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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

  

För att stärka sina positioner är nödvändigt att företagsgrupper optimerar sin hantering av 

likvida medel. Detta sker bland annat genom att globalt verksamma företagsgrupper 

implementerar så kallade cash pool-system. Mycket förenklat kan sådana system sägas samla 

enskilda bolags likvida medel i en gemensam pott, så kallade cash pools. När bolag inom 

företagsgruppen är i behov av likviditet lånar bolagen från poolen istället för att vända sig till 

en extern aktör. De medel som bolagen då lånar är överskott från andra bolag i 

företagsgruppen. Cash pool-system möjliggör hantering och kontroll av likviditetsflöden över 

landsgränser, till och från skilda jurisdiktioner. Ett cash pool-system medför många fördelar, 

framförallt genom att minska behovet av kortfristiga externa lån. Eftersom denna typ av 

system involverar ett flertal rättsområden, bland annat associationsrätt, insolvensrätt, bankrätt 

och skatterätt ställs stora krav på bolagets ledning.
1
 Vid deltagande i en cash pool är det därför 

nödvändigt att kontinuerligt arbeta för att säkerställa att systemen uppfyller gällande rätt.   

  I Sverige aktualiserar cash pool-system särskilda aktiebolagsrättsliga frågeställningar, 

beroende på att lån till aktieägare som huvudregel är förbjudna. Vid en prövning av de 

undantagsmöjligheter som ges uppstår särskilda bedömningsproblem när ett företag som äger 

aktier i det utlånande aktiebolaget har sitt säte utanför det Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet (EES). Omfånget av förbudsregeln och dess undantag vid 

likviditetshantering är i detta hänseende oviss. Det är därför nödvändigt att klargöra 

omfattningen av förbudet och utreda vilka krav aktiebolagslagen ställer på svenska aktiebolag 

som avser att delta i en cash pool.   

 

 

 

                                                 
1
 Jansen, International Cash Pooling, s. 1.  
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1.2 Föremål för undersökningen   

 

Huvudregeln i 21 kap. 1 § Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) förbjuder svenska aktiebolag att 

lämna penninglån till personer och företag som äger aktier i bolaget eller dess svenska moder-

bolag. I enlighet med det kommersiella undantaget, se nedan, i ABL 21 kap. 2 § st. 2 omfattas 

dock inte lån som är lämnade uteslutande för gäldenärens rörelse och av rent affärsmässiga 

skäl av förbudet. Räckvidden av detta undantag är dock omdiskuterat och cash pool-system 

har inte behandlats närmare i denna kontext. Osäkerheten skapar praktiska problem i form av 

osäkra beslutsunderlag som riskerar att leda till försuttna affärsmöjligheter och missgynnsam 

allokering av likvida tillgångar. Utredningen avser att behandla bedömningsproblem som upp-

står till följd av reglerna hos det långivande aktiebolaget ur ett rättsvetenskapligt och 

rättsekonomiskt perspektiv.    

 

1.3 Syfte  

 

Denna uppsats syftar till att utreda hur reglerna i 21 kap. 1 och 2 §§ ABL inverkar på ett cash 

pool-system när ett bolag beläget utanför EES äger ett svenskt aktiebolag som ingår i poolen, 

varvid det så kallade koncernundantaget inte är tillämpligt.  

 

1.4 Metod och material 

 

Uppsatsens syfte uppnås genom en tillämpning av rättsdogmatisk metod. Denna metod, som 

kan förstås på ett flertal olika sätt, innebär för denna uppsats del att relevanta rättskällor har 

granskats, analyserats och kontrasterats. Genom detta rättsdogmatiska tillvägagångsätt söker 

uppsatsen precisera relevanta rättsreglers innehåll och föreslå hur reglerna bör förändras.
2
  

Praxis på området är ytterst begränsad, uppsatsen bygger således framförallt på studium av 

                                                 
2
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203 f.  
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lagtext, förarbeten och doktrin.    

  Att uppsatsen behandlar problemet ur ett rättsekonomiskt perspektiv, syftar till att 

belysa att aktiebolagsrättsliga regler har till ändamål att medverka till ökat välstånd.
3
 

Utgångspunkten för detta är att samhällets totala välstånd består av individernas samlade 

välstånd.
4
 De aktiebolagsrättsliga reglerna bör således i största möjliga utsträckning verka för 

att de enskilda bolagen ges möjlighet att ta affärsmässigt gynnsamma beslut.       

  Det bör i sammanhanget nämnas att de system som används för att hantera likviditet 

enbart i mycket ringa utsträckning behandlas i doktrin samt förarbeten till ABL och dess 

föregångare. Underlaget för utredningen består därför nästintill uteslutande av bakgrunden till 

lagstiftningen och källor som behandlar låneförbudsreglerna generellt. Diskussionen utgår från 

lagtextens ordalydelse och de aktiebolagsrättsliga syften som genomsyrar rättsområdet. 

Eftersom cash pool-system är en bankprodukt och inte ett legalt institut är de akademiska 

källorna i dessa delar ytterst begränsade. De delar av uppsatsen som behandlar den tekniska 

konstruktionen av dessa system utgår därför i stora delar från material erhållna från svenska 

och utländska banker. Detta material visar också att en cash pool kan organiseras och 

konstrueras på olika sätt. Detta väcker inte några rättsvetenskapliga problem, eftersom 

skillnaderna är begränsade till teknikaliteter vilka inte inverkar på huruvida de omfattas av 

förbudsreglerna.     

 

1.5 Avgränsningar   

 

Denna uppsats behandlar uteslutande de aktiebolagsrättsliga aspekterna av cash pooling. 

Gränsöverskridande likviditetshantering riskerar att utlösa ett flertal rättsfrågor inom olika 

rättsområden framförallt avseende beskattning, dessa lämnas helt utanför denna uppsats. 

Fiskala överväganden har dock haft betydande inverkan på låneförbudsreglernas utformning, 

dessa måste därför tas i beaktande vid tolkningen av reglerna. Föreskrifternas bakgrund och 

syfte har stor betydelse för den praktiska tillämpningen, det innebär också att de rättskällor 

                                                 
3
 Stattin, Företagsstyrning, s 64, not 94.   

4
 Stattin, Företagsstyrning, s. 64.  
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som hänför sig till Aktiebolagslag (1944:705) och Aktiebolagslag (1973:1385) (ÄABL) också 

i högsta grad är relevanta vid utredningen av nuvarande lagstiftning. Låneförbudsreglerna 

riskerar att aktualisera EU-rättsliga frågor rörande fri rörlighet för kapital, en frihet som även 

gäller i förhållande till tredje land.
 5

 Dessa frågor lämnas utanför denna uppsats.  

    

1.6 Disposition 

 

Denna uppsats är indelad i totalt åtta avsnitt. Inledningsvis, i avsnitt 2, ges bakgrunden till 

låneförbudets uppkomst. I detta avsnitt redogörs också förbudets materiella innehåll och de 

syften som legat till grund för förbudets tillkomst. I det efterföljande avsnittet utreds 

undantagsmöjligheter från låneförbudet. Avsnitt 4 behandlar de sanktioner som riskerar att 

drabba de som genomfört eller medverkat till olovlig utlåning från aktiebolaget. Uppsatsen 

utgår från att den genomsnittlige läsaren inte har mer än övergripande kunskap i betydelsen av 

likviditetshantering samt mycket liten kunskap om cash pool-systems funktion och struktur. 

Av denna anledning beskriver avsnitt 5 innebörden och syftet med likviditetshantering. Detta 

kapitel redogör också för vad en cash pool är och vilka fördelar dessa system medför.  Avsnitt 

6 utreder huruvida huvudregeln förbjuder utlåning inom en cash pool där en eller flera av 

deltagarna är ett bolag utanför EES. Därefter granskar det efterföljande kapitlet om och hur 

undantaget för kommersiellt betingade lån kan användas för att motivera ett aktiebolags 

deltagande i ett cash pool-system. Uppsatsen avslutas genom en sammanfattande konklusion 

och med att författaren redogör för sin uppfattning om de lege ferenda.   

 

 

 

                                                 
5
 Art. 63 i Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt (FEUF).  
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1.7 Terminologi  

 

De problem uppsatsen behandlar är starkt präglade av företagsekonomiska intressen varför det 

har varit nödvändigt att använda uttryck och begrepp vilka troligen är mer bekanta för en 

ekonom än för en jurist. I syfte att underlätta för läsaren förklaras några av de begrepp som 

används i detta avsnitt.  

   Eftersom termen moderbolag inom aktiebolagsrätten syftar på ett svenskt aktiebolag 

används ordet Toppbolag, i de fall som avser fall när ett utländskt bolag äger ett svenskt 

aktiebolag. Exempel: A GmbH äger B AB som i sin tur äger C AB. I detta fall avses att A 

GbmH toppbolag, B AB är moderbolag och C AB är dotterbolag. Likviditet är ett mått på ett 

bolags kortfristiga betalningsförmåga. Med Likvida medel avses framförallt saldot på bolagets 

kassa och banktillgångar. Begreppen Cash Management och Likviditetshantering som används 

synonymt i denna uppsats syftar till hur ett företag hanterar sina likvida medel. Med räntenetto 

avses skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter.   
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2 Låneförbudsreglerna i ABL 

2.1 Bakgrund 

 

År 1973 genomfördes ändringar av 1944 års aktiebolagslag.
6
 För första gången i svensk rätt 

introducerades då, genom 75a §, ett förbud för aktiebolag att ge penninglån till sina ägare. 

Enbart två år senare genomfördes en omfattande reform av aktiebolagslagen, vilken innebar 

att 1944 års aktiebolagslag kom att ersättas med ÄABL. Förbudet mot närståendelån imple-

menterades i närmast oförändrat skick i 12 kap. 7 §. Nästa genomgripande aktiebolagsrättsliga 

reform genomfördes när den nu gällande ABL trädde i kraft 2005. Låneförbudet inordnades 

under 21 kap. ABL, vilket också är den legala utgångspunkten för denna uppsats. I kapitlets 1 

§ stadgas vad som brukar kallas det generella låneförbudet eller förbudet mot närståendelån. 

Innebörden är att aktiebolag är förbjudna att lämna lån till en viss krets av fysiska och 

juridiska personer som är närstående till bolaget.
7
 Vidare stadgas i 5 – 7 §§ ett förbud som gör 

det otillåtet för bolaget att lämna lån till vissa personer i syfte att förvärva hela eller delar av 

bolaget eller dess moderbolag. Detta förbud brukar benämnas förvärvslåneförbudet eller det 

särskilda låneförbudet.
8
     

  EU-rätten berör inte frågan om närståendelån, däremot finns i det så kallade andra 

bolagsdirektivet, 77/91/EEG, regler om lån i förvärvssyfte. Genom ändringar 2006 års 

ändringar i detta direktiv kom förbudsreglerna att luckras upp och sammankopplas med regler 

om kapitalskydd. Eftersom det skärskilda låneförbudet inte inverkar på cash pools avhandlas 

inte dessa regler närmare. Enligt Andersson är regler som liknar de svenska låneförbuden inte 

ovanliga i ett internationellt perspektiv, det är emellertid oklart huruvida han även åsyftar 

förbudet mot närståendelån.
9
 En komparativ analys är emellertid av ytterst begränsad 

betydelse denna uppsats vidkommande, någon vidare utredning om förbudets förekomst i 

andra rättsordningar har därför inte genomförts.   

                                                 
6
 Fortsatta hänvisningar till 1944 års ABL hänför sig till lagen efter 1973 års ändringar.  

7
 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s.9. 

8
 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s.10. 

9
 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 246 f.  
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2.2 Materiell konstruktion 

 

Förbudsregeln i 21 kap. 1 § ABL är enkel i sin konstruktion men eftersom närståendekretsen, 

den så kallade förbjudna kretsen, är vid kan den dock uppfattas som svårtillämpad. Motiven 

till förbudet behandlas grundligt i nedanstående avsnitt. I korthet kan nämnas att bakgrunden 

till reglerna framförallt kan hänföras till tre intressen, borgenärsskydd, syftet att motverka 

skatteflykt och skyddet för aktieägare.    

  I 21 kap. 1 § ABL stadgas att ett aktiebolag som huvudregel inte får lämna penninglån 

till:  

1. Den som äger aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

2. Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller bolag i 

samma koncern, 

3. Den som är gift eller sambo med eller syskon eller släkting i rätt upp- eller 

nedstigande led till den som avses i 1 eller 2, 

4. Den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp eller nedstigande 

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

5. En juridisk person över vilken en person som avses i 1-4 ensam eller tillsammans 

med någon annan har bestämt inflytande.   

