstämmobeslut 

krävas i ett sådant fall? Det blir självklart en bedömningsfråga men 

Andersson synes vara av den åsikten att ett bolagsstämmobeslut krävs i 

sådana fall där bolagets resultat uteslutande eller nästan uteslutande är 

beroende av försäljningen av en viss produkt och lånet är knutet till den 

produkten. Kopplingen är då så nära att paragrafen borde anses 

tillämplig.20  

Den frihet som finns vid utformningen av lånen kan medföra att 

svåra gränsdragningsproblem kan uppstå. Det kan bli svårt för 

bolaget/styrelsen att avgöra i vilka fall lånets beroendefaktor kan anses 

ligga så nära ”bolagets vinst” att bolagsstämmobeslut krävs och i vilka fall 

så inte är fallet. Andersson menar att detta är ett typiskt exempel på det 

juridisk-ekonomiska träsk som kännetecknar området för finansiella 

instrument.21 Frågan blir här om något krav på förtydligande bör ställas. 

Bör regleringen göras vidare eller är en snävare tillämpning önskvärd. 

Då konsekvensen av att ett kapitalandelslån beslutas av enbart 

styrelsen är nullitet/ogiltighet är frågan viktig. 22  Detta kan medföra 

försiktighet hos styrelsen vilket kan göra att anskaffande av kapital blir 

mer tidskrävande och osäkert. En konsekvens av denna oklarhet blir att i 

de fall styrelsen känner sig osäker på hur ett visst lån ska kvalificeras 

rättsligt bör den låta bolagsstämman fatta beslut om upptagande av ett 

sådant lån.23 

Såsom redan konstaterats är det enda krav som ställs vid emission av 

kapitalandelslån att beslut om sådant lån fattas av bolagsstämman. 

Avsaknaden av andra krav medför att aktieägarna inte har företrädesrätt 

till de skuldebrev som bolaget ger ut. Innehavaren av ett kapitalandelsbevis 

har inte heller någon företrädesrätt till att teckna nya kapitalandelsbevis.24 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Andersson s. 199, jfr prop. 2004/05:85 s. 664. 
21 Andersson s. 200. 
22 Bergström, Claes & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, s. 272. 
23 Bergström & Samuelsson s. 272. 
24 Bergström & Samuelsson s. 248f.!
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Det finns i aktiebolagslagen inga bestämmelser om hur ett 

kapitalandelsbevis ska utformas varför de ovan nämnda oklarheterna kan 

lösas genom villkoren i kapitalandelsbevisen. På ett sådant sätt kan 

villkoren utformas så att långivarens rätt hålls intakt i beaktande av 

eventuella framtida emissioner.25 

 

2.6 Kapitalandelslån som röstlös aktie 

 

Som framgår av 4 kap. 5 § ABL får ingen aktie ha ett röstvärde som 

överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan aktie. Av det kan den 

slutsatsen dras att röstlösa aktier inte är tillåtna.26 Den frihet som finns i 

fråga om utformningen av kapitalandelslån medför att dessa kan utformas 

på ett sådant sätt att de till stor del liknar en röstlös aktie.27 Dock med den 

skillnaden att innehavet av instrumentet inte ger rösträtt på 

bolagsstämman eller möjlighet att ingripa mot ett för innehavaren skadligt 

bolagsstämmobeslut.28 Innehavaren har inte heller rätt att delta i bolagets 

förvaltning.29 Det medför att kapitalandelslån möjliggör utgivning av ett 

aktieliknande instrument utan hänsyn till kravet i 4 kap. 5 § ABL. 

Utgivning av röstlösa aktier kan vara attraktivt i vissa situationer. 

Bland annat kan det vara ett sätt att för utländska investerare undvika 

svensk kupongskatt. En utbetalning av ränta på ett kapitalandelslån till en 

utländsk investerare träffas under vissa förutsättningar inte av 

kupongskatt. Skapandet av en röstlös aktie genom utgivning av 

kapitalandelslån kan även användas som incitamentsprogram för 

befattningshavare i bolag.30Det kan diskuteras hur kapitalandelslån och de 

möjligheter ett sådant lån ger till utgivande av röstlösa aktier stämmer 

överens med regleringen i 4 kap. 5 § ABL om en maximal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Bergström & Samuelsson s. 249. 
26 Rodhe, Knut, bearbetad av Skog, Rolf, Aktiebolagsrätt, s. 128. 
27 Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, s. 94. 
28 Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 75f. 
29 Bergström & Samuelsson s. 272. 
30 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 336.!
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röstvärdesdifferentiering om 1:10. Även om vissa skillnader finns mellan 

aktieägarens roll och kapitalandelslånsinnehavarens kan många av de 

fördelar som finns med röstlösa aktier fortfarande utnyttjas.  

 

2.7 Leo-reglerna om vissa riktade emissioner 

 

Leo-reglerna finns i 16 kap. ABL och tar sikte på beslutsfattande i frågor 

om vissa riktade emissioner m.m.  Syftet med regleringen är att skydda 

minoritetsägare och säkerställa att det är aktieägarna som har det 

avgörande inflytandet i frågor om beslut om vissa riktade emissioner i 

aktiemarknadsbolag. 31 Namnet på reglerna kommer från den 

uppmärksamhet som väcktes i samband med vissa transaktioner avseende 

aktier i AB Leo. Reglerna infördes 1987 i en särskild lag, lagen (1987:464) 

om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.32 

Enligt 16 kap. 1 § ABL tar de nuvarande reglerna sikte på när 

publika aktiebolag och dotterbolag till sådana bolag beslutar om bland 

annat nyemissioner av aktier eller emissioner av teckningsoptioner eller 

konvertibler eller lån som avses i 11 kap. 11 § ABL. Som konstaterats ovan 

regleras kapitalandelslån i 11 kap. 11 § ABL. Reglerna blir därför 

tillämpliga på kapitalandelslån som beslutats av ett publikt aktiebolag. 

Bestämmelsen som behandlar kapitalandelslån finns i 16 kap. 7 § 

ABL där det stadgas att ”Beslut om att ta upp ett sådant lån som avses i 11 

kap. 11 § skall alltid fattas av bolagsstämman om någon som avses i 2 § 

första stycket 2 skall ha rätt att teckna sig för lånet med förtur eller med 

särskilda villkor”. I de fall paragrafen är tillämplig kan inte bolagsstämman 

bemyndiga styrelsen att besluta om sådant lån. De situationer som 2 § tar 

sikte på är sådana där (i) aktieägarna i bolaget inte ska ha företrädesrätt 

till teckning i förhållande till det antal aktier de äger eller enligt vad som 

framgår av bolagsordningen, samtidigt som (ii) de som istället har sådan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Samuelsson & Nerep, Aktiebolagslag (2005:551) 16 kap. 1 §, Lexino 2013-
07-01 
32 Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 239.!
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rätt tillhör en viss krets av personer, nämligen styrelseledamot eller VD i 

det emitterande bolaget eller bolag inom samma koncern, andra anställda 

hos det emitterande bolaget eller annat bolag i samma koncern, make eller 

sambo till någon av ovanstående personer, någon som står under vårdnad 

av någon av ovanstående personer eller en juridisk person över vilken 

någon av nämnda personer ensam eller tillsammans med någon annan har 

ett bestämmande inflytande.  Det är i de fall då personer som presenteras 

under (ii) får teckna kapitalandelslån med förtur som beslut om sådant lån 

måste fattas av bolagsstämman. Det rör sig således om vissa riktade 

emissioner. Är det så att bolaget istället riktar sig till marknaden för att ta 

upp ett kapitalandelslån och några speciella begränsningar vad avser vem 

som får teckna lånet eller att det innehåller några särskilt gynnsamma 

villkor för anställda, VD osv, blir regleringen inte tillämplig. I sådana fall 

finns det heller inga hinder mot att lånet tecknas av de ovan nämnda 

personerna. 

Följden av reglerna är att majoritetskraven i 16 kap. 8 § ABL måste 

beaktas. De krav som lagrummet ställer upp är att de av bolagsstämman 

fattade besluten är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med 

minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 

företrädda vid bolagsstämman. Som framgår av ovan kommenterad lagtext 

ställer LEO-reglerna upp höga krav på enighet vid bolagsstämmans beslut 

kring de lån som är riktade till personer som omfattas av kapitlet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att LEO-reglerna är tillämpliga 

på kapitalandelslån. Reglerna är aktuella i sådana fall där lånet har vissa 

särskilda villkor eller förtur till teckning tillkommer vissa i lagtexten 

uppräknade personer, bland annat VD, styrelseledamot och anställd. Av vad 

som framkommit ovan kan konstateras att då Leo-reglerna är tillämpliga 

försvårar det upptagandet av kapitalandelslån för företaget av den 

anledningen att upptagande av sådana lån måste beslutas av 

bolagsstämman och med krav på mycket kvalificerad majoritet. 
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2.8 Sammanfattning 

 

Som konstaterats är kapitalandelslån efter många års förbud åter möjliga 

att emittera för svenska bolag. Anledningen till att regeringen ansåg att 

kapitalandelslån åter skulle tillåtas som finansieringsform var att den 

tyckte att ett bolag skulle få använda den finansiering som bolaget finner 

lämplig. Regeringen ansåg också att den riskbedömning som behöver göras 

vid kapitalandelslån inte skilde sig från de bedömningar som görs vid andra 

finansieringsformer.  Även det faktum att liknande finansieringsformer 

tilläts i andra länder spelade in. 

Vad avser den aktiebolagsrättsliga regleringen ligger stor vikt vid 11 

kap. 11 § ABL där det stadgas att beslut om att bolaget ska ta upp ett 

kapitalandelslån ska fattas av bolagsstämman eller efter bolagsstämmans 

bemyndigande, av styrelsen, om storleken av det belopp som skall 

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

Skrivningen tar sikte på kapitalandelslån och en finansiering genom ett 

sådant instrument kräver således beslut enligt lagrummet. Att beslut av 

bolagsstämman krävs vid kapitalandelslån kan inte anses som orimligt. En 

finansiering genom ett sådant lån riskerar att påverka aktieägarnas rätt till 

del av vinsten i det låntagande företaget. Aktieägarna bör därför ha ett 

avgörande inflytande över ett sådant beslut. 

