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Sammanfattning 
 
I uppsatsen behandlas valet av värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. Främst diskuteras 

värderingsmetoderna utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. Perspektivet har valts i 

syfte att undersöka vilken metod som är mest ekonomiskt effektiv för de berörda 

intressegrupperna, då främst aktieägare och borgenärer. Beloppsspärren har i doktrin 

ansetts vara så väl en aktieägar- som en borgenärsskyddsregel. Det får därför anses 

vara relevant att ställa dessa två intressen mot varandra inom ramen för en 

rättsekonomisk analys av bestämmelsen. Det kan konstateras att aktieägarintresset 

avseende beloppsspärrens värderingsmetod är rakt motsatt borgenärsintresset. Ingen av 

värderingsmetoderna skapar således Paretoeffektivitet där båda intressegrupperna 

gynnas samtidigt. Istället nås slutsatsen att tillämpning av bruttometoden i samband 

med ABL 17:3 1 st. får anses mest ekonomiskt effektiv, eftersom den uppnår Kaldor-

Hicks-effektivitet där de gynnade borgenärerna kan kompensera de missgynnade 

aktieägarna.   
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”Noneconomists often associate economics with money, capitalism, selfishness—with a 

reductive, unrealistic conception of human motivation and behavior, a formidable 
mathematical apparatus, and a penchant for cynical, pessimistic, and conservative 

conclusions.” 
- Richard A. Posner 
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1 Introduktion 
1.1 Motiv 
Den här uppsatsen behandlar förtäckta sakutdelningar ur ett rättsekonomiskt 

perspektiv. Redan i 1848 års aktiebolagslag stadgades en begränsning i 

möjligheten till utdelning av bolagets vinstmedel. Enligt 9 § fick bolag inte, före 

dess att upplösande skett och skulderna infriats, göra utdelningar som medförde 

att visst överskott i förhållande till teckningssumman gick förlorat. Den svårlästa 

bestämmelsen har gett upphov till olika tolkningar, även om dess egentliga 

innebörd förefaller ha varit att vinstutdelningar inte tilläts inkräkta på bolagets 

aktiekapital eller andra bundna poster.1  

 

Efter flertalet uppdateringar av aktiebolagslagen fick vi genom 1975 års 

aktiebolagslag en mer konkret reglering avseende värdeöverföringar. 2 

Konkretiseringen bestod i att utdelning till aktieägare inte fick överstiga 

redovisad nettovinst, balanserad vinst och fria fonder med avdrag för vissa 

specifika poster. Hur utdelning av sakvärden skulle värderas i samband med 

dessa begränsningar förblev okommenterat, något som gett upphov till betydande 

meningsskiljaktigheter i doktrin.3  Genom NJA 1995 s. 742 kom dock denna 

akademiska vattendelare att få sitt svar. I sitt avgörande fastslog HD att bokfört 

värde (nettometoden) och inte marknadsvärde (bruttometoden) ska ligga till 

grund vid tillämpning av den s.k. beloppsspärren i nuvarande ABL 17:3 1 st.  

 

I och med 1995 års avgörande fick således bruttometoden och dess anhängare ge 

vika för nettometoden, som kom att bli gällande rätt. Valet av värderingsmetod 

var dock allt annat än självklart. Två av fem justitieråd förklarade sig skiljaktiga 

och ansåg att det istället är marknadsvärdet som ska beaktas i samband med 

                                                
1 Hagströmer, s. 259 ff, Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 46. 
2 Se dock NJA 1948 s. 651 i vilket HD för första gången diskuterar utbetalningsförbudet som ett uttryck 
för skyddet för eget bundet kapital. För genomgång av vinstutdelningsreglering i tidigare lagstiftning se 
exempelvis SvJT 1953 s. 246.  
3 Jfr exempelvis Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 547 och SvJT 1994 s. 554 f.		
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beloppsspärren, en åsikt som tidigare föreslagits av bland annat Andersson i hans 

avhandling om vinstutdelning från aktiebolag.4  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Med anledning av oenigheterna kring valet av värderingsmetod avser denna 

uppsats behandla ABL 17:3 1 st. och värderingsmetodernas ekonomiska inverkan 

på de intressegrupper som främst berörs av bestämmelsen. Mer specifikt syftar 

uppsatsen till att belysa netto- respektive bruttometodens ekonomiska 

konsekvenser för aktieägare och borgenärer, för att på så sätt besvara frågan om 

vilken värderingsmetod som utifrån den rättsekonomiska Kaldor-Hicks-

modellen5 får anses vara mest ekonomiskt effektiv.  