Låneförbudet gäller oavsett om det utlånande aktiebolaget erhåller fullgod säkerhet för lånet 

eller om det belopp som lånas ut är inom ramarna för utdelningsbart kapital.
10

 Omfattningen 

av låneförbudet är således mycket extensiv. Det kan i sammanhanget också konstateras att 

motsvarande typ av förbud saknas i andra typer av associationsformer.
11

 Eftersom cash 

pooling är system som används mellan närstående företag, är det enbart punkterna som träffar 

juridiska personer som är av intresse, det vill säga punkterna 1 och 5.  

 

                                                 
10

 Samuelsson och Nerep, Aktiebolagslag (2005:551) 21 kap. 1 §, 1, Lexino 2013-02-01.  
11

 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 275.  
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2.2.1 Penninglån 

 

Ett lån innebär att en annan får rätt att förfoga över ett föremål med skyldighet att återlämna 

det specifika föremålet.
12

 Regeln i 21 kap. 1 § uppställer dock enbart ett förbud mot penning-

lån, alla typer av lån är således inte förbjudna. En språklig tolkning av termen penninglån sy-

nes innebära att just den specifikt utlånade sedeln, myntet och så vidare ska återlämnas.
13

 Det 

är dock uppenbart att lagstiftaren med ordet penninglån syftar på försträckning. En 

försträckning innebär att gäldenären inte behöver återge det specifika låneobjektet, istället ska 

motsvarande kvalitet och kvantitet av låneobjektet återställas.
14

 Att begreppet tar sikte på lån 

av pengar framgår klart av ordalydelsen, konsensus om detta verkar också råda i doktrin.
15

 Vid 

första anblick ter sig därför begreppet penninglån som ett rekvisit med tydlig innebörd. Det 

saknas dock både en legaldefinition av begreppet och klargörande praxis. I doktrin har det 

debatterats flitigt huruvida penninglån också ska innefatta annan fungibel egendom än 

pengar.
16

 Omfattningen av rekvisitet måste därför fastställas med utgångspunkt i den diskuss-

ion som förs i förarbetena till lagen samt doktrin.   

  Av förarbetena framgår tydligt att varukrediter inte omfattas av förbudet, detta gäller 

under förutsättning att villkoren för lånet inte är fördelaktiga i jämförelse med marknads-

mässiga villkor.
17

 Således är det är fullt tillåtet för en aktieägare att köpa varor på kredit hos 

ett bolag denne äger aktier i. Inte heller förskott på lön ska ses som ett penninglån.
18

 Längre än 

så sträcker sig inte klargörandena i förarbetena till lagen.   

  Enligt Nerep kan bestämmelsen inkludera även andra fungibla utlåningsobjektet än 

pengar, detta förutsätter dock att utlåningsföremålet erfarenhetsmässigt snabbt kan omvandlas 

till pengar.
19

 Båvestam är mer strikt i sin tolkning av begreppet och menar att det enbart är 

pengar som omfattas av förbudet. Detta stödjs också av Sten som framför kritik mot 

lagstiftarens teknik att bredda begreppet penninglån till att också omfatta varukrediter som 

                                                 
12

 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s. 18.  
13

 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 46. 
14

 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s. 23. 
15

 Lindskog, Aktiebolagslagen 12 & 13 kap, s. 159 och Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s.25. 
16

Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud s. 18 och Samuelsson och Nerep Aktiebolagslag (200:551) 21 kap. 1 

§, 3.4, Lexino 2013-02-01. 
17

 Prop. 1973:93 s. 133.  
18

 Prop. 1973:93 s. 133. 
19

 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 305 f. 
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lämnats på förmånliga villkor. Kritiken grundar sig i att en språklig tolkning av rekvisitet 

penninglån inte kan innebära att varukrediter omfattas och att detta därmed strider mot 

vedertagna principer för tolkning av lagtext.
20

   

  Det synes alltså finnas utrymme för att, utan en tillämpning av undantagen i 21 kap. 2 

§, utesluta viss typ av kreditgivning från förbudet. För att avgöra huruvida rekvisitet penning-

lån omfattar cash pool-system är det emellertid nödvändigt att närmare granska systemens 

konstruktion och syfte.    

 

2.3 Ställande av säkerhet  

 

Tillämpningsområdet för förbudet mot närståendelån utökas ytterligare genom 21 kap. 3 § 

ABL. Denna paragraf stadgar att bestämmelserna i 21 kap. 1 och 2 §§ ABL ska tillämpas även 

i fråga om ställande av säkerhet för penninglån. Den säkerhet som ställs måste vara till förmån 

för ett lån som upptagits av någon inom den förbjudna kretsen och lånet ska vara lämnat av 

någon annan. Detta innebär att förbudet inte gäller för säkerhet som aktiebolaget ställer för att 

ta lån från någon i den förbjudna kretsen.
21

 Exempel på säkerheter som faller inom förbudets 

omfång är borgensåtagande, garanti och pant.
22

    

  I propositionen till ABL anges som exempel ett aktiebolag som ställer säkerhet för ett 

lån en bank lämnar till en aktieägare.
23

  Genom 3 § hindras således ett kringgående av förbu-

det mot närståendelån vilka annars hade riskerart att uppstå genom att någon i den förbjudna 

kretsen med hjälp av säkerhet från aktiebolaget kunnat ådra sig penninglån.
24

 Risken för aktie-

bolaget är i detta fall lika stor som om lånet hade lämnats av aktiebolaget. Enligt Nerep krävs 

att säkerheten är att betrakta som ett substitut till penninglånet.
25

 Vad han avser med detta 

utvecklas dock inte närmare. Med hänsyn till att syftet med bestämmelsen är att hindra ett 

kringgående av förbudet bör riskåtagandet av säkerheten vara avgörande. Riskerar det aktie-

                                                 
20

 Sten, Något om låneförbudet i aktiebolagslagen, s. 936 
21

 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 283.  
22

 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 283.  
23

 Prop. 2004:05:85 s. 428.  
24

 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap s. 176.  
25

 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 283.  
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bolag som ställer säkerhet att dess förmögenhet minskar om det närstående bolaget, vilket 

upptagit lånet, inte kan återbetala hela eller delar av det måste ställandet av säkerheten anses 

vara förbjudet.   

 

2.4 Bakomliggande syften   

2.4.1 Borgenärskyddet 

 

”Men det måste anses strida mot aktiebolagsstiftningens grunder att en person skall kunna 

driva ett aktiebolag med den därav följande förmånen av frihet från personligt ansvar, trots 

att bolagets tillgångar till stor del, kanske motsvarande hela aktiekapitalet, består i en fordran 

mot honom själv”.
26

 

En aktiebolagsrättslig rättsgrundsats är att aktieägare inte i något fall får vidta dispositioner 

som strider mot bestämmelser med syfte att skydda bolagets borgenärer.
27

 I ovanstående citat, 

hämtat från förarbetena till 1944 års aktiebolagslag, ger lagstiftaren uttryck för problemet med 

obegränsade utlåningsmöjligheter till närstående i bolaget. Betalningsförmågan hos aktiebola-

get blir då beroende av aktieägarens personliga ekonomiska ställning.
28

 Citatet ger alltså ut-

tryck för lagstiftarens intention att skydda bolagets borgenärer. Dessutom synes uttalandet 

också innefatta ett principiellt ställningstagande angående bolagsformen. I motivet till ABL 

utvecklas detta problem ytterligare, lagstiftaren framhåller det nära sambandet mellan värdeö-

verföringar och lån från bolaget. Det uppmärksammas att sådana transaktioner orsakar samma 

typer av betänkligheter som vinstutdelningar.
29

  

                                                 
26

 SOU 1971:15 s.322.  
27

 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s.13.  
28

 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kapitlet, s. 152.  
29

 Prop. 2004/05:85 s. 425.  
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Förbudet mot närståendelån saknar dock koppling till bolagets bundna egna kapital som 

brukar anses vara grunden för borgenärsskyddet.
30

   

 

2.4.2   Skatteflykt  

 

Vid vinstutdelning och löneuttag sker som bekant en beskattning av utbetalade medel. 

Annorlunda förhåller det sig vid utbetalningar av lån. Vid lån förändras som regel inte 

bolagets förmögenhet eftersom fordringsbeloppet är att bedöma som en tillgång. Innan till-

komsten av förbudet mot närståendelån i 1944 års ABL var det därför möjligt för bolagets 

ägare att undkomma beskattning genom att anmoda bolaget att genomföra en lånetransaktion 

till denne. De utbetalade medlen kunde sedan skattefritt användas till privat konsumtion. Det 

är klart uttalat i förarbetena till såväl ÄABL som ABL att låneförbudet delvis har till syfte att 

förhindra denna typ av skatteflykt.
31

 Skatterättsliga intressen beaktas normalt inte i 

aktiebolagsrättslig lagstiftning, varför låneförbudet kan betraktas som något av en avvikelse. 

Det har lett till att hård kritik har framförts och krav på att reglerna omformuleras med skyddet 

för borgenärer som utgångspunkt.
32

 Denna kritik har dock i det närmaste förblivit obesvarad 

från lagstiftarens sida.    

  I propositionen till ABL angavs att Aktiebolagskommittén föreslagit en förändring av 

låneförbudsreglerna med utgångspunkt från kapitalskyddet, utan skattemässig hänsyn.
33

 

Lagstiftaren utryckte i detta sammanhang förvisso en förståelse för förslaget. Utan att bemöta 

den framförda kritiken motiverades förbudet mot närstående lån i ABL med att det finns starka 

principiella skäl för att kvarhålla konstruktionen. Regeringen framför också i detta samman-

hang att det inte finns anledning att förändra reglerna om det inte är påkallat med hänsyn till 

att de seriösa aktörerna har ett angeläget behov av en sådan förändring.
34

 Detta förhållningssätt 

har också kritiserats med utgångspunken att låneförbudsreglerna bygger på syftet att hindra 

                                                 
30

 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s. 34.  
31

 Prop. 1973:93 s. 90 och Prop. 2004/05:85 s. 427 f.  
32

 Se t.ex. Prop. 2004/05:85 s. 427, s. 1421-1422 och Lindskog, kapitalskydd och likvidation, s. 278.  
33

 Prop. 2004/05:85 s. 427.  
34

 ”Det finns enligt vår mening starka principiella skäl att upprätthålla en skiljelinje mellan bolagets ekonomi, å 

den ena sidan, och aktieägarnas och företagsledningens ekonomier å den andra sidan.” Prop. 2004/05:85 s. 427.  
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skatteflykt. Det har framhållits att förbudsreglerna enbart bör behållas om fördelarna ur 

borgenärsskyddsperspektivet överväger nackdelarna.
35

    

   

2.4.3 Minoritetsägare 

 

När låneförbudet infördes i 1944 år aktiebolagslag angavs att syftet med förbudet även var att 

skydda aktiebolagets minoritetsägare.
36

 Precis som för borgenärer minskar en minoritetsägares 

faktiska förmögenhetsvärde om värdet på fordringen aktiebolaget har understiger det utlånade 

beloppet eller om det finns en risk för att återbetalning uteblir. Syftena bakom 

borgenärskyddet och aktieägarskyddet kan därför anses vara tätt sammankopplade. En ägare 

med inflytande i bolaget riskerar därför att missgynna minoritetsägare genom att låta bolaget 

genomföra en utlåningstransaktion till ägaren själv. Detta gäller till exempel om aktieägaren 

inte är god för återbetalning. Att låneförbudet också skulle ha för avsikt att skydda 

minoritetsägare framgår dock inte av lagstiftarens motiv till ABL.
37

 Det verkar på grund av 

detta råda delade meningar om huruvida detta syfte fortfarande ska göras gällande vid en 

tolkning av reglerna.
38

    

  Eftersom skyddet för aktieägare är nära kopplat till syftet att skydda borgenärer tillför 

en djupare gransking av argumenten inte något till utredningen. När utlåning sker inom ett 

cash pool-system bör det utlånande bolaget i en klar majoritet av fallen vara ett helägt 

dotterbolag varför skyddet för minoritetsägare aldrig görs gällande. Detta syfte behandlas 

därför inte vidare i den fortsatta diskussionen.  