Den stora möjligheten att bestämma villkoren för kapitalandelslån 

medför att de kan användas i många olika syften. Möjligheten till 

utformning medför även att osäkerhet kan råda om när lånet ska anses 

omfattas av stämmans beslutanderätt enligt 11 kap. 11 § ABL och när det 

faller utanför de reglerna. Som konstaterats ovan medför ett felaktigt beslut 

ogiltighet. Av den anledningen finns det risk att lån som inte omfattas av 

beslutsreglerna ändå beslutas av stämman med den följd att anskaffande av 

kapital blir mer omständligt och tidskrävande.  

Användandet av kapitalandelslån som någon form av röstlös aktie är 

något som kan ge stora möjligheter och kan vara ett sätt att bland annat 

locka till sig nyckelpersoner till bolaget utan att minska sin makt över 
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bolaget. Vad gäller denna användning av kapitalandelslån kan det 

diskuteras hur väl den stämmer överens med 

röstvärdesdifferentieringsbestämmelsen i 4 kap. 5 § ABL som föreskriver en 

maximal röstvärdesdifferentiering på 1:10. Någon tydlig motivering till 

varför regeringen valde att åter tillåta kapitalandelslån medan röstlösa 

aktier fortfarande är förbjudna synes inte finnas. Möjligtvis spelar det in att 

innehavaren av ett kapitalandelsbevis saknar många av de rättigheter och 

skydd som en aktieägare har och att förbudet mot röstlösa aktier därför 

fortfarande har en funktion.  
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3 Skatterättslig reglering av 

kapitalandelslån 
 

3.1 Inledning 

 

Någon uttrycklig skatterättslig definition av kapitalandelslån finns inte. 

Däremot nämns kapitalandelslån och kapitalandelsbevis i ett antal lagrum 

i inkomstskattelagen. Vad gäller den skatterättsliga hanteringen av 

kapitalandelslån handlar den främst om hur en vinst respektive förlust ska 

behandlas hos långivare respektive låntagare. Vidare finns det 

skatterättsliga regleringar avseende klassificering och avyttring av 

instrumentet. Detta avsnitt är uppdelat utifrån de nu nämnda aspekterna 

och inleds med en klassificering av instrumentet följt av genomgång av de 

skatterättsliga effekterna hos respektive part och de skatterättsliga 

regleringarna vad avser avyttring. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av regleringen.  

 

3.2 Beskattning av kapitalinkomst 

 

Kapitalvinst kan uppstå både inom inkomstslaget kapital och inom 

inkomstslaget näringsverksamhet. Är det en fysisk person som gör en 

kapitalvinst ska den beskattas i inkomstslaget kapital medan om en 

juridisk person gör en sådan vinst ska den enligt 13 kap. 2 § IL beskattas i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Beräkning och beskattningstidpunkt för 

kapitalvinster eller kapitalförluster regleras dock på samma sätt för båda 

inkomstslagen enligt reglerna i 44 kap. IL som innehåller grundläggande 

bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster. Av 13 § i kapitlet 

framgår huvudregeln vad avser beräkning av kapitalvinst. I lagrummet 

stadgas att kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen 

för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad 

med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och omkostnadsbeloppet. 
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Kapitalintäkter kan även uppkomma genom löpande avkastning på en 

tillgång. 

 

3.3 Klassificering av kapitalandelslån 

 

Det för klassificeringen aktuella lagrummet är 48 kap. 2 § 2 st. IL. I 

lagrummet stadgas att ”bestämmelser om delägarrätter ska tillämpas också 

på vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor”. 

Som motiv till att kapitalandelsbevis ska hanteras som delägarrätt uttalas i 

propositionen till regleringen att ”en utgångspunkt bör vara att 

värdepapper vars avkastning är knuten till storleken på bolagets vinst eller 

utdelning, eller som i övrigt är utformat så att värdeutveckling liknar den 

för aktier, bör hänföras till delägarrätter i skattehänseende”.33 Det uttalas 

vidare att kapitalandelslån företer många likheter med aktier. Bland annat 

nämns att återbetalning av ett kapitalandelslån inte kommer att ske med 

ett i förväg bestämt nominellt belopp utan kommer vara beroende av 

bolagets resultat och finansiella ställning.  Det som skiljer instrumentet 

från aktien är bland annat att innehavaren av ett kapitalandelsbevis inte 

kan utöva vissa av rättigheterna som en aktieägare har. 34  Av den 

anledningen menar därför regeringen att kapitalvinstbeskattningen av 

kapitalandelslån ska ske i enlighet med bestämmelserna om delägarrätter. 

Beskattningen kommer därför ske i likhet med den för vinstandelsbevis 

vilket är rimligt med tanke på de likheter som finns mellan instrumenten. 

Såsom framgår av den ovan citerade lagtexten tar klassificeringen 

enbart sikte på det fall att instrumentet är emitterat i svenska kronor.  

Klassificeringen av kapitalandelslån i utländsk valuta regleras i 48 kap. 4 § 

IL där det framgår att kapitalandelslån i utländsk valuta ska klassificeras 

som en utländsk fordringsrätt. Att klassificeringen är annorlunda i fråga 

om lån i utländsk valuta är inte något som diskuteras i förarbetena. Detta 

kan tyckas vara anmärkningsvärt då klassificeringen av instrumentet till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Prop. 2005/06:39 s. 30. 
34 Prop. 2005/06:39 s. 30.!
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stor del påverkar hur beskattning kommer att ske. Detta kommer att 

diskuteras närmare nedan.  

 

3.4 Beskattning av parterna 

 

3.4.1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer att behandlas hur beskattning sker av 

kapitalandelslån. De frågor som är aktuella att diskutera är främst under 

vilka förutsättningar en kapitalvinst respektive en kapitalförlust ska 

medföra beskattningskonsekvenser, d.v.s. om förlusten är avdragsgill och 

om vinsten är skattepliktig. Även kapitalandelslånets skatterättsliga 

klassificering kommer beröras. Vidare kommer de skatterättsliga 

konsekvenserna av en avyttring av instrumentet att behandlas. Då 

förarbetena till regleringen om beskattning av kapitalandelslån är mycket 

kortfattad finns det anledning att söka sig utanför dessa. I förarbetena 

grundas valet av beskattningskonsekvenser till stor del på den reglering 

som gäller vid återköp av egna aktier varför den regleringen kommer att 

redovisas, och diskuteras.  

 

3.4.2 Återköp av egna aktier 

 

3.4.2.1 Inledning 

 

Av den anledningen att beskattningen av kapitalandelslån på låntagarnivå 

följer beskattningen på bolagsnivå vid återköp av egna aktier finns det 

anledning att inledningsvis gå igenom dessa regler. Med beaktande av 

motiven till regleringen av återköp av egna aktier kan beskattningen av 

kapitalandelslån på gäldenärsnivå lättare förstås.  

Dahlberg menar att en genomgång av reglerna om återköp av aktier 

är viktig för att kunna dra slutsatser kring kapitalandelslån. Han motiverar 

detta med att eftersom beskattningen är utformad på samma sätt blir det 
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aktuellt att se om de civilrättsliga överväganden som ledde till att återköp 

av aktier tilläts liknar de överväganden som gjordes vid tillåtandet av 

kapitalandelslån. Är skälen olika finns det anledning att diskutera om den 

skatterättsliga behandlingen ska vara densamma.35 

Enligt huvudregeln är det inte tillåtet för ett bolag att förvärva egna 

aktier. Undantag från detta finns dock vilket framgår av 19 kap. 4 och 5 §§ 

ABL. Det finns ett antal olika anledningar till varför ett bolag kan önska att 

förvärva egna aktier. Bland annat kan ett skäl vara att överföra likvida 

medel från bolaget till aktieägarna. Återköp istället för utdelning ger i 

dessa fall aktieägarna bättre valmöjligheter. En utdelning från bolaget 

måste vara lika för samtliga ägare av aktier av samma slag medan 

aktieägare kan välja om de vill sälja aktier till bolaget. Återköp kan även 

användas som en kurspåverkande verksamhet.36 

Nedan följer en genomgång av reglerna om återköp av egna aktier. 

Huvudregeln i fråga om ett bolags återköp av egna aktier är att sådana 

förvärv enligt ABL inte är tillåtna. Detta följer av 19 kap. 4 § ABL.  Det 

motiveras med skyddet för bolagets borgenärer samt skydd för befintliga 

och framtida aktieägare. 37  Anledningen till att borgenärsskyddet 

aktualiseras är att om kapital används till återköp av egna aktier minskar 

det bolagets förmåga att betala sina skulder. Det är även förbjudet för 

dotterbolag att förvärva aktier i sitt moderbolag vilket framgår av 19 kap. 7 

§ ABL. Enligt 19 kap. 3 § ABL får egna aktier inte heller tas emot som pant. 

Undantag från förbudet att förvärva egna aktier finns i 19 kap. 5 § ABL. Ett 

förvärv enligt nämnda lagrum förutsätter dock enligt 19 kap. 6 § ABL att 

sådana aktier avyttras senast tre år efter förvärvet. Ytterligare undantag 

stadgas i 19 kap. 13 § ABL där det stadgas att publika bolag vars aktier är 

upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför EES får förvärva egna aktier under vissa i 14 och 15 §§ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst: grundproblem i 
kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i 
gränslandet mellan lånekapital och eget kapital!s.!681.!
36 Tivéus, Ulf, Återköp av egna aktier, Skattenytt 2000, s. 254. 
37 Dahlberg s. 682 & Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 101.!
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angivna förutsättningar. Bland annat tillåts enligt 14 § förvärv som skett på 

en reglerad marknad. Av 15 § följer dock en begränsning av denna 

möjlighet. Enligt paragrafen får ett aktiebolag endast inneha egna aktier 

som motsvarar maximalt 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 

För den skatterättsliga diskussionen är det av vikt att diskutera hur 

värdeöverföringen mellan aktieägare och bolag beaktas ur ett 

bolagsrättsligt perspektiv. 38  Vad avser värdeöverföringar från bolaget 

regleras de i 17 kap. ABL. Enligt 17 kap. 1 § ABL avses som 

värdeöverföring enligt punkt 2 förvärv av egna aktier, dock inte förvärv 

enligt 19 kap. 5 § ABL. Av 17 kap. 2 § ABL framgår vilka värdeöverföringar 

som är tillåtna och där innefattas bland annat förvärv av egna aktier. I 17 

kap. 3 § ABL regleras vissa begränsningar och enligt paragrafen ska krav 

ställas på att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital samt 

att försiktighetsprincipen iakttas. Således ska hänsyn tas till dessa faktorer 

vid överföring av medel från aktiebolaget till aktieägare i samband med 

återköp av egna aktier. 