 

1.3 Avgränsning 
Ämnesbehandlingen har avgränsats till att främst beröra beloppsspärren i ABL 

17:3 1 st. och dess alternativa värderingsmetoder. Bestämmelser som aktualiseras 

i samband med denna paragraf kommer endast beröras i begränsad omfattning 

och i den mån de anses vara av relevans för ämnesbehandlingen.  

 

Eftersom valet av värderingsmetod främst får betydelse vid utdelning av 

egendom annan än pengar, läggs fokus på s.k. förtäckta sakutdelningar. 

Sakutdelningar är en form av värdeöverföringar som träffas av ABL 17:3 1 st. 

och kan enkelt beskrivas som vinstutdelning av just icke-monetär egendom.6 Att 

en sakutdelning benämns som förtäckt syftar till det faktum att tillgången 

förvärvas till ett värde som är lägre än dess egentliga.7 

 

För att förtäckta sakutdelningar ska vara tillåtna krävs att det bundna egna 

kapitalet förblir intakt efter det att den aktuella sakens bokförda värde (minus 
                                                
4 Se skiljaktigas mening i NJA 1995 s. 742 samt Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 547. 
5 För definition se avsnitt 1.4.1. 
6 Prop. 1975:103 s. 475 f, SvJT 1993 s. 567. 
7 Se vidare i avsnitt 2.2.2. 
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eventuell motprestation) avlägsnats från balansräkningen.8 I samband med denna 

utdelningsform är det inte ovanligt att egendomens marknadsvärde och dess 

bokförda värde skiljer sig åt. 9  En anledning till detta är att så väl lagstiftning 

som god redovisningssed förespråkar en försiktig värdering av de tillgångar som 

tas upp i bolagets balansräkning. 10  Detta samtidigt som marknadsbaserade 

övervärden är allt annat än ovanliga. Således uppstår en diskrepans mellan 

värdena, varpå valet av värderingsmetod får stor praktisk betydelse i samband 

med just sakutdelningar.11 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Ett rättsekonomiskt perspektiv 
Denna uppsats är skriven ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Det rättsekonomiska 

angreppssättet får anses vara relevant i frågan om valet av värderingsmetod i 

ABL 17:3 1 st., då utdelningar är händelser av stor ekonomisk betydelse för 

aktiebolag. Vikten av att beakta bestämmelsens ekonomiska aspekter framgår 

även av 1995 års avgörande, där HD som grund för sin argumentation tycks ha 

beaktat främjandet av ekonomisk välfärd.12 

 

Rättsekonomi har sin grund i en extern och ekonomisk analys av rätten. Analysen 

syftar till att belysa lagstiftningens påverkan på samhällets ekonomiska välfärd. 

Utifrån ett rättsekonomiskt synsätt ses rätten som ett öppet system vars ändamål 

är att uppnå en ökning av sådan välfärd.13 Denna juridiska skola innefattar så väl 

positiv som normativ analys och försöker förutse och förklara beteenden hos 

individer som träffas av regleringen i fråga. Rättsekonomin försöker även 

förbättra rätten genom att peka på oavsiktliga och oönskade konsekvenser av så 

                                                
8 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 321. 
9 Prop. 2004/05:85 s. 378. 
10 SvJT 1994 s. 169.	
11 Prop. 2004/05:85 s. 378. 
12 NJA 1995 s. 742. 
13 Bastidas Venges, s. 175. 
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väl gällande som föreslagen rättsordning,14 en aspekt jag finner ytterst viktig och 

som därför till stor del kommer att ligga till grund för den fortsatta analysen. 

 

I samband med det rättsekonomiska angreppssättet talas ibland om 

Paretoeffektivitet. Paretoeffektivitet anses föreligga när en viss regel medför 

ökad välfärd för minst en individ utan att minska välfärden för någon annan. Av 

förklarliga skäl kan lagstiftningsarbetet inte alltid uppnå sådan effektivitet. Det 

kan då istället bli aktuellt att tillämpa Kaldor-Hicks-modellen, en modell som 

belyser situationer där positiva effekter för en intressegrupp till följd av viss 

reglering är större än de negativa effekter som uppstår för den förlorande 

gruppen. När Kaldor-Hicks-effektivitet uppnås blir den totala välfärden större 

och den vinnande gruppen kan i nästa led komma att kompensera den förlorande. 