 

2.4.4 Det praktiska ekonomiska livet 

 

Som framgår ovan har specifika aktiebolagsrättsliga regler till syfte att skydda aktieägare eller 

                                                 
35

 SOU 2009:34 s. 248. 
36

 Prop. 1973:93 s. 90.  
37

 Prop. 2004/05:85 s. 427.  
38

 Jfr. Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 247 och Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s. 15.  
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borgenärer. Utöver dessa intressen ska den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen verka för vad 

som brukar kallas för omsättningsintresset eller omsättningsskyddet. Detta intresse innebär att 

lagstiftningen ska möjliggöra omsättningen av varor och tjänster.
39

 Med hänsyn till effektivitet 

i affärslivet innebär detta intresse krav på tydliga regler om när parter kan binda varandra vid 

avtal.
40

 Det finns bestämmelser i ABL vilka konkret skyddar detta intresse, exempelvis 

reglerna om bolagets bundenhet vid befogenhetsöverskridande. Detta skyddsintresse kan i viss 

mån kopplas samman med agerande inom det praktiska ekonomiska livet.
41

 Detta innebär att 

hänsyn till hur bolag faktiskt agerar inom affärslivet i viss utsträckning måste tas i beaktande 

vid lagtillämpning.   

  Transaktioner och handel mellan närstående bolag är vanligt förekommande och även 

en aktieägare ska alltså kunna göra affärer med bolaget om skyddet för bolagets borgenärer 

och andra aktieägare inte träds förnär. Det är givetvis en besvärlig uppgift att avgöra vilka 

affärsförbindelser en aktieägare kan ingå med bolaget utan att borgenärsskyddet urholkas, 

vilket diskussionen om låneförbudets utformning ger uttryck för.  Både intresset av att skydda 

omsättning och det praktiska ekonomiska livet ska enligt Andersson tas i beaktande vid 

tolkning av bestämmelserna i ABL.
42

 När detta syfte vägs in vid en tolkning av låneförbuden i 

ABL blir effekten att förbudets omfattning minskar till att avse endast sådana transaktioner 

som inkräktar på mer specifika skyddsändamål. Genom ett sådant förhållningssätt skapas god 

balans mellan aktiebolagslagens skyddsintressen och möjligheten att skapa optimala 

förutsättningar för affärslivet.    

 

2.4.5 Syfteshierarki  

 

Som framhållits inledningsvis torde en bärande tanken med den aktiebolagsrättsliga lagstift-

ningen vara att ett välfungerande näringsliv är grundläggande för utvecklingen av samhället. 

Syftet med reglerna kring aktiebolag måste därför i ett övergripande perspektiv vara att 

                                                 
39

 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 70.  
40

 Prop. 1975:103 s. 491. 
41

 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 72 och NJA 1997 s. 418. 
42

 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 72.  
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underlätta näringsverksamhet.
43

 Detta ställer stora krav på aktiebolagsrättsliga reglers 

utformning, utgångspunkten måste vara att reglerna ska vara lättförståeliga för aktiebolagens 

företrädare.     

  Det förekommer en intressant diskussion i doktrin gällande hur de olika syftena ska 

balanseras mot varandra och vilket som ska ge företräde vid tolkningen av bestämmelsernas 

innebörd. Båvestam och Nerep menar att huvudsyftet med förbudet mot närståendelån är att 

förhindra skatteflykt.
44

 Lindskog å sin sida verkar inta hållningen att borgenärsskyddsaspekten 

är vad som ska vara bärande.
45

 Att syftet med förbudet främst ska vara att förhindra skatteflykt 

motiveras delvis genom en hänvisning till förarbetena, vilken enligt min mening är tämligen 

oklar. I motsats till detta påstående anser jag att skyddet för tredjeman är vad som emfaseras i 

lagens förarbeten. Ytterligare argument för påståendet att syftet framförallt är att hindra skatte-

flykt kan enligt författarna hittas i att reglernas tekniska tillämpning inte är kopplade till 

bolagets disponibla vinstmedel. Ett bolag kan fritt dela ut medel till sina ägare under de 

förutsättningar som anges i 17 kap. ABL. Däremot är det som huvudregel otillåtet att lämna ett 

lån på samma belopp trots att bolaget erhåller en fordran. Det kan vidare uppmärksammas att 

utlåning inom en företagsgrupp kan konstrueras så att transaktionen inte träffas av förbudet. 

Detta kan till exempel ske genom att ett mellanliggande handelsbolag mellan toppbolaget och 

det utlånande aktiebolaget, eller genom att placera ett aktiebolag beläget inom EES mellan 

toppbolaget och den svenska företagsgruppen. Nerep går, med dessa argument i åtanke, längre 

än Båvestam och verkar närmast mena att syftet bakom reglerna uteslutande är fiskala.
46

 

Nerep och Samuelsson medger dock att borgenärsintresset ska beaktas vid en tolkning av 

reglerna.
47

   

 Uppfattningen att reglerna uteslutande har ett fiskalt syfte är enligt min mening alltför 

långtgående och synes bitvis vara frikopplad från rättskällor av högre dignitet. Det finns inte 

några explicita uttalanden från lagstiftarens sida som tyder på att avsikten framförallt varit av 

skatterättslig natur. Än mindre finns det belägg för påståendet att syftet att motverka 

skatteflykt ska vara den bärande tanken vid tolkningen och tillämpningen av reglerna.  

                                                 
43

 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 127. 
44

 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s.13 och Nerep Aktiebolagsrättsliga studier, s. 275.  
45

 Lindskog, Aktiebolagslagen, s.154.  
46

 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 275. 
47

 Samuelsson och Nerep, Aktiebolagslag (2005:551) 21 kap. 1 §, 1, Lexino 2013-02-01.   
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Argumenten med utgångspunkt i reglernas tillämpning är dock mycket adekvata och reglernas 

konstruktion ger tillsynes begränsat skydd för bolagets borgenärer. Emellertid går det inte att 

det dra slutsatsen att reglerna uteslutandet bygger på fiskala intressen.     

  Av vad som framgår ovan kan konstateras att konsensus råder om att tolkningen av 

förbudets omfattning ska ske med utgångspunkt från såväl intresset av att skydda borgenärer 

som intresset att motverka skatteflykt. Däremot är det omstritt om något syfte ska ges 

företräde och väga tyngre vid en tolkning av reglernas innebörd. Med hänsyn till uttalandena i 

förarbetena till lagen bör skyddet för bolagets borgenärer i vart fall väga lika tungt som 

intresset av att motverka skatteflykt. Utöver båda dessa intressen finns de övergripande 

intressena av omsättning och handlingsmönster inom det praktiska ekonomiska livet. Även om 

låneförbudet inte specifikt är utformat i syfte att skydda omsättningen eller det praktiska 

ekonomiska livet är det, som framgått ovan, viktigt att dessa intressen beaktas vid en 

tillämpning av samtliga regler i aktiebolagslagen.  

 

2.5 Kapitalskyddet och värdeöverföringar 

  

Ett aktiebolag kännetecknas bland annat av att bolagets ägare inte är personligt ansvariga för 

bolagets förpliktelser, 1 kap. 3 § ABL. I syfte att skydda bolagets borgenärer finns därför vad 

som brukar kallas kapitalskyddet, vilket är består av tre grundläggande delar: Tillskott av 

kapital vid bolaget bildande, 1 kap. 4 § ABL, begränsningar i rätten att disponera över 

bolagets tillgångar, 17 kap. ABL och bestämmer om tvångslikvidation, 25 kap. ABL.
48

 Detta 

avsnitt behandlar framförallt reglerna om värdeöverföringar i 17 kap. ABL och är relevant för 

att placera förbudet mot närståendelån i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang. Det är också 

nödvändigt att för att förstå den kritik som riktat mot att låneförbudet är helt frikopplat från 

kapitalskyddsreglerna. Vidare är den terminologi som används i relevanta delar av 

värdeöverföringsreglerna och dess förarbeten väldigt närliggande språkbruket som används i 

motiven till det kommersiella undantaget.    

   Transaktioner företagna i strid med värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL är 

                                                 
48

 SOU 2008:49 s. 9. 
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förbjudna. Vad som utgör en värdeöverföring definieras i 17 kap. 1 § ABL. Utlåning utgör 

som regel ingen värdeöverföring eftersom ett fordringsförhållande uppstår, vilket medför att 

bolagets förmögenhet inte minskar. Av fjärde punkten i nyss nämnda paragraf framgår dock 

att affärshändelser vilka medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 

affärsmässig karaktär för bolaget utgör en värdeöverföring. Denna typ av överföringar brukar 

benämnas förtäckta värdeöverföringar. En förtäckt värdeöverföring är en transaktion vilken 

framstår som ett förmögenhetsrättsligt avtal, men som i praktiken innebär ett vederlagsfritt 

förfogande över företagets förmögenhet. Vad som är svårt är att i detta sammanhang skilja 

mellan affärsmässiga avtal och förtäckta värdeöverföringar.
49

 Enligt propositionen är en 

värdeöverföring som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte är affärsmässigt 

betingad att betrakta som en förtäckt värdeöverföring.
50

 Av 17 kap. 2 § framgår vilka 

värdeöverföringar som är tillåtna. Förtäckta värdeöverföringar betraktas i enlighet med in 

dubio principen som utdelningar.
51

 För att värdeöverföringen då ska vara tillåten krävs att den 

godkänns av samtliga aktieägare eftersom formkraven för utdelningar i 18 kap. ABL inte har 

efterföljts.
52

 Enligt 17 kap. 3 § får en värdeöverföring aldrig företas om det inkräktar på 

bolagets bundna egna kapital, den så kallade beloppsspärren eller inte framstår som försvarlig 

enligt försiktighetsregeln.      

  En utlåning som inte är förbjuden enligt 21 kap. 1 § eller inte omfattas av förbudet på 

grund av de nedan beskrivna undantagsreglerna, kan således fortfarande vara otillåten. Detta 

är fallet om mottagaren av lånet inte är betalningsduglig och det långivande dotterbolaget 

genom överföringen inkräktar på bolagets bundna kapital.  Av det anförda framgår att utlåning 

inte är tillåten enligt värdeöverföringsreglerna om i) transaktionen inkräktar på bolagets 

bundna kapital eller inte är försvarlig och ii) transaktionen inte är affärsmässig betingad. Detta 

kan, vid sidan om förbudet mot närståendelån och förvärvslåneförbudet, betraktas som ett 

tredje, implicit, låneförbud.  

   Det finns således inget hinder för bolaget att dela ut medel till aktiebolagets ägare eller 

vidta dispositioner som inte är av affärsmässig karaktär, under förutsättning att dispositionen 

inte inkräktar på beloppsspärren eller försiktighetsregeln. I enlighet med vad som framkommit 

                                                 
49

 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 83.   
50

 Prop. 2004/05:85 s. 748.  
51

 Lehrberg, Begreppet förtäckt värdeöverföring, s. 537 f.  
52

 Lehrberg, Begreppet förtäckt värdeöverföring, s. 539. 
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ovan är emellertid ett lån förbjudet i egenskap av sin rättsliga karaktär. Av denna anledning 

har låneförbudsreglerna i doktrin både beskrivits som en anomali och en tämligen främmande 

fågel i svensk associationsrätt.
53

   

 

3 Undantagsregler 

3.1 Materiellt  

 

Trots att en person tillhör den förbjudna kretsen finns det möjlighet att lämna lån till denne. 

Detta förutsätter dock att kraven för undantagen stadgade i 21 kap. 2 § är uppfyllda eller att 

Skatteverket, alternativt Finansinspektionen, beviljar dispens enligt 21 kap. 8 § ABL.  

Undantag från förbudet gäller enligt 21 kap. 2 § om någon av följande situationer är aktuella: 

1. Gäldenären är en kommun, ett landsting eller kommunalförbund.  

2. Gäldenären är en koncern i vilken det långivande bolaget ingår.  

3. Lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar lånet av 

rent affärsmässiga skäl.    

4. Lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen.  

För utredning av syftet till denna uppsats är innebörden av undantaget enligt punkten 3, det så 

kallade kommersiella undantaget avgörande. Även punkten 2, koncernundantaget, är viktig 

för förståelsen av de praktiska problemen knutna till toppbolagets geografiska placering och 

koncernstruktur.  Punkt 1 och 4 är ovidkommande för denna uppsats och behandlas därför inte 

närmare. 

 

                                                 
53

 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud s. 8 och Kleineman, Påföljder vid brott mot det s.k. 

aktiebolagsrättsliga låneförbudet, s. 709.   
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3.2 Koncernundantaget  

 

När låneförbudet infördes i 1944 års aktiebolagslag ansågs det inte nödvändigt att förbjuda lån 

inom koncerner. Detta undantag motiverades genom att det ur ett borgenärsperspektiv är 

mindre riskabelt att lämna lån inom en företagsgrupp samt att en koncern ur näringslivets 

synvinkel betraktas som en enhet.
54

 Att lånetransaktioner inom en koncern inte är lika 

riskfyllda beror enligt lagstiftaren på att en gäldenär har möjlighet att rikta krav mot andra 

bolag inom koncernen. Den rättsliga grunden till detta påstående är dock tveksam och har 

ifrågasatts i doktrin.
55

 Detta undantag får därför snarast betraktas som motiverat med hänsyn 

till det praktiska behovet att inom affärslivet betrakta koncernen som en enhet.     