 

3.4.2.2 Skatterättsliga synpunkter 

 

3.4.2.2.1 Aktieägarnivå 

 

Vad gäller de skatterättsliga konsekvenserna på aktieägarnivå är den 

avgörande frågan hur återköpslikviden ska behandlas ur aktieägarens 

perspektiv. De alternativ som behandlats är att antingen se likviden som en 

vinstutdelning eller som en ersättning för avyttrad egendom, och då som en 

kapitalvinst. Frågan diskuterades i propositionen till regleringen.39 Den 

slutsats som drogs var att återköpslikviden skall betraktas som 

kapitalvinst. Det motiverades med att det ansågs följa av allmänna regler 

att aktieägaren skall anses ha avyttrat aktierna.40 Detta kan inte anses som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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39!Prop. 1999/2000:38 s. 24ff.!
40 Prop. 1999/2000:38 s. 24ff.!
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främmande med tanke på att aktieägaren erhåller återköpslikviden i utbyte 

mot aktierna. Sett till aktieägaren är situationen identisk med om denne 

avyttrat aktierna till en utomstående part. Ur aktiebolagets perspektiv är 

situationen mer skild från ett vanligt förvärv. Det har att göra med på vilka 

sätt bolaget har möjlighet att använda de återköpta aktierna. För bolaget 

finns tre möjligheter nämligen (i) att avyttra aktierna, (ii) att dra in 

aktierna genom att minska aktiekapitalet och (iii) att i viss begränsad 

omfattning behålla aktierna. Alternativ två torde vara vanligast, d.v.s. att 

dra in aktierna genom minskning av aktiekapitalet. I detta fall är bolagets 

situation tydligt skild från den som uppstår för en utomstående part som 

förvärvar aktier från aktieägaren. Dahlberg menar att det inte talar för att 

återköp av egna aktier ska betraktas som ett förvärv på bolagsnivå och 

avyttring på aktieägarnivå. Han menar att detta istället talar för att 

återköp av aktier ska betraktas som utdelning.41 

I propositionen till regleringen diskuterades vilka skatterättsliga 

skillnader som skulle bli effekten av om återköpslikviden sågs som antingen 

utdelning eller kapitalvinst.42  Om likviden kategoriseras som utdelning 

kommer inte något avdrag att medges för aktiernas anskaffningsutgift till 

skillnad mot om likviden bedöms som kapitalvinst där avdrag medges. Är 

den att bedöma som kapitalvinst finns det även möjlighet till avdrag för 

kapitalförlust. 43  Dahlberg är av åsikten att återköpet ur aktieägarens 

perspektiv bör skatterättsligt betraktas som en avyttring med den följden 

att beskattning ska ske i enlighet med beskattning av kapitalvinst. Han 

motiverar detta med bland annat att på ett sådant sätt skulle detta medföra 

neutralitet för aktieägarna mellan att avyttra till bolaget eller till en 

utomstående part.44 I propositionen diskuterades även likheten med vad 

som gäller för inlösen av aktier vid minskning av aktiekapitalet.45 I sådana 

fall ska inlösenlikviden beskattas i enlighet med kapitalvinstsystemet. Med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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42!Prop. 1999/2000:38 s. 25.!
43 Prop. 1999/2000:38 s. 25. 
44 Dahlberg s. 689.!
45!Prop. 1999/2000:38 s. 25f.!
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hänsyn till de likheter som föreligger ansåg regeringen att anledning fanns 

att ha liknande beskattning.46 Ett av skälen som presenterades mot att 

behandla återköpslikviden som utdelning var att det i de flesta fall råder 

oklarhet för aktieägaren angående vem som är förvärvare av den avyttrade 

aktien när återköpen sker via t.ex. börs. Detta skulle medföra oklarhet i 

vilka fall som det skall bedömas som utdelning och i vilka fall då 

kapitalvinstbeskattning skall ske.47 Med beaktande av de uttalanden som 

gjordes i propositionen var behandlingen av återköpslikviden som en 

kapitalvinst att föredra. På detta sätt råder det större klarhet i hur 

beskattningen kommer att ske samt mindre utrymme kommer att finnas för 

aktieägarna att försöka framtvinga en förmånligare beskattning genom att 

före ett återköp avyttra aktierna till en utomstående part. 

 

3.4.2.2.2 Bolagsnivå 

 

Vad gäller de skatterättsliga effekterna på bolagsnivå kan inledningsvis 

påtalas de tidigare nämnda civilrättsliga handlingsalternativen som 

aktiebolaget har med återköpta egna aktier. Dessa handlingsalternativ är 

att bolaget kan (i) avyttra aktierna, (ii) dra in aktierna genom att minska 

aktiekapitalet och (iii) behålla aktierna, dock begränsat till 10 procent av 

aktiekapitalet. I propositionen till regleringen diskuterar regeringen ett 

förhandsbesked från Skatterättsnämnden meddelat den 30 mars 1999.48 I 

förhandsbeskedet görs en jämförelse mellan nyemission av aktier och ett 

bolags återköp av egna aktier. Den överföring av medel från bolag till 

aktieägare som ett återköp av aktier medför kunde enligt SRN ses som en 

omvänd nyemission och därför inte är att bedöma som ett oneröst förvärv 

utan som en omdisposition av eget kapital. En sådan situation ska således 

inte ge upphov till kapitalvinst eller kapitalförlust.49 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Prop. 1999/2000:38 s. 25f. 
47 Prop. 1999/2000:38 s. 26. 
48!Prop. 1999/2000:38 s. 29.!
49 Prop. 1999/2000:38 s. 29.!
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Dahlberg är av åsikten att slutsatsen är logisk och rättspolitiskt 

rimlig. Som skäl för detta anför Dahlberg följande. Det första ledet består av 

att bolaget återköper aktier från aktieägarna. Medel för att bekosta köpet 

tas från bolagets fria egna kapital. Det andra ledet består av att bolaget 

överlåter de återköpta aktierna till en utomstående part. I det första ledet 

sker en minskning av bolagets egna kapital och i motsvarande mån har 

aktiernas andel av bolagets totala tillgångar minskat. Vid avyttringen i steg 

två tillförs bolaget åter kapital. Detta andra steg motsvarar en nyemission. 

Av den anledningen är det naturligt att på bolagsnivå tillämpa de 

beskattningskonsekvenser som gäller för nyemission även på återköp av 

egna aktier.50 

För att bättre illustrera detta går Dahlberg igenom två olika exempel. 

I det första exemplet förvärvar aktiebolaget egna aktier för 100 kr, vilket 

utgör den gällande börskursen. Ett år senare avyttras aktierna för 50 kr till 

en utomstående part. 50 kr utgör vid detta tillfälle det gällande 

marknadsvärdet.  I det andra exemplet förvärvar bolaget egna aktier för 

100 kr vilket motsvarar gällande börskurs. Efter ett år avyttras aktierna för 

150 kr till en utomstående part vilken motsvarar det gällande 

marknadsvärdet. Det första exemplet medför en förlust medan bolaget i det 

andra exemplet gör en vinst. Inledningsvis kan konstateras att bolaget 

genom återköpet har överfört tillgångar till aktieägarna. Som konstaterats 

utgör det enligt bolagsrätten en värdeöverföring och skatterättsligt, på 

aktieägarnivå, en avyttring. Dahlberg presenterar två olika betraktelsesätt 

för vad som händer på bolagsnivå när bolaget avyttrar de återköpta egna 

aktierna. Det rör sig antingen om att se det som en avyttring av en tillgång 

eller som en anskaffning av kapital, och då liknande formen av en 

nyemission.51 

Anses det att bolaget företar en avyttring av en tillgång medför det 

att kapitalvinstbeskattning blir aktuell. Det första exemplet skulle medföra 

en kapitalförlust vilken skulle vara avdragsgill medan den kapitalvinst som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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uppstår i andra exemplet skulle vara skattepliktig. Detta betraktelsesätt 

kan motiveras med bland annat en önskan om reciprocitet i beskattningen. 

Tillgången som avyttras i aktieägarledet ska beskattas hos denne. Då är det 

rimligt att avyttringen i nästa led, d.v.s. på bolagsnivå, också ska beskattas. 

Den bolagsrättsliga behandlingen talar dock emot ett sådant 

betraktelsesätt.  Ur ett bolagsrättsligt perspektiv utgör värdeföringen från 

bolag till aktieägare en värdeöverföring motsvarande en utdelning. Bolagets 

resultat påverkas inte av utbetalningen av återköpslikviden utan endast det 

fria egna kapitalet. Av 4 kap. 14 § Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL 

framgår att egna aktier inte får tas upp som tillgång. 52  Det andra 

betraktelsesättet var som konstaterades ovan att se det som en anskaffning 

av kapital likt en nyemission. I det första exemplet, där en kapitalförlust 

uppstod, skulle en sådan inte vara avdragsgill. Motsvarande kapitalvinst 

som uppstår i exempel två skulle inte vara skattepliktig. Detta synsätt kan 

motiveras likt den ovan nämnda kommentaren om att bolaget genom 

återköpet av de egna aktierna inte har tillförts en tillgång av något värde. 

När bolag avyttrar de förvärvade aktierna tillgodogör sig bolaget nytt 

kapital i likhet med vad som gäller vid en nyemission. Det enda som 

påverkas av avyttringen är bolagets fria egna kapital.53 Regeringen valde 

att gå på det andra betraktelsesättet, d.v.s. att bolagets avyttring av egna 

aktier inte ska ge upphov till några skattekonsekvenser. Detta motiverades 

med att regeringen var av den åsikten att det synes vara vanligare att 

bolaget använder aktierna för att minska aktiekapitalet istället för att 

avyttra de återköpta egna aktierna.54 

Dahlberg kommenterar regeringens slutsatser utifrån de två olika 

huvudsituationerna som kan uppstå, d.v.s. att bolaget antingen drar in 

aktierna som återköpts eller att bolaget avyttrar de återköpta aktierna. I 

den första situationen är Dahlberg av åsikten att det är korrekt att någon 

kapitalvinstbeskattning inte sker på bolagsnivå. Den tillgång, de återköpta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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aktierna, som bolaget har förvärvat upphör ju att existera. 