En sådan kompensation kan vara möjlig att genomföra utan att den vinnande 

gruppen förlorar sitt överskott, varpå transaktionen som sådan då är att se som 

Paretoeffektiv. 15  Vid tillämpning av Kaldor-Hicks-modellen offras individens 

rätt och dess självbestämmande till förmån för ökad ekonomisk effektivitet.16 I 

anslutning till denna modell förekommer avslutningsvis begreppet Kaldor-Hicks-

standard, en standard som kan komma att rättfärdiga transaktioner på marknaden 

som annars inte skulle ske frivilligt.  

 

1.4.2 Val av juridisk metod 
Med utgångspunkt i det ovan beskrivna rättsekonomiska perspektivet, har denna 

uppsats till stor del sin grund i uttalanden och diskussioner förda i doktrin, 

artiklar samt i samband med lagstiftningsarbetet. Anledningen till detta är att den 

aktuella frågeställningen inte på ett uttömmande sätt kan besvaras genom att 

tolka aktuella lagbestämmelser. 17  Inte heller kan uppsatsens syfte uppfyllas 

genom att enbart studera den begränsade mängden rättspraxis på området.  

 

                                                
14 Posner, s. 2.	
15 Jfr Bastidas Venges, s. 176 f. 
16 A.a., s. 177 f. 
17 Jfr HD:s domskäl i NJA 1995 s. 742.	
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Förvisso utgår en inte obetydande del av diskussionen från NJA 1995 s. 742 och 

då främst den argumentation som de olika instanserna där använt för att motivera 

valet av värderingsmetod i nuvarande ABL 17:3 1 st. Samtliga ekonomiska 

konsekvenser av värdering enligt netto- respektive bruttometoden belyses dock 

inte i avgörandet. För att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla syftet krävs 

därför att doktrinuttalanden, artiklar samt kommentarer i samband med 

lagstiftningsarbetet, även tas i beaktning.  

 

Vad gäller val av doktrin och artiklar bör slutligen tilläggas att merparten av det 

material som behandlas inom ramen för detta arbete är av äldre karaktär. 

Anledningen till detta är att frågan om valet av värderingsmetod anses ha fått sitt 

slutliga avgörande i och med 1995 års avgörande. En stor del av den doktrin som 

djupgående behandlar frågan härrör således från åren före 1995. 

 

1.5 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel görs ett allmänt belysande av värdeöverföringar 

och de för ämnesbehandlingen mest relevanta bestämmelserna i ABL 17 kap. 

Med utgångspunkt i 1995 års avgörande diskuteras sedan beloppsspärrens två 

värderingsmetoder och deras ekonomiska konsekvenser för aktieägare och 

borgenärer. Därefter belyses andra aktiebolagsrättsliga aspekter som jag anser 

vara av betydelse i sammanhanget och som aktualiseras i samband med valet av 

värderingsmetod. Vidare följer en kortfattad redogörelse av de sakrättsliga, 

redovisningsrättsliga samt skatterättsliga aspekterna av värdering enligt brutto- 

respektive nettometoden. I det avslutande kapitlet diskuteras och besvaras sedan 

frågan om vilken värderingsmetod som, för aktieägare och borgenärer 

sammantaget, får anses vara mest ekonomiskt effektiv. 
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2 Värdeöverföringar från aktiebolag 
2.1 Kapitlets syfte och disposition 
I förevarande kapitel ges en introduktion till värdeöverföringar och ABL:s regler 

därom. Efter en inledande definition av begreppet värdeöverföring behandlas i 

uppräknad ordning förtäckta värdeöverföringar, beloppsspärren, försiktighets-

regeln och avslutningsvis reglerna om återbäringsskyldighet.  

 

Syftet med kapitlet är att introducera läsaren till den reglering som ligger till 

grund för ämnesbehandlingen samt belysa eventuella tvetydigheter och 

problematiker som befintlig lagstiftning medför. 

 

2.2 Värdeöverföringar 

2.2.1 Allmänt 
I samband med lagstiftningsarbetet till nuvarande ABL ersattes vad som tidigare 

benämnts som utbetalning med begreppet ”värdeöverföring”. I propositionen 

kom begreppet att definieras som affärshändelser vilka minskar bolagets 

förmögenhet och som är av affärsmässigt slag.18 Definitionen är av vikt för att 

kunna bedöma huruvida viss transaktion träffas av värdeöverförings-

bestämmelserna i ABL samt för att avgöra när rättsföljderna vid olovliga 

värdeöverföringar aktualiseras.19 

 

Reglerna avseende värdeöverföringar från aktiebolag återfinns i ABL 17 kap. 