  För att undantaget ska vara tillämpligt krävs det emellertid att kriterierna för den 

associationsrättsliga definitionen av koncern är uppfyllda.  Enligt 1 kap. 11 § ABL är ett 

aktiebolag moderbolag och annan juridisk person dotterbolag om aktiebolaget:  

1. Innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska 

personen, 

2. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra 

delägare förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier och andelar,  

3. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta 

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller 

4. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett 

bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen 

eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara 

stadgar.   

Om ett dotterbolag på ett liknande sätt har kontroll över en juridisk person, är denna juridiska 

person också ett dotterföretag till moderbolaget. Enligt bestämmelsen utgör moderbolaget och 

dotterbolaget tillsammans en koncern.    

                                                 
54

 Prop. 1973:93 s. 92.  
55

 Båvestam, Aktiebolagslagens låneförbud, s. 22.  
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  Med ett aktiebolag avses enbart svenska aktiebolag, ett utländskt bolag som äger 

svenska bolag omfattas därför inte av koncernbegrppet. Enligt förarbetena riskerar svårlösta 

associationsrättsliga problem att uppkomma om ABL tillämpas på utländska bolag.
56

 Dessa 

problem preciseras dock inte närmare, men är inte heller av intresse för denna uppsats vid-

kommande. Eftersom koncerner där toppbolaget är beläget inom EES, men utanför Sverige, 

inte omfattas av definitionen skulle EU:s likabehandlingsprincip trädas förnär om något 

undantag för dessa företagsgrupper inte gjordes.
57

 I ÄABL hanterades denna problematik 

genom dispensförandet vilket i det närmaste överensstämde med dagens dispensbestämmelse. 

Detta tillvägagångsätt ansågs dock av naturliga skäl alltför komplicerat.  Av denna anledning 

finns det ett i 21 kap. 2 § 2 st. 2p. ABL en utvidgad koncerndefinition. Definitionen inkluderar 

således företagsgrupper inom EES som motsvarar svenska koncerner i koncernundantaget. 

Detta innebär att det är fullt tillåtet för ett svensk dotterbolag att lämna lån till sitt franska eller 

brittiska toppbolag. Om dotterbolaget vill lämna lån till ett toppbolag som är beläget i 

exempelvis Schweiz eller Kina, måste lånet dock bedömas i enlighet med det kommersiella 

undantaget vilket behandlas nedan. Om toppbolaget är beläget inom EES finns det inga hinder 

för ett svenskt aktiebolag att lämna ett lån, under förutsättning att värdeöverföringsreglerna 

har respekterats.    

  Begränsningen riskerar också att få besynnerliga, tillsynes slumpmässiga, 

konsekvenser.
58

 Om det svenska bolaget ägs av till exempel ett tyskt GmbH, vilket i sin tur 

ägs av ett Amerikanskt eller Schweiziskt bolag är det svenska bolaget helt fri att lämna lån till 

samtliga bolag inom koncernen, alltså även till toppbolagen belägna utanför EES. 

Toppbolagets säte kan inte anses ha betydelse för borgenärsskyddet. Med hänsyn till förbudets 

skyddsområden kan anledningen till att begränsa undantaget till geografisk placering därför 

starkt ifrågasättas.   
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3.3 Det kommersiella undantaget   

 

Utöver koncernundantaget ansåg lagstiftaren det nödvändigt att även tillåta lån av kommersiell 

natur. Detta undantag förutsätter att utlåningen, eller ställandet av säkerheten, uppfyller två 

kumulativa rekvisit. Lånet måste vara avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och lämnat 

av rent affärsmässiga skäl. Syftet med undantaget torde vara att inte hindra affärstransaktioner 

som är sunda för bolaget, vilka iakttar både borgenärernas ställning och de skatterättsliga 

överväganden som ligger till grund för förbudet.
59

  

  Rekvisitet uteslutande för gäldenärens rörelse är främst avsedd att förhindra lån 

avsedda för privat konsumtion.
60

 All näringsverksamhet inkluderas i begreppet rörelse, detta 

oavsett vilket syfte den har och vilken form den bedrivs i. Begreppet rörelse har alltså 

väsentligt bredare innebörd än inom skatterättens område, eftersom något vinstsyfte med den 

bedrivna rörelsen inte är nödvändigt.
61

 Lånet får inte vara avsett till att gäldenären ska starta 

en rörelse, den måste finnas vid utlåningstillfället.
62

    

   Att lånet ska vara lämnat av rent affärsmässiga skäl ställer krav på att lånet har en 

kommersiell grund. I ÄABL krävdes att lånet var betingat av affärsmässiga skäl. Lagstiftaren 

ger dock ingen ledning till varför en ändring av rekvisitet var påkallad.  Däremot framgår en 

tydlig koppling till lydelsen i ÄABL, då det i propositionen till ABL anges att: ”För att 

undantaget för kommersiella lån skall vara tillämpligt krävs till att börja med att lånet är 

betingat av affärsmässiga skäl”.
63

 Detta måste anses vara en stark indikation på att syftet 

snarare varit språklig förnyelse än förändrat innehåll. En språklig tolkning av förändringen 

måste dock anses innebära att lagstiftaren avsett att ytterligare understryka vikten av att 

transaktionen ska vara motiverad av affärsmässiga skäl. Lokutionen i 1944 år aktiebolagslag 

var betydligt strängare och krävde att lånet utgjorde ett led i en affärsförbindelse. Detta 

innebar att bolaget överhuvudtaget inte fick lämna lån om inte lånet utgjorde en del i en 

affärstransaktion som var inom ramen för bolagets verksamhet. I sammanhanget bör också 

nämnas att lagstiftaren vid införandet av det kommersiella undantaget tog hänsyn till att 
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transaktioner mellan bolag med viss ägargemenskap förekom i det praktiska livet.
64

 Detta 

styrker ovanstående slutsats: att reglerna också måste tolkas med hänsyn till intresset att 

främja omsättningen och därmed ta hänsyn till praktiska handlingsmönster.      

  Det är i doktrinen omstritt vilken vikt som ska läggas vid de olika rekvisiten och 

innebörden av dem. Samuelsson och Nerep menar att rekvisitet rent affärsmässiga skäl är av 

underordnad betydelse vid tolkningen. Tyngdpunkten för undantagets tillämpning bör vara att 

lånet är lämnat uteslutande för gäldenärens rörelse. Detta argument bygger på att det ur 

skattehänseende sällan betyder något om lånet är lämnat av affärsmässiga skäl.
65

 Eftersom 

borgenärsintresset ska beaktas är detta förhållningssätt enligt min uppfattning inte rimligt. 

Som Båvestam konstaterar är det svårt att förstå varför lagstiftaren i sådant fall valt att införa 

ett förbud mot närståendelån.
66

 Vid tolkningen av förbudet kan det inte generellt göras någon 

skillnad mellan rekvisitens inbördes betydelse.    

 

3.4 Dispensförfarande 

 

Enligt 21 kap. 8 § ABL finns det möjlighet att ansöka om dispens både från förbudet mot 

närståendelån och från förvärvslåneförbudet. Denna ansökan sker hos Skatteverket, för bolag 

som står under Finansinspektionens tillsyn är det dock hos denna myndighet dispens ska 

sökas. Myndigetens beslut i dispensfrågan kan sedan överklagas hos regeringen. Enligt 21 

kap. 9 § ska bolagets kända borgenärer höras över ansökan, så behöver dock inte ske om 

bolagets ställning uppenbarligen inte påverkas av att dispens meddelas. Detta faktum 

understryker borgenärsskyddsaspekten hos låneförbuden. Det framgår i lagrummet att 

undantag från förvärvslåneförbudet enbart får beviljas om det finns särskilda omständigheter. 

Gällande dispens från förbudet mot närståendelån krävs synnerliga skäl. Lagstiftaren har 

särskilt avsett att underlätta generationsväxling i mindre bolag.
67

 Dispensmöjligheten är därför 

främst avsedd för förvärvslåneförbudet. Dispens från förbudet om närståendelån ska således 
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tillämpas mycket restriktivt och det ska särskilt beaktas att möjligheten till dispens inte får 

utnyttjas till skatteflyktssyfte.
68

   

  Det är fullt möjligt att ansöka om dispens för att låna ut pengar inom ett cash pool-

system. Efter kontakt med skatteverket är min uppfattning är att dispensförfarandet idag i 

praktiken används för att pröva om ett cash pool-system uppfyller kraven i det kommersiella 

undantaget. Vid dispensförfarandet prövar myndigheten om systemet omfattas av förbudet, 

frågan om det kommersiella undantaget är uppfyllt är därför avgörande. Finner myndigheten 

att systemet uppfyller rekvisiten i det kommersiella undantaget avvisas ansökan. Vad ett 

sådant beslut har för betydelse kan naturligtvis ifrågasättas. Vid ett avvisningsbeslut prövas 

inte sakfrågan och det är således inget hinder för en åklagare att väcka talan för brott mot 

låneförbudet. Däremot bör ett avvisningsbeslut grundat på att det kommersiella undantaget är 

tillämpligt inverka på den subjektiva bedömningen av hurivida det föreligger uppsåt eller 

oaktsamhet vid straffbarhetsbedömningen, se nedan. Att dispensförfarandet används som ett 

verktyg för att pröva cash pool-systemet mot det kommersiella undantaget visar tydligt på ett 

behov av utreda reglernas tillämpningsområde.    

 

4 Sanktioner för brott mot låneförbudet 

 

Om låneförbudsreglerna inte efterföljs riskerar den enskilde beslutsfattaren att drabbas av 

sanktioner. Dessutom kan mottagaren tvingas återbetala lånet och drabbas av skatterättsliga 

följder. Enligt 30 kap. 1 § 1 st. ABL döms den som med uppsåt eller genom grov oaktsamhet 

bryter mot reglerna i 21 kap. ABL till böter eller fängelse i högst ett år. Detta innebär att 

straffsanktionerna är tillämpliga om den företrädare för aktiebolaget som lämnar lånet har vet-

skap om att låntagaren tillhör den förbjuda kretsen.
69

 När ett beslut fattas om att delta i en cash 

pool torde förträdaren alltid vara medveten vem som är mottagare av lån inom systemet, de 

straffrättsliga konsekvensera är därför av stor praktisk betydelse.        

  Eftersom personligt straffansvar är följden av otillåtna försträckningar är osäkerheten 
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kring lånförbudets omfattning särskilt allvarlig. Sanktionerna riskerar att i praktiken ge reg-

lerna ett vidare omfång än vad som avsetts. Företagsledare som överväger att fatta ett välav-

vägt affärsbeslut kan komma att fatta ett annat beslut på grund av rädslan för straffrättsliga 

sanktioner. Detta riskerar också innebära att de företag som avser att ingå i en cash pool 

drabbas av onödiga transaktions- och rådgivningskostnader.
70

 Dessutom ställer detta stora 

krav på bolagstyrningen, eftersom det i praktiken ofta bör vara moderbolaget som anmodar att 

aktiebolaget ska ingå i en cash pool.   