Reciprocitetskedjan mellan köpare och säljare bryts i och med att aktierna 

dras in. Av den anledningen menar han att det saknas tillräckliga skäl för 

att transaktionen ska utlösa kapitalvinstbeskattning.55 

I den andra situationen när bolaget avyttrar aktierna vidare är 

Dahlberg något mer kritisk till regeringens argumentation. Regeringen 

grundar sitt synsätt till stor del på att vid en nyemission uppkommer inga 

beskattningskonsekvenser för emitterande bolag. Dahlberg menar att det 

finns starka skäl som tyder på att kapitalvinstbeskattning ska ske, främst 

med hänsyn till neutralitet och likformighet i beskattningen. De aktier som 

bolaget återköpt har ett förmögenhetsvärde och utgör en tillgång för 

bolaget. En avyttring borde därför medföra en kapitalvinst eller 

kapitalförlust. I ett sådant fall skulle dessa tillgångar vara helt jämförbara 

med andra tillgångar. Med hänsyn till likformighet och neutralitet borde 

kapitalvinstbeskattning ske även när dessa tillgångar avyttras.56 Detta är 

något som regeringen diskuterar i propositionen.57 Där nämns att en av 

huvudprinciperna inom skatterätten är att skattereglerna ska vara 

neutrala och därför inte påverka den skattskyldiges handlingsalternativ. 

Det konstateras att en skattefrihet för kapitalvinster och avdragsförbud för 

kapitalförluster skulle rubba denna neutralitet. 58  Således synes inte 

regeringen ha varit helt säker i sitt val att underlåta 

beskattningskonsekvenser.  

Dahlberg kritiserar även regeringens hänvisning till en jämförelse 

med nyemission. Han menar att den är något långsökt. En nyemission har 

som syfte att anskaffa nytt kapital till bolaget. Bolaget är således i behov av 

kapital. Ett bolag som däremot återköper egna aktier är väl försörjt med 

kapital. Dahlberg menar att dessa situationer är så olika att det är svårt att 

överföra den skatterättsliga lösningen för nyemission på återköp av egna 

aktier. Han menar som konstaterats ovan att kravet på likformighet och 
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neutralitet istället talar för att en avyttring av återköpta aktier ska 

medföra kapitalvinstbeskattning. Genom att inga 

beskattningskonsekvenser uppstår för bolaget blir det en skattebefriad länk 

i reciprocitetskedjan. Både avyttrande aktieägare och förvärvande framtida 

aktieägare kommer vara föremål för beskattningskonsekvenser.59 

Den skatterättsliga regleringen avseende det ovan behandlade 

återfinns i 48 kap. 6a § IL där det stadgas att en kapitalvinst som 

uppkommer då ett aktiebolag avyttrar egna aktier inte ska tas upp om 19 

kap. 13 § ABL gäller för bolaget. Att en eventuell kapitalförlust inte är 

avdragsgill framgår av 44 kap. 2 § IL jämförd med 48 kap. 6a § IL. I 44 kap. 

2 § IL konstateras att en kapitalförlust ska behandlas på motsvarande sätt 

som en kapitalvinst. Det ovan anförda angående uteblivna 

beskattningskonsekvenser vid ett bolags återköp av egna aktier lades som 

grund för behandlingen av beskattningen vid ett bolags inlösen av ett 

kapitalandelslån som det ställt ut. 

Som kan konstateras av genomgången ovan uppstår inte 

beskattningskonsekvenser på bolagsnivå vid återköp av egna aktier. Valet 

synes inte ha varit helt självklart för regeringen då den i propositionen 

lyfter fram ett antal faktorer som talar emot ett sådant behandlingssätt. 

Trots det ansågs uteblivna beskattningskonsekvenser vara den bästa 

lösningen. Den regleringen låg sedan till grund för hur beskattningen av 

låntagande företag vid kapitalandelslån ska ske. De reglerna kommer att 

redovisas nedan samtidigt som en jämförelse med hur beskattning sker vid 

återköp av egna aktier kommer att göras.  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.4.3 Beskattning av låntagaren vid 

kapitalandelslån(gäldenären) 

 

3.4.3.1 Inledning 

 

I detta avsnitt lämnas en redogörelse för hur låntagaren beskattas, d.v.s. 

den som har utfärdat kapitalandelslånet. Eftersom regeringen var mycket 

kortfattad i förarbetena till regleringen kommer en stor del av redogörelsen 

att bygga på den text som presenterades ovan angående beskattning vid 

återköp av egna aktier. Såsom framgått av den skatterättsliga definitionen 

av kapitalandelslån är det på det låntagande företagets sida fråga om hur 

stort kapitalbelopp som ska återbetalas till långivaren. Storleken på detta 

belopp är beroende av det låntagande företagets vinst eller utdelning till 

aktieägarna.  

 

3.4.3.2 Beskattning av låntagaren 

 

Såsom kapitalandelslånet är utformat kan både en kapitalvinst och en 

kapitalförlust uppstå för det låntagande företaget. För att få en bättre 

överblick över dessa två situationer kommer två exempel att redovisas. Det 

första exemplet illustrerar hur en kapitalvinst kan uppstå för det 

låntagande företaget. Vi kan förutsätta att lånet vid emissionstillfället hade 

ett nominellt värde av 100 och en löptid på fem år. Såsom tidigare 

konstaterats är det kapitalbelopp som ska återbetalas beroende av hur det 

låntagande företagets verksamhet går under de fem år som lånet löper. Om 

vi förutsätter att det låntagande företaget under denna period går med 

förlust medför det att ett lägre belopp ska betalas tillbaka till långivaren vid 

utgången av lånets löptid. Anta att låntagaren går med en förlust som 

medför att endast 60 ska återbetalas. I ett sådant fall har det låntagande 

företaget gjort en kapitalvinst på kapitalandelslånet med 40 (100-60). Det 

låntagande företaget har således gjort en vinst på 40, samtidigt som 

långivaren gör motsvarande förlust. 
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I propositionen till bestämmelsen uttalade regeringen att den 

kapitalvinst som uppstår hos låntagaren inte ska tas upp till beskattning.60 

På motsvarande sätt ska en kapitalförlust inte vara avdragsgill. Den valda 

regleringen motiveras till viss del av en jämförelse med reglerna om återköp 

av egna aktier. Mer om det nedan.61 Den valda regleringen framgår av 48 

kap. 6b § IL där det stadgas att kapitalvinst som uppkommer då ett 

aktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag löser in ett 

kapitalandelsbevis som bolaget ställt ut, ska inte tas upp hos det. 

Skattefrihet på sådan kapitalvinst råder således. 

Det andra exemplet illustrerar hur en kapitalförlust kan uppstå hos 

det låntagande företaget. Anta likt det första exemplet att 

kapitalandelslånet emitteras till ett nominellt värde av 100 med en löptid 

på fem år. Anta vidare att under dessa fem år går företaget med vinst vilket 

medför att det kapitalbelopp som ska återbetalas uppgår till 140. 

Skillnaden mellan det belopp som lånet emitterades till, d.v.s. 100 och det 

belopp som ska återbetalas, d.v.s. 140, utgör den kapitalförlust som det 

låntagande företaget gör, d.v.s. 40 (140-100). Denna kapitalförlust är inte 

avdragsgill. Det framgår indirekt eftersom en kapitalvinst inte är 

skattepliktig. Av 44 kap. 2 § IL framgår att vad som sägs om kapitalvinst i 

bland annat 48 kap. IL ska gälla på motsvarande sätt för kapitalförluster. 

Den ovan nämnda 48 kap. 6b § IL jämfört med 44 kap. 2 § IL medför således 

att eventuell kapitalförlust inte är avdragsgill. Det finns även en uttrycklig 

bestämmelse som reglerar detta och den finns i 48 kap. 28 § 2 st. IL där det 

stadgas att kapitalförlust som uppkommer då ett aktiebolag eller ett 

ömsesidigt försäkringsföretag löser in ett kapitalandelsbevis inte får dras av 

vilket följer av 44 kap. 2 § IL jämförd med 48 kap. 6b § IL. 

Något kan även sägas om uttrycket ”löser in”. Enligt den ovan 

berörda regleringen i 48 kap. 6b § IL ska kapitalvinst som uppkommer då 

ett aktiebolag löser in ett kapitalandelsbevis som bolaget ställt ut inte tas 

upp till beskattning hos det. Att kapitalandelsbeviset löses in är således en 
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avgörande faktor för tillämpningen av paragrafen. Frågan som kan 

diskuteras är om uttrycket ”löser in” enbart tar sikte på när lånets löptid 

löper ut eller om det är möjligt för låntagande företag att göra en förtida 

inlösen av kapitalandelslånet. Den frågan diskuteras inte i förarbetena men 

Dahlberg har behandlat frågan. Han menar att båda fallen borde omfattas 

av lagtextens ordalydelse, eftersom det i båda fallen rör sig om en inlösen. 

Skulle en förtida inlösen inte träffas av regleringen skulle det medföra att 

företaget skulle träffas av ordinarie beskattning. Stadgandet bör tolkas så 

att även en förtida inlösen av kapitalandelslånet ska träffas av regleringen. 

I annat fall borde frågan ha behandlats i förarbetena vilket inte gjordes.62 

 

3.4.3.3 Jämförelse med återköp av egna aktier 

 

Såsom konstaterats ovan var regeringen relativt fåordig i sina 

kommentarer vid införandet av beskattningsreglerna för kapitalandelslån. 

Det gjordes hänvisning till reglerna om vinstandelslån samt lämnades en 

kort kommentar om jämförelser med hur beskattning sker vid återköp av 

egna aktier.63  Dahlberg är kritisk till denna fåordighet och menar att 

kapitalandelslån på många sätt skiljer sig från vinstandelslånen varför en 

utförligare diskussion hade varit att önska. 64  Den huvudsakliga 

motiveringen till att kapitalvinst inte ska tas upp till beskattning samt att 

kapitalförlust inte ska vara avdragsgill är att en liknande lösning hade 

valts vid återköp av aktier. Således var återköpsreglerna av största 

betydelse för valet av reglering. Någon ytterligare motivering till varför en 

jämförelse gjordes med återköp av egna aktier finns inte. 

Med grund i den kortfattade motiveringen har Dahlberg valt att gå 

djupare i frågan varför samma reglering bör användas vid både 

kapitalandelslån och vid återköp av egna aktier.65 De likheter som finns 

mellan kapitalandelslån och aktier är betydande. Båda instrumenten 
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innebär att investeraren satsar kapital i bolaget. I båda fallen är även 

avkastningen beroende av den vinst som bolaget gör. Utöver dessa två 

egenskaper är dock likheterna inte särskilt stora. Skillnaderna mellan 

finansieringsformerna är bland annat att en aktieägare kan utöva rösträtt i 

bolaget vilket inte är möjligt för en innehavare av ett kapitalandelslån. 