Kapitlets första paragraf delar upp formerna av värdeöverföring i fyra olika 

punkter; vinstutdelning, förvärv av egna aktier (undantaget förvärv enligt ABL 

19:5), minskning av aktiekapital eller reservfond för att återbetala aktieägare 

samt slutligen annan affärshändelse som minskar bolagets förmögenhet utan att 

vara av rent affärsmässig karaktär. 20  

 
                                                
18 Prop. 2004/05:85 s. 370 f. 
19 A.a., s. 747. 
20 Se även Skog, s. 105. 
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2.2.2 Förtäckta värdeöverföringar 
Benämningen ”affärshändelser som minskar bolagets förmögenhet utan att vara 

av rent affärsmässig karaktär” kan lätt ge intryck av att varje transaktion, som 

innehåller minsta del av affärsmässiga karaktärsdrag, är att betrakta som en 

värdeöverföring. Riktigt så extensivt bör dock inte 17:1 4 p. tolkas. Istället kan 

vägledning tas från sex typfall av affärshändelser som alla minskar bolagets 

förmögenhet utan att vara av rent affärsmässig karaktär.  

 

De första två fallen utgörs av underprisförsäljningar respektive överprisköp.21 

Därutöver ska även upptagande av lån till för hög ränta ses som en 

värdeöverföring som träffas av ABL 17:1 4 p. Nästa typfall utgörs av lån där 

uppkommen fordran inte är fullgod. Vid avgörandet huruvida fordran är fullgod 

eller inte, ska låntagarens innehav av aktier med avdrag för fordringsbeloppet 

beaktas. 22 

 

Av NJA 1980 s. 311 framgår ett ytterligare typfall av aktuell värdeöverföring; 

pant i det fall regressfordran som kan uppkomma om säkerheten tas i anspråk 

inte är fullgod. På samma spår ska avslutningsvis även borgen ses som en 

värdeöverföring när den regressfordran, som kan uppkomma om 

borgensåtagandet måste infrias, inte är fullgod. I båda dessa fall infaller den 

relevanta tidpunkten för beaktande av gäldenärens ställning samtidigt som panten 

respektive borgen lämnas. 23 

 

I anslutning till typfallen av värdeöverföringar som träffas av ABL 17:1 4 p. 

används ofta uttrycket förtäckta värdeöverföringar.24 Begreppet kan skiljas från 

öppna värdeöverföringar på så sätt att dessa består av beslut på bolagsstämma om 

aktieutdelning med visst belopp per aktie. Förtäckta värdeöverföringar å sin sida 

                                                
21 Se NJA 1995 s. 742 samt Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 88. 
22 Se exempelvis NJA 1951 s. 6 I och NJA 1990 s. 343.  
23 NJA 1980 s. 311. 
24 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s. 376, Johansson,  
Bolagsstämma, s. 290.	
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innefattar alla övriga former av vinstutdelning.25 I en artikel från 1954 anför 

Danielsson att förtäckta värdeöverföringar utgörs av åtgärder vilka i 

redovisningen inte tas upp som vinstutdelning, även om åtgärderna är av sådan 

karaktär.26  Skog väljer att definiera begreppet som transaktioner genom vilka 

aktieägare ges en vinning i det att värdet av transaktionen är lägre än tillgångens 

marknadsvärde. 27 Enligt Andersson är det inte ovanligt att förtäckta 

värdeöverföringar används för att dölja utbetalningar bakom vad som ska ge sken 

av att vara vanliga affärsuppgörelser.28 

 

Ur ABL:s synpunkt kan en vinstutdelning dels redovisas öppet och dels ske 

förtäckt genom exempelvis en underprisförsäljning till viss aktieägare. 29  Det 

skulle kunna tänkas att öppna värdeöverföringar är lagliga medan de förtäckta 

inte är det. Så är dock inte fallet, så väl öppna som förtäckta värdeöverföringar 

kan vara både tillåtna och otillåtna beroende på omständigheterna i det enskilda 

fallet.30  

 

Värdeöverföringar som medför att aktieägare förvärvar icke-monetär egendoms 

sakvärde till bokfört värde, kan typiskt sett betraktas som förtäckta 

sakutdelningar.31 Denna form av utdelning har ansetts tillåten, förutsatt att den i 

det enskilda fallet är förenlig med utdelningsbegränsningarna i ABL 17:3 samt 

att samtliga aktieägares samtycke föreligger. 32  Lindskog poängterar i 

sammanhanget att en förtäckt sakutdelning i form av en underprisförsäljning 

förvisso medför att en kapitalanvändning 33  skett men att denna inte 

nödvändigtvis behöver ha varit otillåten.34 

 