  Vidare är frågan hur och om de straffrättsliga sanktionerna påverkar en tolkning av 

förbudet. Analogier och extensiva tolkningsmetoder inte är accepterade vid tillämpning av 

regler som grundar personligt straffansvar, frågan är om detta påkallar en restriktivare tolkning 

av förbudet. I denna del gäller det att noga skilja mellan reglerna om låneförbudet i 21 kap. 

och straffsanktionen i 30 kap. ABL. Frågan är om straffsanktionen ska inverka på tolkningen 

av den faktiska förbudsbestämmelsen eller om legalitetsprincipen enbart träffar sanktionsbe-

stämmelsen i 30 kap. Nerep för en omfattande diskussion om hur de straffrättsliga påföljderna 

ska påverka låneförbudsreglernas tillämpning, med hänvisning till legalitgetsprincipen.
71

 Han 

synes komma till slutsatsen att utlåningsförbudet måste tolkas inom ramen för 

legalitetsprincipen och därmed underkastas en restriktiv tillämpning. Denna diskussion 

behandlar dock låneförbudsreglerna i ÄABL, vari en överträdelse enbart sanktionerades 

straffrättsligt. Huvudprincipen i ÄABL var att en utbetalning i strid med förbudsreglerna inte 

medförde ogiltighet och därmed inte behövde återbetalas.
72

  Det var först i och med ABL som 

återbetalningen av ett förbjudet lån blev en rättsföljd, 21 kap. 11 §. Till skillnad från 

straffpåbuden krävs inte ett agerande med uppsåt eller av grov oaktsamhet för att återbetalning 

ska kunna påkallas.
73

  Med hänsyn till detta kan låneförbudet inte anses vara en straffrättslig 

bestämmelse. Detta medför att legalitetsprincipen enbart bör påverka tillämpningen av 

straffpåbuden i 30 kap. ABL.  
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5 Cash management 

5.1 Bakgrund 

 

Ett företags eller en koncerns Chief Financial Officer (CFO) har till uppgift att hantera 

finansiella risker och optimera den finansiella situationen.
74

 En central del i detta arbete är vad 

som brukar kallas för cash management. Detta engelska begreppet har kommit att få stort 

genomslag även inom svenskt ekonomiskt språkbruk, men brukar ibland översättas till 

likviditetshantering. Den svenska översättningen kan förvisso uppfattas som något smalare i 

sin betydelse, men lämpar sig väl för innehållet i denna uppsats. En klargörande definition av 

likviditetshantering är ”att tjäna pengar på pengar”.
75

   

  Ett bolag kan alltså genom att optimera sin likviditetshantering uppnå maximal 

avkastning på tillgängliga medel. Som bekant har ett bolag som regel ett stort antal olika 

tillgångsslag, exempelvis fastigheter, inventarier och medel på bankkonton. Bara tillgångslag 

som snabbt kan omvandlas till pengar brukar dock anses som likvida.
76

 Till likvida 

tillgångslag brukar räknas pengar i kassa och bankmedel. Varje inbetalning som sker till 

företaget ökar dess likviditet och varje utbetalning minskar likviditeten.
77

   

 

5.2 Syfte  

 

Syftet med likviditetshantering är att tillgodose tillgängligheten av bolagets kapital under 

varierande ekonomiska förhållanden för att uppnå vinstmaximering. Detta övergripande syfte 

innehåller två separata mål. Det absolut viktigaste ändamålet med cash management är att 

säkerställa att bolaget är solvent. Det andra delmålet är att maximera avkastningen på 

likviditetsöverskott och minimera räntekostnader, skillnaden mellan dessa kallas för 

räntenetto. Eftersom huvudändamålet är att säkerställa solvens är målet att förbättra 
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räntenettot ett sekundärmål.
78

 Begreppet solvens har två betydelser, faktisk solvens och teknisk 

solvens. Faktisk solvens innebär att tillgångarnas värde överstiger skuldernas värde. Teknisk 

solvens innebär att bolaget kan betala sina räkningar. Den praktiska betydelsen av faktisk 

solvens är begränsad, detta beror på att värdet på tillgångarna enbart går att uppskatta vid en 

försäljning av tillgångarna. Ett bolag som är tekniskt solvent har således att ta hänsyn till det 

andra delmålet med cash management: att uppnå maximal avkastning på likvida tillgångar.    

   När ett bolag har ett likviditetsöverskott måste det således besluta hur detta överskott 

ska förvaltas. Överskottet kan antingen behållas på kassakontot eller investeras i andra 

tillgångsslag, alternativt delas ut till bolagets ägare. Att behålla pengarna på kassakontot är 

sällan en god affär, beroende på att det inte ger någon avkastning. Fördelen är att tillgången är 

likvid och därför snabbt kan användas för betalning. Behovet av likviditet varierar från dag till 

dag, av denna anledning placeras överskottet ofta i bankkonton. Genom en sådan placering får 

bolaget en mindre avkastning samtidigt som medlen är lättillgängliga. Inte heller ett 

bankkonto ger dock tillräcklig avkastning för att det ska vara motiverat att under en längre tid 

förvara medel i denna form. Ett alternativ är att låsa pengarna under en längre period eftersom 

sådana placeringar i regel ger högre avkastning. Nackdelen med detta är dock att medlen just 

är låsta och inte kan användas om bolaget får likviditetsbehov. När ett bolag lider av 

likviditetsunderskott löser företagen som regel detta genom kortfristiga banklån. Det är 

kostsamt för bolag att låna pengar eftersom den så kallade utlåningsräntan, alltså räntan som 

banken tar för att låna ut pengar till bolaget, normalt är högre än insättningsräntan.    

  Sammanfattningsvis kan sägas att ett bolag som har ett likviditetsöverskott måste 

balansera överskottet så att betalningsberedskapen är tillräcklig samtidigt som kostnaden av 

överlikviditet ska minimeras. Ett bolag kan således genom att optimera sin 

likviditetshantering, uppnå maximal avkastning på tillgängliga medel samtidigt som 

betalningsförmågan består.  
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5.3 Cash Pooling 

 

Under 1990-talet efterfrågade svenska koncerner system för att möjliggöra att företagsgrup-

pernas samlade likviditetsställning kunde beaktas. Bankernas lösning kom att kallas central- 

eller koncernkonto. Idén är enkel: koncernen tilldelas ett huvudkonto, vilket är det enda kontot 

i bolaget har i banken. För varje bolag inom koncernen upprättas underkonton, vilka är helt 

koncerninterna. Alla insättningar och utbetalningar som det enskilda bolaget gör registreras på 

underkontot, in- och utbetalningarna sker dock från huvudkontot. Om saldot på underkontot är 

negativt innebär det att bolaget har en skuld mot huvudkontot, motsatt förhållande råder om 

saldot är positivt.
79

 Eventuell extern upplåning sker enbart till huvudkontot. Eftersom central- 

och koncernkonton enbart används när de bolag som ingår i koncernen är svenska aktiebolag 

är lånetransaktionerna undantagna från låneförbudet genom koncernundantaget. Koncerner 

med gränsöverskridande verksamhet, i vilka bolag med olika nationalitet ingår, kan på 

motsvarande sätt centralisera sin likviditetshantering. System motsvarande central- och 

koncernkonton finns då att tillgå. Dessa kallas för cash pooling-system. När ett bolag är 

anslutet till en cash pool sker transaktioner oftast till ett konto kontrollerat av toppbolaget. I 

enlighet med den ovan beskrivna förbudsregeln, måste utlåningar som sker inom cash poolen 

bedömas inom ramen för det kommersiella undantaget om toppbolaget är beläget utanför EES. 

  Den främsta fördelen med cash pool-system är att behovet av externt kapital 

minimeras, något som leder till lägre räntekostnader. Vidare innebär det att koncernens totala 

likviditet samlas och på så sätt kan användas för att möta framtida transaktioner och utnyttja 

möjligheter som uppstår på marknaden. Rent praktiskt har systemen också fördelarna av att de 

ger en samlad bild över koncernens likviditetsställning samt är lättadministrerade.
80

 Systemen 

har dock även nackdelar. Om moderbolaget blir insolvent riskerar företag som överför sitt 

överskott till poolen att inte återfå utlånade medel. Detsamma gäller om andra dotterbolag blir 

insolventa och är i likviditetsbehov.
81

 Det måste i denna del uppmärksammas att cash pooling 

är en bankprodukt, varje bank har således egna tekniska och legala arrangemanget. Grunderna 
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och syftena med cash pooling är likväl samma oavsett vilken bank som används och hur denna 

har valt att hantera systemet. Cash pooling kan delas in i två underkategorier, notional- och 

physical cash pooling. Skillnaderna mellan dessa två typer av pooler behandlas nedan. Vilken 

av dem som används beror delvis på i vilka länder de deltagande bolagen i cash poolen har 

sina säten, men också koncernens legala struktur.
82

 Eftersom alla företagsgrupper har olika 

behov är det inte möjligt att ge generell vägledning i vilken typ av pool som lämpar sig i vilket 

sammahang. Någon djupare utredning av detta är dock inte nödvändigt för att utreda 

problemen som denna uppsats syftar till att besvara.   

 

5.3.1 Notional cash pooling  

 

Vid Notional cash pooling sker det ingen förflyttning av de likvida medel som deltagande 

bolag innehar. Alla bolag i företagsgruppen har separata konton i banken, så kallade 

underkonton. Till dessa konton sker alla in- och utbetalningar. Utöver deltagande bolags 

konton finns ett fiktivt huvudkonto vilket innehas av den så kallade cash pool ledaren. 

Vanligtvis är cash pool ledaren också toppbolaget i företagsgruppen. På huvudkontot finns 

inga pengar och några betalningar kan varken göras till eller från kontot. Mot huvudkontot 

speglas enbart totalsumman av saldot på underkontona. Detta ger cash pool ledaren möjlighet 

att övervaka företagsgruppens likviditetssituation. Är huvudkontots saldo positivt erhåller 

bolagen ränta från banken, vilken utbetalas till de underkonton där saldot varit positivt. Är 

saldot på huvudkontot negativt lånar de bolag som har underskott pengar från banken. 

Kostnaden för extern upplåning minskar eftersom utlåningsräntan enbart beräknas om saldot 

på huvudkontot är negativt. Effekten för bolagen som har överskottslikviditet är att räntein-

täkterna minskar. Bolagen med likviditetsöverskott kompenseras då med intern ränta.
83

 

Eftersom de enskilda bolagens likviditetssituation hela tiden speglas mot huvudkontot är det 

enkelt att beräkna och bokföra den interna räntan. Systemens funktion kan närmast samman-

fattas som en möjlighet att kvitta räntekostnader mot ränteintäkter, vilka hänför sig till olika 
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konton i samma bank.
84

 De banker som erbjuder notional cash pooling ställer dock som regel 

krav på garantiåtaganden hos bolagen att täcka varandras skulder.
85

 I vissa länder kräver också 

landets centralbank att sådana garantier utfärdas. Anledningen är att ett negativt saldo på ett 

underkonto på bankens balansräkning utgör en tillgång. Då banken inte erhåller någon ränta 

riskerar dessa underskott att kategoriseras som förfallna lån.
86

 I praktiken riskerar dessa 

garantiåtaganden innebära att svenska aktiebolag kan komma att behöva betala lån som är 

upptagna av bolag inom den förbjudna kretsen.       

 

Figur 1. Illusterar likviditetsflödena inom en notional cash pool. Alla bolag inom koncernen 

har ett konto i banken till vilket in och utbetalningar sker. Cash pool ledarens konto används 

uteslutande för att beräkna räntan.  

Upplägget förutsätter att länderna i vilka de deltagande bolagen är belägna inte betraktar 

notional cash pooling som en sammanblandning av tillgångar. I till exempel Tyskland och 

USA är notional cash pooling otillåten på grund av detta.
87

  Denna typ av cash pooling ger 

möjlighet till en hög grad av självständighet i de deltagande dotterbolagen, eftersom bolaget 

behåller kontrollen över pengarna.  
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5.3.2 Physical cash pooling 

 

Det är vid gränsöverskridande cash pooling-verksamhet vanligare att företag använder sig av 

physical cash pooling, eftersom detta system är något mindre komplicerat.
88

 Vid physical cash 

pooling sker det en faktisk överföring från dotterbolaget till cash pool ledarens konto. Detta 

upplägg kan sedan administreras på olika sätt.
89

 Vid Zero-balancing låter man alla bolag med 

likviditetsöverskott föra över detta överskott till huvudkontot på regelbunden basis, till 

exempel varje dag vid ett bestämt klockslag. Vid samma tidpunkt sker en överföring från 

huvudkontot till de dotterbolag som har likviditetsbrist. En annan lösning kallas target 

balancing, detta innebär att medel överförs från dotterbolagen när likviditetsöverskottet 

uppgår till ett visst belopp och att huvudkontot transfererar medel till dotterbolaget när 

underskottet nått en viss nivå. Det är även möjligt att skapa ett system som låter bolagen 

manuellt förflytta medel mellan bolagen genom ett online-verktyg, detta brukar kallas för 

customer-initiated account transfer system.  Ett sådant system ger en mycket flexibel cash 

management struktur, men är betydligt mycket mer resurskrävande eftersom det kräver 

manuell inblandning. Vilken variant av physical cash pooling som används är inte väsentligt 

för denna uppsats vidkommande. Det kan emellertid konstateras att om medel förflyttas 

manuellt kan en bedömning göras vid varje utlåningstillfälle. Det är därför enbart vid manuella 

system som det faktiskt går att avgöra om lånet är lämnat av affärsmässiga skäl vid det 

specifika utlåningstillfället.     

 

                                                 
88

 Boyce, The Pros of Pooling, s. 44.  
89

 Jansen, International Cash Pooling, s. 3 f. 