Vidare omfattas aktieägaren av ABL:s bestämmelser om minoritetsskydd 

vilket inte innehavaren av kapitalandelslånet gör. Finansieringsformerna 

har även olika syften. Kapitalandelslån är avsett som en normal metod för 

att anskaffa kapital till bolaget. Det kan jämföras med andra instrument 

som har till syfte att anskaffa kapital såsom utfärdande av 

teckningsoptioner med skuldebrev, konvertibler och vinstandelslån. Förvärv 

av egna aktier är däremot en företeelse som är betydligt mer reglerad med 

betydligt strängare krav för ett genomförande än vad som gäller vid 

utfärdande av kapitalandelslån. Dahlberg menar med beaktande av detta 

att det inte finns sådana likheter mellan instituten att det kan anses 

motiverat att ha likadan skatterättslig hantering.66 

Något som enligt Dahlberg ligger närmare kapitalandelslån är 

nyemission av aktier. I båda fallen rör det sig om ett utfärdat instrument 

som har till syfte att anskaffa nytt kapital. Ytterligare en likhet är att i 

båda fallen kommer värdeutvecklingen på instrumenten att vara beroende 

av det låntagande företaget. Den stora skillnaden är att en aktieägare 

åtnjuter vissa rättigheter och skyldigheter som följder av ABL och 

bolagsordningen. Vid nyemission av aktier inträder inga 

beskattningskonsekvenser på bolagsnivå. Det skulle kunna åberopas till 

stöd för att inte heller emission av kapitalandelslån skulle medföra 

beskattningskonsekvenser. Dahlberg menar dock att det finns problem med 

en sådan jämförelse. En nyemission sker under en begränsad tidsperiod och 

etablerar en särskild relation mellan aktieägare och hans bolag. Ett 

kapitalandelslån är däremot ett rent obligationsrättsligt förhållande mellan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Dahlberg s. 711. 
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borgenären och gäldenären. Det förhållandet måste därför bedömas som ett 

mindre integrerat förhållande.67 

Vad avser Dahlbergs resonemang kan jag hålla med om att det 

föreligger stora skillnader mellan emitterandet av ett kapitalandelslån och 

återköp av egna aktier. Vissa likheter finns men jag tycker att det bör 

uppmärksammas att det är fråga om helt olika instrument. Ett rent 

kapitalanskaffningsinstrument med relativt vida ramar och ett mycket 

reglerat instrument med något annorlunda användningsområde. På vilka 

grunder regeringen valde att ta inspiration till likabehandlingen är mycket 

kort motiverat. Det enda som nämns är att likheterna är stora. Samtidigt 

uttalar regeringen åsikter som talar emot att samma bedömning ska göras. 

Mot denna bakgrund hade jag gärna sett att regeringen tydligare hade 

motiverat sitt val samt gjort jämförelser med hur beskattning sker vid 

andra finansieringsformer.  

 

3.4.3.4 Sammanfattning 

 

Trots den kritik som kan riktas mot valet av beskattningskonsekvenser är 

det gällande synsättet att inga beskattningskonsekvenser uppstår för 

låntagande företag vid inlösen av kapitalandelslån. Ingen kapitalvinst ska 

tas upp till beskattning samtidigt som eventuell kapitalförlust inte är 

avdragsgill. Detta motiveras med att liknande reglering används vid ett 

bolags återköp av egna aktier. Motiveringen kan kritiseras men det är den 

som finns tillgänglig. Även andra jämförelser kan göras. Dahlberg 

presenterar en jämförelse med nyemission av aktier och menar att det 

mellan dessa former för anskaffning av kapital finns större likheter. En 

sådan jämförelse skulle även kunna tala för att inga 

beskattningskonsekvenser ska uppstå för det låntagande företaget. Likt 

jämförelsen med återköp av egna aktier finns det betydande skillnader 

mellan nyemission av aktier och beskattning av kapitalandelslån. Den 

valda regleringen med uteblivna beskattningskonsekvenser är dock inte på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Dahlberg s. 711f.!
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något sätt orimlig. Vad som däremot hade varit önskvärt är en djupare 

diskussion från regeringens sida om varför de valde det aktuella 

behandlingssättet.  

 

3.4.4 Beskattning av långivaren (borgenären) 

 

3.4.4.1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer reglerna för hur beskattning sker på borgenärsnivå, 

d.v.s. beskattning av det långivande företaget att diskuteras. Det rör sig 

således om den part som tecknar kapitalandelslånet och lånar ut kapital till 

det emitterande företaget. För borgenären finns det lite olika alternativ. 

Borgenären kan ha tecknat kapitalandelslånet direkt från det låntagande 

företaget, d.v.s. den emitterande parten. Borgenären kan även ha förvärvat 

kapitalandelsbeviset på marknaden. Kapitalandelslånet kan behållas till 

inlösentidpunkten eller avyttras innan en sådan tidpunkt infaller. En 

avyttring eller inlösen av kapitalandelslånet medför 

kapitalvinstbeskattning för innehavaren. Här föreligger således en skillnad 

mot vad som gäller för det låntagande företaget. Denna olika behandling 

kan ses som ett avsteg från principen om reciprocitet vid beskattning. 

Nedan följer en redogörelse för hur långivaren ska beskattas vid inlösen av 

instrumentet, med avdrag vid förlust och kapitalvinstbeskattning vid vinst. 

Även den skatterättsliga klassificeringen av instrumentet samt dess 

omkostnadsbelopp kommer att redovisas.  
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3.4.4.2 Klassificering av instrumentet 

 

Av regleringen i 48 kap. 2 § 2 st. IL framgår att bestämmelserna om 

delägarrätter ska tillämpas även på kapitalandelsbevis som avser lån i 

svenska kronor. Instrumentet anses inte utgöra en delägarrätt men 

bestämmelserna om delägarrätter ska ändå tillämpas på kapitalandelslån. 

Såsom framgår av bestämmelsen omfattas enbart kapitalandelslån i 

svenska kronor av den ovan berörda regleringen. Om instrumentet är 

utfärdat i utländsk valuta blir 48 kap. 4 § IL tillämplig. Enligt detta lagrum 

klassificeras kapitalandelslån i utländsk valuta som en utländsk 

fordringsrätt. Instrumentets klassificering blir olika beroende på i vilken 

valuta de utfärdats. Att kapitalandelslån ska behandlas enligt reglerna för 

delägarrätter motiverades i propositionen med att bortsett från att 

innehavaren inte kan utöva de rättigheter som en aktieägare har föreligger 

stora likheter mellan innehavarens och aktieägarens ställning. En 

jämförelse görs även med vinstandelslån vilka behandlas som 

delägarrätter.68 

  

3.4.4.3 Beräkning av omkostnadsbeloppet 

 

I 48 kap. 7 § IL fastslås den så kallade genomsnittsmetoden. I lagrummet 

stadgas att ”Vid beräkning av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga 

omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av 

samma slag och sort som den avyttrade användas”. Av bestämmelsen 

framgår att genomsnittsmetoden ska tillämpas på samma sätt både för 

delägarrätter och fordringsrätter. Av den anledningen kommer inte 

skillnaden i klassificeringen av instrumentet som antingen delägarrätt eller 

fordringsrätt att påverka genomsnittsmetodens tillämplighet. 

Ytterligare en metod för beräkning av omkostnadsbelopp är 

schablonmetoden. Den regleras i 48 kap. 15 § IL där det framgår att ”För 

marknadsnoterade delägarrätter får omkostnadsbeloppet bestämmas till 20 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Prop. 2005/06:39 s. 30. 
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procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband med 

denna dragits av”. Bestämmelsen tar enbart sikte på delägarrätter. Både 

utländska och svenska delägarrätter omfattas av regleringen men det 

faktum att ett kapitalandelslån i utländsk valuta klassificeras som en 

utländsk fordringsrätt gör att dessa inte omfattas. Här framkommer en 

konsekvens av att instrumenten klassificeras olika. Således kommer 

instrument utfärdat i svenska kronor att ha en mera fördelaktig behandling 

vid beräkning av omkostnadsbeloppet. 

 

3.4.4.4 Avdrag för förluster inom inkomstslaget kapital 

 

Även i fråga om avdrag för förlust på kapitalandelslån kan den 

olikbehandling vad avser klassificering få konsekvenser. Vid avdrag för 

kapitalförluster i inkomstslaget kapital har 48 kap. 20 § IL stor betydelse. I 

lagrummet fastslås att ”Kapitalförluster på andra markandsnoterade 

delägarrätter än sådana som avses i 21 § ska dras av i sin helhet samt 

kapitalförluster på sådana andelar i svenska aktiebolag och utländska 

juridiska personer som inte är marknadsnoterade ska dras av till fem 

sjättedelar mot skattepliktiga vinster på sådana tillgångar”. 

Av lagtexten framgår att kapitalförluster på marknadsnoterade 

delägarrätter har den mest förmånliga skattemässiga behandlingen. Dessa 

ska dras av i sin helhet. Vad avser icke marknadsnoterade delägarrätter 

kan dessa dras av till fem sjättedelar. De kapitalandelslån som är utfärdade 

i svenska kronor omfattas således av bestämmelsen i 48 kap. 20 § IL. De 

kapitalandelslån som är utfärdade i utländsk valuta, vilka enligt ovan är 

att bedöma som utländska fordringsrätter, omfattas inte av regleringen. För 

de instrumenten gäller istället regleringen i 48 kap. 24 § där det stadgas att 

”Om en kapitalförlust inte ska dras av enligt bestämmelserna i 20, 20a, 21 

eller 23 §, ska 70 procent dras av”. För de utländska kapitalandelslånen 

gäller alltså att förlust på dessa är avdragsgilla till 70 procent. Återigen är 

en konsekvens av olikbehandlingen av instrumenten att de utländska 

kapitalandelslånen behandlas sämre skattemässigt. 



! 41!

3.4.4.5 Avdrag för förluster inom inkomstslaget näringsverksamhet 

 

Vid eventuella kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet 

aktualiseras 48 kap. 25 och 26 §§ IL. Huvudregeln i 48 kap. 25 § IL stadgar 

att ”I inkomstslaget näringsverksamhet ska kapitalförluster för vilka 

avdrag ska göras dras av mot alla intäkter i sin helhet, om inte något annat 

anges i 26 eller 27 §”. Huvudregeln är således full avdragsrätt och någon 

skillnad görs inte beroende på om det är delägarrätter eller fordringsrätter 

som är grunden för kapitalförlusten. Detta medför att kapitalandelslån 

enligt huvudregeln behandlas på samma sätt oavsett om de är utfärdade i 

svenska kronor eller i utländsk valuta. 