                                                
25 Johansson, Bolagsstämma, s. 290. 
26 SvJT 1954 s. 575. 
27 Skog, s. 107. 
28 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 176. 
29 Balans 8/1981 s. 26.  
30 Löfgren, Haglund, s. 16, Balans 8–9/1992 s. 18 ff.  
31 SvJT 1996 s. 427. 
32 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s. 376.	
33 Med detta begrepp avser Lindskog ett ”avsiktligt värdefrånhändande”, jfr JT 1994–95 s. 876.  
34 JT 1992–93 s. 88.  
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Andersson uttrycker att förtäckta sakutdelningar medför en problematik i det 

faktum att någon minskning av bolagets bokförda nettobehållning inte sker.35 På 

samma spår ser jag i dessa situationer ett ekonomiskt dilemma, då bolagets 

tillgångar enligt bokföringen inte minskat i värde även om bolaget de facto gjort 

en förlust. Begreppet förlust kan i sammanhanget tyckas framstå som ett 

redovisningsmässigt missvisande begrepp. Det är dock svårt att hitta en bättre 

benämning på det faktum att bolaget gått miste om ett faktiskt värde, bestående 

av mellanskillnaden mellan tillgångens bokförda värde och det ofta högre 

marknadsvärdet. Den förtäckta sakutdelningen minskar således försäljnings-

värdet av bolagets tillgångar, utan möjlighet för en utomstående intressent att 

upptäcka detta genom att studera bokföringen. Med hänsyn tagen till bokföringen 

har borgenärernas ställning således inte förändrats. Minskningen av bolagets 

förmögenhet kan dock tänkas få en negativ påverkan på borgenärskollektivet 

eftersom bolaget till följd av utdelningen de facto kan få sämre täckning för sina 

lån.  

 

2.3 Beloppsspärren 
I samband med förtäckta sakutdelningar är det viktigt att beakta beloppsspärren i 

ABL 17:3 1 st. Beloppsspärren slår fast att bolag inte tillåts genomföra 

värdeöverföringar om det omedelbart efter att dessa genomförts inte finns full 

täckning för det bundna egna kapitalet. 36  Av vikt är inte den utdelade 

egendomens värde, utan istället att kvarvarande nettotillgångars bokförda värde 

åtminstone motsvarar bolagets bundna egna kapital.37 Bestämmelsen har således 

till syfte att hålla det bundna egna kapitalet intakt.38  

 

                                                
35 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 332. 
36 Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:3 1 st.  
37 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 92. Jfr dock NJA 1951 s. 6 I och II där HD anser att 
utgångspunkten ska vara det utdelningsbara beloppets storlek i enlighet med fastställd balansräkning. 
38 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 162.	
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Ett beslut om vinstutdelning enligt ABL 17:3 1 st. förutsätter förekomst av 

fastställd balansräkning och i vissa fall även en koncernbalansräkning. 39 Senast 

fastställd balansräkning ligger sedan till grund för fastställandet av 

beloppsspärren. Det blir därför relevant att se till förhållanden på balansdagen 

som står kända för bolaget vid beslutstidpunkten.40 I sammanhanget bör dock 

påpekas att förändringar i bundet eget kapital, som skett efter balansdagen, också 

ska tas i beaktning enligt bestämmelsen. Det sistnämnda är enligt min åsikt av 

visst intresse eftersom beloppsspärrens borgenärsskydd således kan komma att 

skifta. Minskas det bundna egna kapitalet efter balansdagen kan en större del av 

bolagets medel komma att bli föremål för utdelning. Fattas istället beslut om 

tillskott av mer aktiekapital till det bundna kapitalet ökar istället 

borgenärsskyddet genom att det utdelningsbara kapitalet minskar. 

 

I det fall då värdeöverföringsfrågan ska behandlas på samma bolagsstämma som 

fastställandet av balansräkningen, ska frågan om fastställelse prövas före 

bedömningen av om det finns täckning för värdeöverföringen.41 Till grund för 

bolagsstämmans beslut om viss värdeöverföring ligger främst förslaget till 

dispositioner avseende bolagets vinst alternativt förlust, som styrelsen ska ha lagt 

fram i förvaltningsberättelsen. En ytterligare grund för beslut om vinstutdelning 

återfinns i revisorernas yttrande i revisionsberättelsen, förutsatt att bolaget har 

revisor.42  

 

2.4 Försiktighetsregeln 
I ABL 17:3 2 st. återfinns den s.k. försiktighetsregeln, som även den motverkar 

genomförandet av otillbörliga värdeöverföringar. Medan beloppsspärren endast 

är tillämplig på bolagsnivå, gäller försiktighetsregeln även på koncernnivå. 