36 

 

 

Figur 2. Illusterar likviditestsflödena vid en physical cash pool. Överskott i dotterbolagen 

flyttas till huvudkontot. Vid underskott överförs medel från huvudkontot till dotterbolagen. 

 

5.4 Exempel  

 

För att förstå nyttan med cash pooling väljer jag i detta avsnitt att genom ett fiktivt exempel 

visa hur ett cash pool-system kan komma att påverka koncernens räntenetto.   

  Dotterbolagen A, B och C ingår i samma koncern. A lider av likviditetsbrist och måste 

därför vända sig till en bank för att låna 300 kr, bankens utlåningsränta är 8 %. Kostnaden för 

detta lån blir således 24 kr på årsbasis. Bolag B däremot uppvisar ett likviditetsöverskott på 

800 kr, dessa placeras på ett bankkonto med 5 % ränta. Avkastningen blir då 40 kr. Även C 

uppvisar ett likviditetsöverskott, dock enbart 100 kr. Detta överskott placeras också på ett 

bankkonto som ger en avkastningsränta om 4 %, vilket resulterar i 5 kr i avkastning. 

Koncernens aggregerade avkastning på placerad överskottslividitet blir alltså 21 kr (40+5-24).  

 I det fall bolagen ingår i en cash pool är dotterbolagens individuella 

likviditetssituations inte av intresse. Istället är det koncernens samlade likviditet som är av 

betydelse. Låt oss anta att Cash pool ledaren har en avkastningsränta om 5 %. Koncernens 

samlade avkastning blir då 30 kr ((800+100-300)=600x5%).  Den positiva effekten gäller även 

om koncernen lider av likviditetsbrist eftersom det totala lånebehovet minskar.  
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Figur 3. Exempel på en cash pools effekt på räntenettot.   

 

6 Cash pooling och låneförbudet   

 

I detta avsnitt granskas huruvida huvudregeln i 21 kap. 1 § träffar utgående transaktioner inom 

ett cash pool-system när toppbolaget är beläget utanför ESS. Det är rekvisitet penninglån som 

är avgörande för vilken typ av lånetransaktioner som är förbjudna. Som tidigare uttalats något 

är det något oklart hur långt rekvisitet penninglån sträcker sig. Det är emellertid otvivelaktigt 

att lån av pengar omfattas av rekvisitet. Det är inte möjligt att se överföringar inom ett cash 

pool-system som något annat än transaktioner av pengar. Det finns emellertid flera olika sätt 

att organisera en cash pool. De tekniska skillnaderna skulle även kunna komma att påverka 

hur systemet träffas av låneförbudet eftersom transaktionen måste vara att bedöma som ett lån. 

Det måste därför granskas om skillnaden mellan notional- och physical cash pooling inverkar 

på denna bedömning.   
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6.1 Notional cash pooling  

 

 Vad gäller notional cash pooling sker, som tidigare nämnts, ingen förflyttning av de likvida 

medlen. Bolaget förlorar således aldrig förfoganderätten över överskottslikviditeten. I enlighet 

med vad som framgår av avsnitt 2.2.1, är en förutsättning för att rättshandlingen ska vara att 

bedöma som ett lån att förfoganderätten överlåts till låntagaren. Eftersom det inte sker någon 

lånetransaktion är slutsatsen av det anförda att det inte sker något penninglån inom ett notional 

cash pool-system. Förbudet mot närståendelån görs av denna anledning inte gällande. Som 

framhållits kan banken som organiserar poolen och centralbanken i dennes hemvisstat dock 

ställa krav på gränsöverskridande garantier, enligt vilka aktiebolaget iklär sig ansvar för 

närstående bolags betalningsåtaganden. I enlighet med 21 kap. 3 § ABL tillämpas förbudet 

även på ställande av säkerhet för penninglån. Ett sådant garantiåtagande innebär som regel att 

aktiebolaget åtar sig en risk till förmån för ett eller flera närstående bolag som kan likställas 

med den risk som funnits om aktiebolaget själv lämnat lånet. Ett sådant garantiåtagande 

innebär därför att förbudet mot närståendelån aktualiseras.      

    

6.2 Physical cash pooling 

   

 Vid physical cash pooling flyttas likviden till huvudkontohavarens konto.  I praktiken innebär 

det att bolaget som tidigare hade överskottslikviditet att förfoga över genom lånetransaktionen, 

till huvudkontot, blir avskuren rådigheten över de medel som överförs till huvudkontot. Av 

vad som framgår av den tekniska redogörelsen av cash pool-systems uppbyggnad är banken 

bara en av flera aktörer. Villkoren för transaktionerna bestämmer de enskilda bolagen som 

ingår i cash poolen. Huruvida det vid cash pooling uppstår en fordran mellan koncernbolagen 

är därför ytterst en koncernintern fråga. På grund av skatterättsliga regler gällande 

internprissättning kan emellertid förutsättas, åtminstone vid seriöst bedriven affärsverksamhet, 

att ett fordringsförhållande uppstår.   
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6.3 Sammanfattning 

  

Det får med hänsyn till vad som framfört ovan anses klart att alla utgående transaktioner till ett 

toppbolag, med säte utanför EES, inom ett physcial cash pool-system träffas av låneförbudet i 

21 kap. 1 §. Vid notional cash pooling behåller aktiebolaget hela tiden förfoganderätten över 

pengarna på underkontot varför något penninglån inte kan anses föreligga. Genom garantiavtal 

riskerar emellertid ett aktiebolags deltagande i notional cash pool-system vara förbjudna i 

enlighet med 21 kap. 1 och 3 §§. Avgörande för den aktiebolagsrättsliga lagligheten hos dessa 

system är därför beroende av det kommersiella undantaget, när toppbolaget är beläget utanför 

EES.    

    

7 Tillämpning av det kommersiella undantaget  

7.1 Förutsättningar  

 

Som ovan konstaterats riskerar förbudet mot närståendelån att omfatta cash pool-verksamhet. 

Det är därför nödvändigt att studera och utreda om och i vilken utsträckning det kommersiella 

undantaget tillåter ett aktiebolag att delta i ett sådant system. Bestämmelsen i 21 kap 2 § 3 p. 

innehåller de två kumulativa rekvisiten uteslutande för gäldenärens rörelse och av rent 

affärsmässiga skäl. Innebörden och dess bakgrund är redogjorda för ovan. I detta avsnitt 

granskas rekvisitens effekt på cash pool-system. Deltagandet i ett cash pool-system måste 

kunna motvieras på samma sätt, oavsett om utlåningen träffas av direkt av förbudet eller 

omfattas på grund av att aktiebolaget ställt säkerhet till förmån för ett närstående bolag. När 

termerna cash pooling och cash pool-system fortsättningsvis används, syftas på sådana fall 

som är otillåtna om det kommersiella undantaget inte är tillämpligt.    
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7.2 Uteslutande för gäldenärens rörelse 

 

Vid physical cash pooling är det cash pool ledaren, normalt toppbolaget, som tekniskt sett 

lånar pengar från aktiebolaget. Syftet är emellertid att tillgodose likviditetsbehovet hos andra 

bolag inom koncernen. Vid notional cash pooling lämnas ett eventuellt garantiåtagande mot 

andra bolag i syfte att möjliggöra ett deltagande både för aktiebolaget och för resterande cash 

pool deltagare. Med utgångspunkt från lagtextens ordalydelse kan därför starkt ifrågasättas om 

transaktioner inom ett cash pool-system som regel uppfyller kraven i detta rekvisit. Enligt 

Nerep och Samuelsson får antas att lånen oavkortat och i sin helhet ska användas för gäldenä-

rens rörelse och inte för något annat ändamål.
90

   

  I propositionen till ABL behandlas cash pooling kort genom hänvisning till 

regeringsbeslut JU2000/3320/L1.
91

 Detta beslut är fattat med anledning av ett dispens-

förfarande enligt ÄABL som motsvarar de idag gällande reglerna om dispens i 21 kap. 8 § 

ABL. Bakgrunden till beslutet var att det svenska bolaget Roche Diagnostiks ansökt om 

dispens för att lämna lån genom ett cash pool-system till det danska bolaget Roche A/S. Roche 

Diagnostiks ägdes av det svenska bolaget Roche AB, vilket i sin tur ägdes av det schweiziska 

bolaget Roche Holding Ltd. Skatteverket ansåg att en tillämpning av låneförbudet inte skulle 

strida mot likabehandlingsprincipen inom EU. Vidare konstaterades att det inte framkommit 

något i ärendet som kunde motivera en dispens från låneförbudet. Roche Diagnostics överkla-

gade beslutet till regeringen där de framhöll att transaktionerna omfattades av det 

kommersiella undantaget och inte krävde dispens.  

  Regeringen konstaterar inledningsvis att de inte slutgiltigt kan avgöra frågan huruvida 

transaktionerna ska omfattas av låneförbudet, detta kan enbart göras av domstol. För att pröva 

frågan om dispens krävs det emellertid att det förligger ett förbud mot transaktionerna, ett 

första steg för regeringen var därför först att utreda om transaktionerna var otillåtna. Detta 

skedde genom en prövning i enlighet med det kommersiella undantaget. I den efterföljande 

utredningen konstaterades att cash pool-systemet fick antas vara affärsmässigt betingat. Det 

kan uppfattas som anmärkningsvärt att detta inte utreddes närmare. Det är dock fullt 

förståeligt, som framgår nedan kräver denna bedömning omfattande information om bolagets 
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och koncernens ekonomi. Prövningen riskerar således bli väldigt omfattande. I och med att 

regeringen också konstaterar att de inte slutgiltigt kan avgöra denna fråga får det antas att 

bolaget själv ansvarar för att transaktionerna uppfyller de krav som uppställs av undantaget. 

Vidare fastställdes att transaktionerna skulle betraktas vara avsedda uteslutande för 

gäldenärens rörelse, med hänvisning till att detta rekvisit främst syftade till att förhindra lån 

avsedda för privat konsumtion, vilket också framgår av propositionen.   

 

7.2.1 Sammanfattning 

 

Det kan tyckas att det regeringsavgörande som redogjorts för ovan gör denna uppsats 

överflödig. Det finns dock flera anledningar till varför detta avgörande inte förändrar behovet 

att vidare utreda låneförbudsreglernas inverkan på cash pool-system. För det första kan, precis 

som regeringen gör, konstateras att det enbart är en domstol som rättskraftigt kan avgöra 

låneförbudets omfattning. Regeringen är ingen rättslig instans utom i specialreglerade 

undantagsfall. I detta fall är de överklagandeinstans vid dispensförfaranden enligt 21 kap. 8 §. 

Något prejudikatvärde kan därför inte tillskrivas beslutet. För det andra är utredningen bakom 

beslutet allt för ytlig för att självständigt kunna tillgodogöras något värde som rättskälla. 

Beslutet i sig har därför ytters begränsat värde rättskällevärde.     

  I ett specifikt hänseende har dock detta beslut en avgörande betydelse. I förarbetena till 

ABL görs nämligen en uttrycklig hänvisning till avgörandet i anslutning till diskussionen om 

rekvisitet uteslutande för gäldenärens rörelse.
92

 Detta faktum innebär att rättskällevärdet bör 

jämställas med lagens förarbeten, vilka har en avgörande roll vid tolkning av lagar.
93

 I 

sammahanget konstateras också att rekvisitet inte är avsett att ha en mera restriktiv innebörd i 

ABL än i ÄABL, vilken var den lagstiftning som gällde när regeringsbeslutet fattades.   

  Sammataget är min uppfattning därför att rekvisitet uteslutande för gäldenärens rörelse 

inte utgör hinder för cash pool-system. Syftet bakom rekvisitet ter sig vara att hindra 

transaktioner till privat konsumtion och investeringar. I och med propositionens hänvisning till 
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regeringsbeslutet vilket redogjorts för ovan och rekvisitets skyddsområde får det anses klarlagt 

att cash pool- system uppfyller rekvisitets krav.    

 

7.3 Rent affärsmässiga skäl 

 

I och med att undantaget ändrades från att uppställa ett krav på att utlåningen utgjorde led i en 

affärsförbindelse till ett krav på att transaktionen skulle vara betingad av affärsmässiga skäl 

när förbudet överfördes från 1944 års ABL till ÄABL, blev det uttryckligen fullt möjligt att 

låna ut överskottslikviditet till ett bolag som äger aktier i det utlånande bolaget. Det krävdes 

dock fortfarande att lånet hade rent kommersiell karaktär.
94

 Då, liksom nu, var det dock 

oerhört svårt att exakt dra gränsen för vad som är att betrakta som affärsmässigt betingat. Av 

förarbetena framgår som exempel att fakturaköp och fakturalån, så kallad factoring, är att anse 

som affärsmässigt betingade. Detta gäller även diskontering av avbetalningskontrakt.
95

 Av 

dessa exempel går det dock inte att dra några slutsatser annat än att verksamheter som bygger 

på att lån kan lämnas är tillåtna.  