Som konstaterats finns det undantag från bestämmelsen. Ett sådant 

som är aktuellt att diskutera är den så kallade aktiefållan i 48 kap. 26 § IL. 

Undantagsregeln innebär vissa begränsningar vad avser avdragsrätt på 

kapitalförlust hänförliga till delägarrätter. Aktiefållan innebär att juridiska 

personers kapitalförluster på delägarrätter för vilka avdrag ska göras får 

dras av bara mot kapitalvinster på delägarrätter. Förlust på de 

delägarrätter som omfattas av regleringen får således dras av enbart mot 

vinster på delägarrätter. Då kapitalandelslån i svenska kronor ska 

behandlas som en delägarrätt träffas de av undantagsbestämmelsen. 

Kapitalandelslån i utländsk valuta omfattas däremot inte och för dessa 

gäller huvudregeln i 48 kap. 25 § IL och full avdragsrätt mot alla intäkter 

blir följden. Vid kapitalförlust på kapitalandelslån i inkomstslaget 

näringsverksamhet är därför de skattemässiga konsekvenserna sämre i de 

fall kapitalandelslånet är utfärdat i svenska kronor. 

Vad avser kapitalförlust mellan närstående företag finns det 

ytterligare regleringar. I 25a kap. 19 § 1 st. 5 p. IL finns en begränsning vad 

avser avdrag för förlust på kapitalandelsbevis. Vilka företag som omfattas 

regleras i 25a kap. 3 § IL och lagrummet tar sikte på sådana företag som 

kan avyttra näringsbetingade delägarrätter utan skattekonsekvenser. 

Omfattas företaget av 3 § får således enligt 25a kap. 19 § IL en 

kapitalförlust inte dras av om kapitalandelslånet är utställt när företagen 
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är i intressegemenskap. Syftet med denna ytterligare begränsning torde 

rimligtvis vara att hindra att avdrag görs för konstlade förluster som 

skapats av närstående företag.69 

 

3.4.4.6 Avyttring av instrumentet och värdet av företrädesrätten 

 

Såsom konstaterats ovan är förarbetena mycket kortfattade i frågor om 

beskattning av kapitalandelslån. Vad avser de delar som inte uttryckligen 

diskuterats hänvisas till att vad som gäller för vinstandelslån också ska 

gälla för kapitalandelslån.70 Av den anledningen finns det ett värde i att 

titta närmare på de skatterättsliga reglerna vad avser avyttring av 

vinstandelslån och värdet av företrädesrätt till sådant lån. 

Då kapitalandelslån är ett instrument som kan ge upphov till stora 

vinster för innehavaren kan en företrädesrätt till att teckna sådant ha ett 

betydande värde. Värdet på företrädesrätten blir dock beroende av 

storleken på det kapitalbelopp som ska återbetalas vid utgången av lånets 

löptid. Vad avser teckningsrätt erhållen av aktieägare regleras den 

situationen av den så kallade nollmetoden. Den framgår av 42 kap. 15 § IL 

där det stadgas att ”Utnyttjandet av en företrädesrätt att teckna ett 

vinstandelslån eller ett kapitalandelslån ska inte medföra att värdet av 

rätten ska tas upp, om den som utnyttjar rätten fått den på grund av sitt 

innehav av andelar i det låntagande företaget”. Som framgår av lagtexten 

innebär nollmetoden att företrädesrätten ska anses vara förvärvad till noll. 

Anledningen till att beskattning inte sker i dessa fall är att 

företrädesrättens värde anses minska värdet på aktien som ger rätt till 

företrädesrätten. Det blir en form av utspädning.71 Lagrummet är placerat 

under avdelningen för inkomstslaget kapital. Enligt 24 kap. 2 § IL ska den 

dock ha samma tillämplighet inom inkomstslaget näringsverksamhet. 

Vidare följer av 44 kap. 10 § IL att om en teckningsrätt till bland annat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Dahlberg s. 721. 
70 Prop. 2005/06:39 s. 30. 
71Gunne, C, Inkomstskattelag (1999:1229) 42 kap. 15 §, Karnov. 
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kapitalandelslån utnyttjas för att förvärva tillgångar anses detta inte som 

en avyttring av det utnyttjade värdepappret. I detta fall skjuts 

beskattningen upp till tidpunkt när den tillgång som förvärvades genom 

teckningsrätten avyttras. Detta medför att företrädesrättens värde läggs till 

omkostnadsbeloppet för kapitalandelsbeviset.  

Vad avser företrädesrätter förvärvade på marknaden uppstår vissa 

frågor. Bland dessa kan nämnas hur företrädesrätten ska 

kapitalvinstbeskattas om den antingen används för att förvärva ett 

kapitalandelslån eller om den avyttras innan teckningsrätten utnyttjats. 

Först redovisas det fall att företrädesrätten använts och att det förvärvade 

kapitalandelslånet därefter avyttrats. Vad avser denna del kan viss ledning 

hämtas i propositionen till lagstiftningen om vinstandelslån.72 Där uttalas 

att om någon tecknat ett vinstandelsbevis med stöd av en inköpt 

företrädesrätt bör den personen få räkna in vederlaget i sin 

anskaffningskostnad för vinstandelslånet. Någon uttrycklig reglering kring 

detta ansågs inte behövlig eftersom det ansågs följa av allmänna regler om 

kapitalvinstberäkning. 73  Anskaffningsutgiften för den teckningsrätt som 

senare kom att utnyttjas skulle således räknas med i anskaffningsutgiften 

för det senare avyttrade kapitalandelslånet. 

Idag gällande reglering är något annorlunda. Vad gäller 

värderingstidpunkt är 44 kap. 20 § IL aktuell att diskutera. Den tar sikte 

på hur anskaffningsutgiften ska beräknas och stadgar att det 

omkostnadsbelopp ska räknas in som skulle ha använts om det utnyttjade 

värdepappret har avyttrats vid tidpunkten för utnyttjandet. Det medför att 

företrädesrätten ska åsättas sitt marknadsvärde vid tidpunkten för 

utnyttjandet av företrädesrätten. Det är detta marknadsvärde som ska 

läggas till anskaffningsutgiften för lånet och utgör därmed en del av 

omkostnadsbeloppet.74 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!Prop. 1976/77:93 s. 29.!
73 Prop. 1976/77:93 s. 29. 
74 Dahlberg s. 639.!
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Om teckningsrätten inte utnyttjas utan avyttras gäller vanliga 

regler. Likt vad som gäller för utnyttjande av teckningsrätter erhållna som 

aktieägare följer det av 44 kap. 10 § IL att utnyttjandet av företrädesrätt 

förvärvad på marknaden inte är att bedöma som en avyttring av det 

utnyttjade värdepappret.  

 

3.5 Sammanfattning 

 

Såsom konstaterats ovan är den skatterättsliga regleringen avseende 

kapitalandelslån till stor del baserad på andra skatterättsliga regleringar 

och då främst reglerna om vinstandelslån och återköp av egna aktier. De 

förarbeten som finns är mycket kortfattade varför jämförelser med andra 

regleringar har varit nödvändiga. Den reglering som valts av regeringen 

innebar att några beskattningskonsekvenser inte skulle uppstå för det 

låntagande företaget. Kapitalvinst ska således inte tas upp till beskattning 

samtidigt som en eventuell förlust inte är avdragsgill för företaget. Vad 

avser det långivande företaget valdes en annan reglering. För det medför 

kapitalvinst eller kapitalförlust beskattningskonsekvenser. Således kan ett 

avsteg från reciprociteten i beskattningen anses ha gjorts. Anledningen till 

det synes vara att stöd för valet av reglering var reglerna om återköp av 

egna aktier där beskattningskonsekvenserna är likadana. 

Ovan har presenterats viss kritik mot på vilket sätt regeringen valt 

att motivera regleringen. Någon grundlig genomgång av effekterna har 

gjorts och vissa slutsatser om likheterna mellan kapitalandelslån och 

återköp av egna aktier har dragits lite väl enkelt. Vidare har inte de 

skillnader som finns uppmärksammats i tillräcklig omfattning. Vad avser 

klassificering av instrumentet kan konstateras att den skiljer sig åt 

beroende på om instrumentet är emitterat i svenska kronor eller i utländsk 

valuta. Det medför i vissa fall olika behandling avseende bland annat 

beräkning av omkostnadsbelopp och hantering av kapitalförluster. Den 

olika behandlingen kan ifrågasättas då någon klar anledning eller 

motivering till varför regeringen valt att göra på detta sätt inte finns. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att mer utförliga förarbeten vad avser 

beskattningskonsekvenser vid kapitalandelslån hade varit önskvärda. Om 

så hade varit fallet hade man lättare kunna förstå regeringens motiv bakom 

den valda regleringen. 
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4 Redovisningsrättslig reglering av 

kapitalandelslån 
 

4.1 Inledning 

 

Dagens finansiella instrument kan utformas på en mängd olika sätt och 

endast fantasin sätter gränser för vilka villkor som väljs. Detta skapar stora 

utmaningar för de regleringar som berör dessa instrument. Ett område som 

berörs av den föränderlighet som råder är redovisningen.75  Ett bolags 

finansiering kan vara utformad på en mängd olika sätt men kategoriseras 

alltid som antingen eget kapital eller lånat kapital. En specialform av 

finansiering är hybridinstrument. Dessa utgör en finansieringsform vars 

egenskaper är en kombination av skuldinstrument och eget 

kapitalinstrument.76 Kapitalandelslån är just ett sådant hybridinstrument 

varför en fråga att utreda är hur det ska klassificeras. Med beaktande av 

det ovan anförda i fråga om den frihet som finns i utformningen av 

kapitalandelslån kan instrumentet beroende på dess utformning ligga 

antingen närmare ett skuldinstrument eller ett eget kapitalinstrument.  

 

4.2 Redovisning av låntagare 

 

4.2.1 Klassificering – skuld eller eget kapital? 

 

I detta avsnitt kommer att redogöras för den redovisningsrättsliga 

klassificeringen av kapitalandelslån. Den skillnad som finns vid 

klassificeringen är om lånet ska vara att bedöma som antingen skuld eller 

som eget kapital. Klassificeringen är till viss del beroende av vilken 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Norberg, Skattenytt 2009, s. 127. 
76 Saidac, Christoffer & Wibom, Hans, Preferensaktier, konvertibla 
skuldebrev och andra hybridinstrument, s. 125.!
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redovisningsregelverk som används varför redogörelsen kommer vara 

uppdelad beroende på om IFRS eller svenska redovisningsregler används. 