  Av propositionen till 1944 års ABL framgår att utgångspunkten är att lån som lämnas 

med stöd av det kommersiella undantaget är i bolagets intresse och därför förbättrar bolagets 

ekonomiska situation.
96

 Detta uttalande ska förstås så att ett lån som är lämnat inom ramen för 

undantaget inte skadar bolagets borgenärer eftersom transaktionen då är gynnsam för aktie-

bolagets ekonomi. Problemet är dock att man vid tidpunkten för lånet inte med säkerhet kan 

avgöra vad som förbättrar bolagets ekonomiska situation. Att en affär i efterhand visar sig vara 

dålig för bolaget kan inte läggas till grund för en överträdelse mot låneförbudet.
97

 Någon 

metod för att avgöra vad som är affärsmässigt betingat framgår inte av förarbeten och har inte 

heller bildats i praxis. Detta är naturligtvis mycket besvärligt ur ett praktiskt perspektiv.    

  I avsnitt 2.5 redogörs för innebörden av förtäckta värdeöverföringar, där det även 

framgår att lagstiftaren kräver att en transaktion ska vara affärsmässigt betingad för att inte 
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betraktas som en värdeöverföring. Lagstiftaren har således i detta sammahang använt samma 

terminologi som i förarbetena till låneförbudet. Det ska förvisso inte tas för givet att ett utryck 

som förekommer i två olika legala sammanhag har samma innebörd. Bestämmelserna om 

värdeöverföring respektive förbudet mot närståendelån är dock inordnande i rättsliga 

sammanhang som är mycket nära knuta till varandra. Dessutom delar 

värdeöverföringsreglerna och låneförbuden syftet att skydda bolagets borgenärer. Med 

beaktande av bestämmelsernas rättsliga sammanhang och deras skyddsintressen är det inte 

troligt att lagstiftaren avsett att ordet affärsmässigt betingat ska ges olika innebörd. Med denna 

utgångspunkt kan tolkningsinspiration inhämtas från bestämmelserna om värdeöverföring i 17 

kap. ABL.  Lagstiftaren framför i detta sammanhang att vad som är affärsmässigt får främst 

avgöras med hänsyn till utåt iakttagbara omständigheter vid transaktionen.
98

 De exempel på 

tolkningsfaktorer som ges är dock bundna till värdeöverföringar. Likväl går det att fastställa 

andra faktorer med hänsyn till lånets syfte. Ett cash pool-system är ett verktyg för att optimera 

likviditetshanteringen hos en koncern, vilket i det enskilda fallet kan ge poolens medlemmar 

fördelar. Vid denna bedömning är det nödvändigt att granska syftet med cash pooling. Som 

redogjorts för ovan är cash pool-system verktyg för att optimera företagets och 

företagsgruppens likviditetshantering. Som framgår ovan har likviditetshanteringen framförallt 

två ändamål. För det första att säkerställa bolagets betalningsförmåga, för det andra att 

maximera räntenettot. Med detta i beaktande måste utgångspunkten för att granska om 

rekvisitet är uppfyllt vara rationell hantering av likvid.    

  Med hänsyn till ändamålet med likviditetshantering utkristalliseras framförallt tre 

faktorer som är avgörande vid bedömningen hur likviditeten bör placeras: i) avkastning ii) risk 

och iii) möjligheten att snabbt kunna använda tillgången, det vill säga att bibehålla tillgången 

likvid. Det bör också vara dessa faktorer som är avgörande vid beslut om likviditetsplacering i 

det praktiska affärslivet. Min uppfattning är att de ovan angivna faktorerna ger en god grund 

för att granska vad som utgör en rationell likviditetshantering och därmed omfattningen av 

rekvisitet rent affärsmässiga skäl vid cash pooling. En sådan granskning stämmer väl överens 

med de syften som förbudet avser att skydda, utan att för den saken skull hindra sunda 

affärstransaktioner.    
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7.3.1 Alternativa placeringsmöjligheter  

 

Av ovanstående slutsats framgår att rationell likviditetshantering måste vara utgångspunkten 

för vad som utgör affärsmässigt betingad utlåning. Det är av denna anledning nödvändigt att 

utreda huruvida rekvisitet uppställer krav på att avkastningen från de utlånade medlen över-

stiger vad som kunnat erhållas vid en alternativ placering på marknaden. Med hänsyn till att 

motiven för ett aktiebolag att ansluta sig till en notional cash pool är de samma som för att 

ansluta sig till en physical cash pool, är denna utredning lika relevant för tillämpligheten av 

undantaget i båda dessa fall.   

  Nerep och Samuelsson menar att utlåning till ränta som understiger den 

marknadsmässiga bör vara tillåten om den utgör del i ett långsiktigt samarbete.
99

 Påståendet 

utvecklas tyvärr inte närmare av författarna, varför det är svårt att dra några närmare slutsatser 

av deras åsikt. Min bestämda uppfattning är dock att ett långsiktigt sammarbete i sig inte utgör 

en grund för att en transaktion skulle uppfattas som affärsmässigt betingad. Ett sådant 

påstående skulle riskera att göra förbudsregeln verkningslös. Däremot kan naturligtvis 

samarbetet innebära att bolagets verksamhet främjas, detta är dock beroende av hur samarbetet 

är konstruerat.   

  Båvestam kopplar diskussionen om likviditetshantering till bolagets syfte att ge vinst 

till aktieägarna.
100

 Som han själv konstaterar är det dock möjligt att ändra detta syfte i bolags-

ordningen eller besluta att frångå syftet genom samtliga aktieägares samtycke. Var han vill 

komma med detta uppmärksammande ställer jag mig därför frågande till. En transaktion som 

är tillåten enligt det kommersiella undantaget bör svårligen kunna anses strida mot vinstsyftet. 

Att ställa det kommersiella undantaget i relation till bolagets syfte tillför därför inget till ut-

redningen. Båvestam menar vidare att rekvisitet ställer krav på att lånet ”på ett eller anat sätt 

ska vara fördelaktigt för bolaget”.
101

 I detta sammanhang anser han också att det saknar 

betydelse om andra mer gynnsamma alternativ funnits. Med hänsyn till att han i diskussionen 

jämför med marknadsmässig ränta, får det antas att han syftar till att rekvisitet tillåter att 

bolaget tar hänsyn till andra faktorer än enbart avkastningen. Slutsatsen av den förda 
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diskussionen är att det är den sammanlagda fördelen som är relevant för bedömningen av 

huruvida lånetransaktionen är att bedöma som rent affärsmässig. Denna slutsats rimmar väl 

med vad lagsstiftaren synes lägga i rekvisitets innebörd, att inte hindra transaktioner som för 

det utlånande bolaget gynnar dess verksamhet.
102

    

   Vad som är affärsmässigt måste grundas på vad andra handlingsalternativ inneburit. I 

annat fall är det omöjligt att fastställa vad som är att se som affärsmässigt betingat. Som redan 

konstaterats är det tillåtet för bolaget att göra dåliga affärer, utgångspunkten blir därför en 

objektiv bedömning med utgångspunkt från de faktorer som grundar en rationell 

likviditetshantering vid tillfället för utlåningen.  

 

7.3.2 Främja bolagets verksamhet   

 

Trots att rekvisitet som huvudregel kräver att deltagande i en cash pool måste bedömas med 

hänsyn till vad som utgör rationell likviditetshantering, lämnar lagstiftaren öppet för 

ytterligare möjligheter. Det är enligt förarbetena tillräckligt att utlåningen eller ställandet av 

säkerheten indirekt främjar aktiebolagets verksamhet.
103

 Ett sådant fall är när ett lån lämnas i 

syfte att möjliggöra en verksamhet som är nödvändig för bolagets egen rörelse. Ett exempel 

som anges i förarbetena är då ett producerande bolag, för att trygga sin råvaruförsörjning, 

lämnar penninglån till en leverantör som har aktier i bolaget.
104

 Vad som grundar fördelen är 

då inte knutet till rationell likviditetshantering, utan till att bolagets faktiska verksamhet 

gynnas av en sådan placering. Att det utlånande aktiebolagets verksamhet främjas indirekt 

anser jag måste tolkas med en stor portion försiktighet, i annat fall riskerar förbudet att bli helt 

verkningslöst. Eftersom lagstiftaren även uttrycker att lån som indirekt främjar bolagets 

verksamhet är undantagna är min uppfattning att rekvisitet sträcker sig längre än enbart till den 

nytta som är direkt kopplad till utlåningen det vill säga avkastning, risk och möjligheten att 

behålla tillgången likvid.     

  I detta sammanhang kan frågas om ett bolag som är anslutet till en cash pool erhåller 
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någon indirekt fördel av att vara en del i detta system. Ett argument för detta skulle vara att 

bolaget vinner på att vara del i en koncern med stark likviditetsställning. Dotterbolaget skulle 

då komma att ingå i en stabilare företagsgrupp med bättre finansieringsmöjligheter. Då det inte 

längre är några tvivel om att rekvisitet tar sikte på det långivande bolaget är den samlade 

nyttan för koncernen irrelevant.
105

 Vidare torde detta argument enbart kunna brukas i 

finansiellt instabila företagsgrupper. Att då tillåta transaktioner till en cash pool enbart på en 

sådan grund är inte rimligt. Bolaget måste konkret kunna visa hur lånetransaktionen främjar 

bolagets verksamhet. Detta stöds också av ovan anförda exempel.    

 

7.3.3 Exempel  

 

Bolagets övergripande likviditetssituation har en avgörande betydelse för huruvida 

anslutningen till en cash pool kan motvieras genom det kommersiella undantaget. I enlighet 

med vad som konstaterats ovan är möjligheten till andra handlingsalternativ avgörande för om 

bolaget har agerat inom ramarna för rekvisitet. Eftersom det är affärsmässigheten hos 

transaktionen ska bedömas med hänsyn till en rationell likviditetshantering, kan bolagets egen 

likviditetssituation få en avgörande betydelse. För att konkretisera problemen som bolag står 

inför i denna bedömning exemplifieras nedan hur bolagets verksamhet kan komma att påverka 

denna bedömning.  Det måste i detta läge understrykas att de exempel som ges är förenklade 

och enbart har till syfte att visa hur likviditetssituationen i bolag kan komma att påverka 

tillämpningen av det kommersiella undantaget.   

 

7.3.3.1 Bolag X 

 

Aktiebolag X är ett svenskt bolag som tillhandahåller snowboarduthyrning, snowboardskolor 

och liftanläggningar. Utmärkande för bolagets verksamhet är att den är säsongsbunden. Detta 

innebär att inbetalningarna till bolaget nästintill uteslutande sker under vinterhalvåret. Bolaget 
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har således under denna period stora likviditetsöverskott. Motsatt förhållande råder dock under 

sommarhalvåret då bolaget inte har några intäkter från sina verksamheter. X ägs av ett 

schweiziskt toppbolag vilket har ägande i flera europeiska bolag. I denna företagsgrupp ingår 

ytterligare bolag vilka är verksamma inom semesternäringen. De resterande bolagen inom 

koncernen har som affärsverksamhet att arrangera resor till de grekiska öarna under sommar-

halvåret. Gruppen har en europeisk cash pool som X överväger att ansluta sig till. Eftersom 

inbetalningarna till bolaget sker cykliskt skulle det innebära att bolaget under vintersäsongen 

systematiskt skulle komma att låna ut sitt överskott till moderbolaget. Under sommarsäsongen 

är bolaget istället beroende av kredit från cash poolen.     

 

7.3.3.2 Bolag Y 

 

Aktiebolag Y är ett läkemedelsföretag med tillverkning i Sverige. Bolaget tillverkar ett fram-

gångsrikt patentskyddat läkemedel med höga marginaler. Eftersom försäljningsorganisationen 

är en del i bolaget sker alla inbetalningar till Y. Denna struktur gör att bolaget alltid har 

överskottslikvid att placera. Den jämna försäljningen gör det också möjligt för bolaget att med 

stor precision förutse sina intäkter. Bolag Y ägs av ett toppbolag beläget på den amerikanska 

östkusten. I företagsgruppen ingår också ett flertal forskningsbolag. Dessa bolag har stora 

utgiftsposter men saknar externa intäkter, detta innebär att flera av bolagen är beroende av 

tillskott från andra delar av koncernen.   