De företag som tillämpar IFRS följer vad avser klassificering av 

instrumentet IAS 32 – ”Finansiella instrument: Upplysningar och 

klassificering”. Regelverket innehåller relativt utförliga regler för hur 

klassificering ska göras. Den huvudprincip som finns avseende 

klassificering av skulder är att i de fall långivaren kan kräva återbetalning 

av lånet vid en viss tidpunkt är åtagandet att bedöma som en skuld. Om det 

däremot är så att det låntagande företaget helt kan bestämma om och när 

återbetalning av lånet ska ske är instrumentet att klassificera som en del 

av eget kapital.77 För att illustrera det ovan konstaterade kan aktiekapital 

ges som exempel. Aktiekapital är inte en skuld med motiveringen att 

bolagsstämman helt bestämmer både om avkastning i form av utdelning 

ska betalas och om återbetalning i form av exempelvis nedsättning av 

kapitalet ska ske.78 Är det så att instrumentet består av två delar ska 

delarna redovisas för sig, d.v.s. en del som eget kapital och den andra som 

skuld.79 

Vad avser de svenska redovisningsreglerna är dessa inte lika 

omfattande som de regler som används av företag som tillämpar IFRS. När 

Redovisningsrådets normsamling motsvarande IAS 32, nämligen RR27 – 

Finansiella Instrument: Upplysningar och klassificering, publicerades valde 

rådet att inte ta med de paragrafer i IAS 32 som reglerar uppdelningen 

mellan eget kapital och skuld. Anledningen till att så blev fallet var att 

Redovisningsrådet var av den åsikten att dessa regler inte var helt 

tillämpliga i Sverige och eventuellt kunde stå i strid med 

årsredovisningslagen, ÅRL. Denna åsikt är inte längre gällande utan i 

dagsläget anser Redovisningsrådet att en tillämpning av IAS 32 inte står i 

strid mot årsredovisningslagen. Vissa skillnader kan dock fortfarande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77  Larsolle, Henric & Månsson, Johan, Så redovisas de nya 
kapitalandelslånen: Ny låneform tillåts enligt nya aktiebolagslagen, Balans 
2006 nr 11. 
78 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
79 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11.!
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föreligga mellan de svenska reglerna och reglerna i IFRS, men de 

grundläggande principerna är numera desamma. 

Med det ovan sagda kan konstateras att de regler som anges i IAS 32 

kan ligga till grund för klassificering av kapitalandelslån. Det medför att 

om återbetalningen, kopplad till kapitalandelslånet, är beroende av 

utdelning till aktieägarna och långivaren inte heller har någon möjlighet att 

kräva betalning med visst belopp eller vid en viss tid ska lånet klassificeras 

som eget kapital. 

Något generellt svar på hur ett hybridinstrument som 

kapitalandelslån ska redovisas kan således inte lämnas. Avgörande blir hur 

utformningen av villkoren ser ut för det specifika lånet. För att bedöma hur 

ett specifikt instrument ska klassificeras ska instrumentets olika villkor 

bedömas. De olika villkoren kan delas upp efter om de anses utgöra skuld 

eller eget kapital. Efter det gör man en helhetsbedömning av instrumentet 

för att avgöra om det ligger närmare eget kapital eller skuld. En faktor som 

särskilt ska beaktas är om långivaren har inlösenrätt av instrumentet, 

d.v.s. om det låntagande företaget är skyldigt att återbetala kapitalbeloppet 

antingen på långivarens uppmaning eller vid en i förväg bestämd tidpunkt. 

Detta är något som talar i riktningen för skuldinstrument. Saknas däremot 

inlösenrätt eller att inlösen endast är möjlig på låntagande företags initiativ 

talar det för att instrumentet ska redovisas som eget kapital. 

 

4.2.2 Ska avkastning redovisas som kostnad eller minskning av eget 

kapital? 

 

Ytterligare en fråga som avser redovisning av kapitalandelslån är hur 

avkastningen ska redovisas. Alternativen är om avkastningen ska redovisas 

som en kostnad i resultaträkningen eller som en direkt minskning av eget 

kapital. Sett till IFRS regler ska avkastningen kopplas till klassificeringen 

av det underliggande instrumentet.  Följden av detta blir att en avkastning 

på en skuld ska redovisas i resultaträkningen medan en avkastning på ett 

instrument kopplat till eget kapital ska redovisas som en direkt minskning 
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av eget kapital och jämställs således med utdelning.80 Såsom konstaterats 

ovan torde samma bedömning kunna göras även om företaget tillämpar 

svenska redovisningsregler. 

 

4.2.3 Hur ska åtagandet värderas? 

 

Vidare ska utredas hur värdering ska göras både om kapitalandelslånet 

klassificeras som eget kapital eller som skuld. I det fall kapitalandelslånet 

är att klassificera som eget kapital ska lånet initialt värderas till det belopp 

som erhållits vid emissionen. Därefter sker ingen omvärdering och det 

gäller även om det verkliga värdet på instrumentet ändras. De 

återbetalningar som sker till långivaren ska redovisas som en direkt 

minskning av eget kapital oavsett om de gjorda återbetalningarna är 

löpande avkastning eller om det är återbetalning av kapitaldelen. Även vad 

avser denna del torde dessa grundläggande regler vara samma oavsett om 

företaget tillämpar IFRS eller svensk god redovisningssed.81 

Vad avser frågan om värdering om kapitalandelslånet är att 

klassificeras som en skuld kan inledningsvis konstateras att om företaget 

tillämpar svensk god redovisningssed blir värderingen olika beroende på om 

instrumentet värderats till verkligt värde eller inte.  Om företaget väljer att 

inte värdera instrumentet till verkligt värde värderas skulden istället till 

upplupet anskaffningsvärde. Frågan blir i sådana fall hur skulden ska 

omvärderas om det är så att låntagande företagets utveckling är sådan att 

det görs nya antaganden om storleken på det kapitalbelopp som ska 

återbetalas.82 Enligt Larsolle och Månsson ska en uppdaterad beräkning av 

skuldens storlek göras med beaktande av nya antaganden om framtida 

betalningar diskonterad till ett nuvärde med den ursprungliga effektiva 

räntan.83 De anför vidare att ÅRL inte tillåter värdering av skulder till 

verkligt värde men menar att en omvärdering av skulden inte är en sådan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
81 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
82 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11.!
83 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
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värdering till verkligt värde utan att det istället rör sig om en ny beräkning 

baserad på antaganden om framtida kassaflöde.84 

Vad avser företag som istället väljer att tillämpa reglerna om 

värdering av finansiella instrument till verkligt värde i enlighet med ÅRL 

kan konstateras att dessa regler bland annat syftar till att möjliggöra en 

redovisning som motsvarar IAS 32.85 Av den anledningen bör det inte vara 

någon skillnad för företag som tillämpar svensk god redovisningssed och 

valt verkligt värdealternativet mot om reglerna i IFRS istället använts. När 

reglerna i IFRS används måste inledningsvis en skillnad göras vad avser 

dels den återbetalning som utgörs av ett fastställt belopp, dels den del av 

återbetalningen som är beroende av värdeutvecklingen på det låntagande 

företaget, d.v.s. den del som utgör ett rent kapitalandelslån. Den delen som 

varierar beroende på värdeutvecklingen i det låntagande företaget är 

utformad på ett sätt som motsvarar ett derivat.86 Om det är så att den 

variabla delen motsvarar ett derivat enligt reglerna i IAS 32 är den att 

bedöma som ett så kallat inbäddat derivat och ska därför redovisas separat 

från lånedelen och till verkligt värde.87  En återbetalning som är kopplad till 

låntagande företags finansiella ställning eller resultat motsvarar däremot 

inte definitionen av derivat. Är däremot återbetalningen beroende av 

låntagande företags värdeutveckling eller aktiekursutveckling är det att 

bedöma som derivat enligt definitionen i IAS 32 och ska då särredovisas och 

löpande värderas till verkligt värde.88 Enligt reglerna i IFRS ska de ovan 

nämnda inbäddade derivaten värderas till verkligt värde och skulddelen till 

upplupet anskaffningsvärde. Om det är så att den variabla delen däremot 

inte uppfyller definitionen av derivat enligt IAS 32 ska hela skulddelen 

redovisas och värderas på samma sätt som enligt de regler som beskrivits 

ovan för de företag som inte tillämpar reglerna om värdering av finansiella 

instrument till verkligt värde. Det finns vidare en alternativ möjlighet som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
85 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
86 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
87 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
88 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11.!
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under vissa förutsättningar medges av IFRS och det är att värdera hela den 

samlade skulden, d.v.s. inte uppdelad på obligationsdel och derivatdel, till 

verkligt värde, fair value option. Detta är dock inte tillåtet enligt ÅRL.89 

 

4.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att redovisning av kapitalandelslån 

är till stor del beroende av vilka redovisningsregler som företaget tillämpar. 

Vidare är det svårt att säga något bestämt om hur kapitalandelslån ska 

redovisas då de kan utformas på en mängd olika sätt. Då det rör sig om ett 

hybridinstrument i gränslandet mellan skuld och eget kapital kommer 

villkoren för lånet att vara helt avgörande för hur det ska behandlas. 

Avgörande blir om lånet ligger närmare eget kapital eller skuld. Den 

klassificeringen påverkar sedan övriga bedömningar vad avser 

redovisningen. Det är sannolikt att kapitalandelslånen i de flesta fall 

kommer att redovisas som en skuld men i de fall återbetalning av 

kapitalbeloppet är kopplat till företagets utdelning ska del av lånet 

redovisas som eget kapital.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11. 
90 Larsolle & Månsson, Balans 2006 nr 11.!
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5. Avslutande diskussion 
 

Ovan har en genomgång gjorts av finansieringsinstrumentet 

kapitalandelslån. Genomgången har behandlat rättsområdena bolagsrätt, 

skatterätt och redovisningsrätt. Vad gäller samtliga rättsområden kan 

konstateras att den juridiska behandlingen av instrumentet är något oklar 

vilket medför osäkerhet vid användningen av kapitalandelslån för 

anskaffande av kapital. Kapitalandelslån är en idag ovanlig form för 

finansiering för ett företag och den osäkerhet som presenterats ovan torde 

utgöra en betydande faktor till varför så är fallet. Även om 

finansieringsformen har sina fördelar medför osäkerheten att företag nog 

inte vill riskera att inte med säkerhet veta hur lånet kommer att behandlas 

juridiskt. 

 En osäkerhetsfaktor är de många olika sätt som lånet kan utformas 

på. Definitionen som finns av kapitalandelslån framgår av 11 kap. 11 § ABL 

och beskriver ett lån där kapitalbeloppet ska öka om bolagets vinst eller 

utdelning till aktieägarna ökar. Av definitionen framgår att en mängd olika 

lån kan falla in under definitionen. Det presenteras inte närmare i 

lagtexten vad som ska anses ligga i begreppet ”bolagets vinst”. Om lånet är 

kopplat till en viss produkt som företaget säljer borde det inte anses 

uppfylla kraven i definitionen. Är det däremot så att bolagets vinst till 90 

procent är beroende av just den produkten ligger det nära till hands att 

hävda att lånet är beroende av bolagets vinst och att lånet då utgör ett 

kapitalandelslån enligt definitionen i 11 kap. 11 § ABL.  

Även andra specialvillkor kan finnas varför varje lån som liknar ett 

kapitalandelslån måste bedömas och analyseras. Då den bolagsrättsliga 

regleringen tar sikte på hur ett kapitalandelslån ska beslutas, d.v.s. om 

bolagsstämman ska vara inblandad eller inte, blir det av avgörande 

betydelse att bedöma om en finansiering som planeras kan anses falla in 

under 11 kap. 11 § ABL. Görs en felaktig bedömning och ett 

kapitalandelslån emitteras på uppdrag av t.ex. VD eller styrelse är 

rättsföljden ogiltighet. Detta riskerar att medföra stor försiktighet vid 
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hanteringen av kapitalanskaffning där kapitalbeloppet under olika 

förutsättningar kan öka. Den försiktigheten riskerar att antingen göra 

finansiering genom kapitalandelslån tidskrävande och omständligt eller 

avskräckande för företaget. 

Vidare bör uppmärksammas att kapitalandelslån är ett instrument 

som träffas av Leo-reglerna. Dessa uppställer vissa strängare krav för 

beslut om vissa riktade emissioner. Att dessa regler är tillämpliga torde inte 

skapa mer osäkerhet däremot är det ytterligare en faktor som kan 

avskräcka företag från använda instrumentet. Dock träffas de flesta 

emissioner av dessa specialregler varför det inte torde medföra någon större 

skillnad mot om bolaget valt annan finansiering, t.ex. genom nyemission av 

aktier.  

 Den oklarhet som råder i fråga om definitionen kan även påverka den 

skatterättsliga regleringen. Då beskattningen är relativt speciell för 

kapitalandelslån är det av största vikt för företag att känna till hur det 

emitterade lånet ska behandlas skatterättsligt. Såsom konstaterats i 

avsnitt 3 råder det inte full reciprocitet i beskattningen av kapitalandelslån. 

Inga beskattningskonsekvenser uppstår för det låntagande företaget medan 

det långivande företaget har avdragsgilla förluster och skattepliktiga 

vinster. Den valda regleringen kan kritiseras och den förklaring som 

presenterats av regeringen är mycket bristfällig varför någon klar bild av 

varför den valda regleringen valts inte går att få. Regeringen valde att 

grunda regleringen på hur beskattning sker vid ett bolags återköp av egna 

aktier. Till viss del håller jag med regeringen om att det finns likheter, men 

å andra sidan instämmer jag helt i de kommentarer och oklarheter med 

jämförelsen som lyfts upp av Dahlberg och som presenterats ovan. 

 Vad gäller det redovisningsrättsliga området blir behandlingen av 

instrumentet helt beroende av hur de specifika villkoren för lånet har 

formulerats. Det rör sig om ett hybridinstrument som ligger mellan eget 

kapital och skuld varför en bedömning av lånet måste göras för varje enskilt 

lån. Sedan sker utifrån det en uppdelning mellan eget kapital och skuld. 

Redovisningen av lånet är sedan helt beroende av hur det har klassificerats 
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varför några exakta slutsatser om hur redovisningen av kapitalandelslån 

ska göras inte går att dra. Vidare påverkas redovisningen av vilken 

redovisningsmetod som används. Det blir vissa skillnader beroende på om 

svensk redovisningsmetod används, RR 27, eller om IFRS:s IAS 32 

tillämpas.  

 Som nämnts är det relativt ovanligt att kapitalandelslån används i 

Sverige. Den kanske avgörande orsaken till det torde vara de ovan 

presenterade oklarheterna som finns kring emitterande av lånet. 

Kapitalandelslån är en finansieringsform som i många fall kan vara ett bra 

alternativ varför det låga nyttjandet är beklagligt. Då utformningen av 

lånet är relativt fri finns det möjlighet att utforma ett instrument som på 

många sätt liknar en aktie. Det långivande företaget kommer att få ett 

större kapitalbelopp återbetalat om det låntagande företaget går bra. 

Liknande den värdeutveckling som sker för en aktie. Av detta framgår att 

kapitalandelslån kan användas som finansiering i sådana fall där 

långivaren tror på företaget och vill ha en situation likt en aktieägares 

medan ägarna till det låntagande företaget av olika anledningar inte vill 

lämna ifrån sig makten över bolaget. Exempel på sådana situationer kan 

vara att familjeföretag som vill locka till sig nyckelpersoner och ge dessa 

incitament att arbeta för att få en stark värdeutveckling för företaget, 

samtidigt som ägarna fortfarande vill ha full bestämmanderätt över 

företaget.  

 Ytterligare en orsak till att använda sig av kapitalandelslån kan vara 

att det låntagande företaget vill skaffa sig kapital men där 

kapitalkostnadsbördan anpassas efter företagets betalningsförmåga. Det 

medför en mindre risk för ett företag som exempelvis är i uppstarten av sin 

verksamhet och inte med säkerhet kan säga hur utvecklingen kommer bli. 

En kostnadsbörda som då anpassar sig efter bolagets vinst kan på många 

sätt vara ett bra val av finansiering.  

 Den frihet som finns vid utformningen av lånet kan som presenterats 

ovan dock medföra vissa oklarheter vid den juridiska hanteringen av lånet. 

Friheten kan emellertid även vara positiv. Den avtalsfrihet som råder 
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medför större möjlighet än vad som gäller vid exempelvis aktier där en 

striktare reglering gäller. En aktieägare har t.ex. som huvudregel 

företrädesrätt till ytterligare utgivande av instrument. Detta krav finns inte 

vid kapitalandelslån varför sådana lån kan riktas till vissa speciella 

personer. På så sätt är en finansiering med hjälp av kapitalandelslån mer 

flexibel. Den uteblivna rätten till företräde vid ytterligare utgivning av 

kapitalandelslån riskerar självklart att försämra de redan befintliga 

innehavarnas rätt att göra vinst på sitt kapitalandelslån. Detta kan dock 

enkelt lösas genom att parterna vid emissionstillfället villkorar under vilka 

förutsättningar det låntagande företaget får emittera nya kapitalandelslån 

och till vilka parter sådan emission får riktas.  

 Att avgöra hur utvecklingen kommer att bli för användningen av 

kapitalandelslån är svårt att sia om. Det som dock kan konstateras är att 

trots att dessa lån har varit tillåtna under ett antal år är regleringen 

fortfarande lika invecklad och svårhanterad som den var vid införandet 

2006. Det som förmodligen skulle behövas är en klarare reglering av 

instrumentet samt mer diskussion kring vilka möjligheter en sådan 

finansieringsform faktiskt har. Det finns en hel del positiva aspekter med 

kapitalandelslån men dessa är inte alltid klart preciserade. Den sällan 

förekommande användningen av instrumentet medför även att få personer 

inom den juridiska doktrinen har valt att presentera och diskutera 

kapitalandelslånen. Det är något som ytterligare begränsar användningen. 

Kan en eventuell emittent inte på ett enkelt sätt sätta sig in i vad ett 

kapitalandelslån är samt hur det kan användas och vilka möjligheter det 

medför är det ett problem som hämmar ytterligare användning. 

Avslutningsvis vill jag jämföra regelverken för kapitalandelslån inom 

de tre rättsområden som behandlats i denna uppsats. Detta med syfte att 

utreda om regelverket inom något av rättsområdena begränsar 

användningen av instrumentet i större omfattning än regelverken inom 

övriga rättsområden. Vad jag kan bedöma finns det inte några tydliga 

problem i fråga om samspelet mellan de regler som berör kapitalandelslån. 

Vad avser den rent administrativa hanteringen av kapitalandellån är det 
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bolagsrätten som begränsar. Den ställer upp relativt omfattande krav i 

fråga om beslut om lånet. När väl svårheterna med beslutande är hanterad 

och beslut om lånet är fattat finns det inget i skatterätten eller 

redovisningsrätten som försvårar själva upptagandet av lånet. 

De problem som däremot existerar efter beslutandet av lånet är 

oklarheten vad avser hanteringen av lånet. Skatterätten är relativt klar i 

hur lånet ska hanteras. Det som kan diskuteras är snarare om 

motiveringen till hanteringen av lånet är helt tillfredsställande. Ett 

rättsområde som inte kan anses vara lika klart som skatterätten är 

redovisningsrätten. Anledningen till det torde vara att det inte finns någon 

redovisningsrättslig reglering som direkt tar sikte på kapitalandelslån. 

Istället har en bedömning och klassificering varit tvungen att göras utifrån 

befintliga redovisningsregler. Detta skiljer sig en hel del från den 

bolagsrättsliga och skatterättsliga regleringen som direkt tar sikte på 

kapitalandelslån och som utformats då finansieringsformen åter tilläts 

2006. Med beaktande av detta synes redovisningsrätten vara det 

rättsområde där mest osäkerhet råder vad avser bedömningar kring ett 

redan beslutat kapitalandelslån. Redovisningsrätten kan dock inte anses 

begränsa användandet i någon större omfattning än de övriga behandlade 

rättsområdena. 

Sammanfattningsvis är jag av åsikten att reglerna är relativt 

samspelta och jag bedömer att det inte finns något tydligt område där 

rättsreglerna inom ett rättsområde tillåter kapitalandelslån medan ett 

annat tydligt begränsar användandet av finansieringsinstrumentet. Att en 

redan svårhanterlig och omständlig behandling av kapitalandelslån inte 

ytterligare försvåras av motstridig lagstiftning är något som är positivt. 

Sådana ytterligare svårigheter hade riskerat att medföra att den idag 

begränsade användningen helt hade upphört.  

 

 

 

!
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