 

7.3.3.3 Bolag Z 

 

Aktiebolag Z är ett svenskt forskningsbolag som ingår samma koncern som Y. Företaget 

forskar på medicin inom cancer och hoppas att inom 10 år utvecklat ett vaccin mot 

prostatacancer. Bolaget har ingen verksamhet förutom forskningen och finansieras helt genom 

tillskott från bolagets ägare. Om bolaget anslöt sig till företagsgruppens cash pool-system, 

skulle bolaget näst intill uteslutande låna pengar från poolen.  
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7.3.3.4 Diskussion  

 

Ovan angivna exempel illustrerar problematik knuten till kommersiella lån som inte 

behandlats i doktrinen. Forskningsbolaget Z och läkemedelsbolaget X representerar diametralt 

motsatta ytterligheter gällande intäkts- och likviditetssituationer. Det är av denna anledning 

lämpligt att diskussionen tar avstamp i dessa bolag.   

   Bolaget Z, som i princip enbart tar emot penninglån, visar på en situation då ett cash 

pool-system alltid skulle vara fullt tillåtet. Anledningen är att bolaget i princip aldrig lämnar 

några penninglån. Om bolaget i något undantagsfall har överkottslikviditet minskar enbart 

dess skuld till huvudkontohavaren. I ett sådant läge kan ifrågasättas om det överhuvudtaget 

föreligger någon lånetransaktion. Om så är fallet skulle lånet kunna motiveras även om bolaget 

erhåller en ränta som understiger vad som hade kunnat erhållas genom en placering på 

bankonto. Detta beror på de fördelar bolaget kan uppnå genom att delta i en cash pool då ett 

deltagande skulle gynna dess möjlighet billigare finansiering.    

  Läkemedelsbolaget Y som under lång tid förväntas ha likviditetsöverskott kan dock 

inte motivera lånet med fördelar knutna till internfinansiering. Frågan är därför om det är 

möjligt att ingå i cash poolen utan att bryta mot stadgandet i låneförbudet. Jag är som 

framhållits mycket tveksam till den åsikt som förordas av Nerep och Samuelsson att utlåning 

inom ramen för ett långsiktigt samarbete skulle vara tillåten enbart med hänsyn till 

sammarbetets längd. Enligt samma författare bör utlåning alltid vara tillåten oavsett om det 

långivande bolaget har ett likviditetsöverskott eller inte, under förutsättning att den sker på 

marknadsmässiga villkor.
106

 Med hänsyn till att det i de flesta fall torde vara mer riskfyllt att 

låna ut pengar inom en företagsgrupp, jämfört med t.ex. en bank, räcker det inte heller med att 

lånen eller säkerheten kompenseras med marknadsmässig ränta.  
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 För bolaget X skulle en anslutning till cash poolen innebära att bolaget under relativt långa, 

men förutsebara, perioder kommer att låna ut pengar. Under likvärdiga perioder kommer 

bolaget dock att dra nytta av poolen. För att avgöra om dessa lånetransaktioner är 

affärsmässigt betingade bör dock det samlade utlåningsbeloppet ställt mot inlåningsbehovet, 

vara av större intresse än tidsaspekten. För att utlåningen ska vara tillåten måste aktiebolaget 

alltså bedöma nettoutlåningen under överskådlig tid och avgöra hur detta påverkar räntenettot. 

      

7.4 Enskilda transaktioner  

 

En frågeställning som bör uppmärksammas är om varje enskild transaktion till cash poolen 

behöver bedömas eller om systemet som sådant kan anses vara affärsmässigt betingat. Om 

varje transaktion måste bedömas separat inom ramen för undantaget skulle det riskera att göra 

dessa system ohanterliga, eftersom utlåningen sker med så hög frekvens. Dessa bedömningar 

skulle då bli oerhört resurskrävande. Att då tillämpa den metod som förordas ovan skulle bli 

praktiskt taget omöjlig. Av vad som hitintills konstaterats ställer rekvisitet i detta sammanhang 

inte specifikt krav på att placeringen ska ge maximal avkastning. Det krävs enbart att lånet 

innebär en affärsmässig fördel för bolaget. Det ovan angivna exemplet med bolag X, som 

periodvis har likviditetsöverskott, visar på en situation då bolaget vid utlåningstillfället inte 

erhåller någon fördel av ett deltagande. Däremot kan cash pool-systemet på sikt innebära stora 

fördelar för bolaget.     

  Med hänsyn till att det kommersiella undantagets syfte är att tillåta transaktioner på 

affärsmässiga grunder måste utlåningen kunna sättas i ett längre perspektiv än just 

låneögonblicket. Slutsatsen innebär emellertid inte att alla kommande transaktioner till cash 

poolen är att betrakta som affärsmässigt betingande på grund av att förutsättningarna var 

uppfyllda när bolaget anslöt sig. Det deltagande aktiebolaget måste naturligvis konstant tillse 

att systemet uppfyller förutsättningarna för undantaget tillämplighet.   
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7.4.1 Sammanfattning 

 

Ovanstående utredning visar att det inte är möjligt att exakt ange gränserna för omfattningen 

av rekvisitet rent affärsmässiga skäl och dess påverkan på ett cash pool-system. 

Utgångspunkten är att utlåningen måste vara affärsmässig i förhållande till rationell 

likviditetshantering. Affärsmässigheten ska bedömas uteslutande från det utlånande bolagets 

sida. Problematiken är särskilt betungande för bolag vars verksamhet och struktur gör att 

bolaget alltid har ett likviditetsöverkott. Lånetidpunkten är förvisso avgörande för att avgöra 

straffbarheten av ett lån, detta påverkar emellertid inte hur det kommersiella undantaget 

tillämpas. Denna bedömning kan göras över tid. När ett företag står inför möjligheten att 

ansluta sig till en cash pool är det därför nödvändigt att granska bolagets betalningsströmmar 

och ekonomiska förutsikter. Dessutom måste cash pool-systemets vilkor sättas i relation till 

alternativa möjligheter till placering som marknaden erbjuder.     

 

8 Konklusion 

8.1 Slutsats 

 

Det står klart att de interna lån som lämnas av ett svenskt aktiebolag till ett toppbolag med säte 

utanför ESS vid physical cash pooling är att bedöma som penninglån och därmed förbjudna i 

enlighet med huvudregeln i 21 kap. 1 § ABL. Vid notional cash pooling uppstår inget internt 

fordringsförhållande, de bolag som är i behov av likviditet lånar alltid från banken. 

Möjligheten för bolaget att förfoga över de likvida medlen överlåts såldes aldrig. Eventuella 

garantiåtaganden från aktiebolagets sida, som är vanligt förekommande vid dessa system, 

riskerar emellertid att aktualisera förbudsbestämmelsen.    

     Om ett aktiebolag överväger att ansluta till ett physical cash pool-system eller 

notional cash pool-system med garantiåtaganden är det således nödvändigt att bedöma 
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deltagandet utifrån det kommersiella undantaget. Rekvisiten uteslutande för gäldenärens 

rörelse och lämnat av rent affärsmässiga skäl i undantagsbestämmelsen för kommersiella lån 

har i denna uppsats utretts för att klargöra bestämmelsens omfattning i detta sammanhang. 

Frågan som denna uppsats syftar till att besvara, om cash pool-system är regelmässigt ska 

bedömmas som tillåtna, går med hänsyn till systemens skilda konstruktioner inte att besvara 

med ett ja eller nej. Däremot kan konstateras att varje transaktion till cash poolen inte behöver 

bedömas inom ramen för undantaget.    

  Det kommersiella undantaget synes lämna stort utrymme att beakta alla affärsmässiga 

faktorer. Med hänsyn till detta är det möjligt att konstruera de koncerninterna 

mellanhavandena så att bolaget uppfyller kriterierna för att det kommersiella undantaget ska 

vara tillämpligt. Denna slutsats bygger på att borgenärens ställning inte kan sägas försämras av 

att aktiebolaget ansluter sig till en cash pool, under kommersiellt motiverade förhållanden. Inte 

heller föreligger någon risk för skatteflykt om prissättningen sker inom armlängds avstånd. 

Följande tre faktorer bör tas i beaktande för att bedöma om en cash pool är konstruerad på ett 

sådant sätt att den uppfyller det kommersiella undantaget:  

i. Bolagets likviditetsställning inom en närliggande framtid.  

ii. Avkastning i alternativa placeringsformer.   

iii. Risk vid alternativa placeringsformer.  

Som konstaterats ovan kan det inte generellt sägas att bolags verksamhet främjas av 

deltagandet i en cash pool.  Det måste föreligga konkreta fördelar som motiverar utlåningen 

eller ställande av säkerhet till förmån för närstående bolag. Som framgår av utredningen är 

syftet med ett cash pool-system framförallt ett verktyg för att optimera aktiebolagets 

räntenetto. Denna effekt är beroende av bolagets likviditetsflöden och verksamhetsstruktur. Ett 

aktiebolag som avser att ansluta sig till en cash pool måste därför granska sin 

likviditetssituation och göra en prognos om framtida betalningsströmmar. Visar denna 

granskning att aktiebolaget med kommer att låna ut pengar till en physical cash pool, inom en 

överskådlig framtid krävs det att dessa transaktioner ger det utlånande bolaget andra fördelar 

än möjligheten till att erhålla billig finansiering vid likviditetsbrist. Detsamma gäller om 
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aktiebolaget deltar i en notional cash pool vilken kräver ett garantiåtaganden och bolagets 

prognoser tyder på att deras deltagande skulle bidra positivt till saldot på huvudkontot. I dessa 

situationer måste bolaget jämföra avkastning och risk hos andra placeringsalternativ som 

marknaden erbjuder.    

   

8.2 De lege ferenda 

 

Det har i denna uppsats konstaterats att den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen måste 

konstrueras för att i största möjliga utsträckning skapa förutsättningar för ett fungerande 

affärsliv. Det låneförbud som behandlats i denna uppsats måste i detta hänseende anses vara 

ett misslyckande. Det faktum att det förligger en osäkerhet huruvida och i vilken utsträckning 

cash pool-system undantas från låneförbudet är inte lämpligt med hänsyn till det praktiska 

ekonomiska livet. Att inom en affärsverksamhet tvingas fatta beslut inom ramen för de 

straffsanktionerade låneförbudsreglerna baserade på diskussion i doktrin är inte rimligt och 

visar tydligt på de praktiska problem som uppstår på grund av reglernas vaga utformning. Det 

största problemet kring reglernas förbud är således inte alltid dess tekniska tillämpning utan de 

praktiska effekter de får på beslut fattade inom företaget.     

  Med hänsyn till att aktiebolagsrättsliga regler bör anta ett pragmatiskt förhållningsätt i 

syfte att optimera näringslivets förutsättningar är det nödvändigt att förbudsregler är tydliga i 

sitt omfång. Det är också nödvändigt att reglerna inte sträcker sig längre än nödvändigt för att 

skydda de intressen som ligger bakom bestämmelsen. Ett flertal utredningar, förarbeten och 

doktrin har föreslagit att förbudet mot närståendelån bör bygga på samma överväganden som 

värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL. Som framhållits i doktrin är dock aktiekapitalets 

faktiska borgenärsskyddsfunktion tveksam.
107

 Vidare är trenden att allt lägre krav ställs på 

aktiekapitalet och det kan sättas i fråga om det i framtiden överhuvudtaget kommer ställas 

något krav på aktiekapital.
108

 I ett sådant läge kan värdet av ett förbud mot närståendelån som 

är nära knutet till aktiekapitalet ifrågasättas. Detta kan ställas mot nyttan av ett låneförbud som 
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kan kringgås genom relativt enkla tekniska lösningar. Med hänvisning till att de 

aktiebolagsrättsliga reglerna bör vara konsekventa och uteslutande bygga på 

associationsrättsliga intressen, ställer jag mig bakom de förslag som förordar att låneförbudet 

tydlig kopplas till reglerna om kapitalskydd.   

   Lagstiftaren synes dock vara ytterst motvillig att i detta sammanhang gör den ovan 

nämnda kopplingen mellan låneförbudet och kapitalskyddsreglerna. Av denna anledning 

ligger det därför närmast tillhands att föreslå att koncernundantaget utvidgas till att även 

inkludera företagsgrupper med moderbolaget beläget utanför EES-området. Genom en sådan 

utvidgning skapas betydligt bättre förutsättningar för att implementera system för 

gränsöverskridande likviditetshantering, utan att det påverkar borgenärernas ställning eller 

utvidgar möjligheten för en aktieägare att undandra sig skatt. 
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