                                                
39 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 162. 
40 Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:3 1 st., Grosskopf, s. 42,  
Löfgren, Kornfeld, s. 74. 
41 Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:3 1 st.	
42 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 162. 
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Bestämmelsen kan tyckas fungera som ett skydd för aktieägare men kan såklart, 

och har även åberopats av så väl konkursförvaltare som borgenärer.43  

 

Försiktighetsregeln stadgar att värdeöverföringar som är tillåtna enligt 

beloppsspärren endast är lagliga om de dessutom är försvarliga med hänsyn tagen 

till ett antal ytterligare faktorer. Det första hänsynstagandet som ska göras är till 

de krav som bolagets risker, omfattning och art ställer på storleken av det bundna 

egna kapitalet. I lagkommentaren betonas vikten av att beakta det enskilda fallet 

vid tillämpningen av försiktighetsregeln. Vidare påpekas att behovet av ett mer 

eller mindre stort eget kapital varierar i förhållande till verksamhetens storlek. 

Exempelvis har bolag med begränsat bundet eget kapital typiskt sett ett större 

behov av fritt eget kapital. Även bolag med mer omfattande verksamhet kan 

tänkas behöva en viss buffert i form av ett större fritt eget kapital.44  

 

I ABL 17:3 2 st. 2 p. stadgas vidare att hänsyn även måste tas till bolagets 

likviditet, konsolideringsbehov samt ställning i övrigt. Vad gäller likviditeten 

avses här förbud mot att vidta värdeöverföringar vilka försämrar bolagets 

förmåga att fullgöra sina förpliktelser. För att värdeöverföringar ska vara tillåtna 

enligt denna punkt krävs även att bolaget under hela den aktuella perioden har ett 

visst överskott (inklusive likviditetsreserv) för att kunna klara oväntade 

händelser. Denna bestämmelse får bland annat betydelse när den aktuella 

värdeöverföringen ger upphov till en latent skatteskuld.45 

 

Stadgandet om hänsynstagande till bolagets konsolideringsbehov ska enligt 

förarbetena förstås som ett krav på en allsidig bedömning av bolagets 

ekonomiska ställning samt dess möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. 

Bedömningen görs vanligen genom att relevanta nyckeltal tas i beaktning. 46 

Leffler anför att tre olika typer av konsolidering aktualiseras i samband med 

                                                
43 Se exempelvis Svea HovR T-3684-11. 
44 Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:3 2 st. 1 p.  
45 Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:3 2 st. 2 p. 
46 Prop. 2004/05:85 s. 751 f, se även Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:3 2 st. 2 p. 
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försiktighetsregeln; ökningar av obeskattade reserver, redovisat kapital och dolda 

reserver.47 

 

Vad gäller beaktandet av bolagets ställning i övrigt, avses i detta sammanhang 

samtliga kända förhållanden som inte beaktats i ovan nämnda bedömningar. Här 

finns exempelvis en tydlig koppling till de uppgifter som ska lämnas i 

förvaltningsberättelsen (jfr ÅRL 6:1).48 

 

2.5 Återbäringsreglerna 
I ABL 17:6 återfinns reglerna om återbäringsskyldighet, vilka även de starkt 

kopplar till beloppsspärren. Mottagare av en olaglig värdeöverföring kan bli 

skyldig att återbära denna, förutsatt att mottagaren insett eller bort inse att 

värdeöverföringen skett i strid med ABL. 49  Huruvida transaktionen i fråga 

aktualiserar återbäringsskyldighet bestäms, precis som vid tillämpning av 

beloppsspärren, utifrån balansräkningen.50  

 

Det bör vidare tilläggas att 17:6 träffar flertalet olika värdeöverföringar i ABL. I 

enlighet med uppsatsens avgränsning fästs här dock fokus vid 

återbäringsbestämmelsens koppling till värdeöverföringar enligt 17:3 1 st.  Har 

värdeöverföring skett i strid med 17:3 1 st. är aktieägaren endast skyldig att 

återbära skillnaden mellan mottaget värde och det belopp som varit tillåtet att 

dela ut.51 Återbetalning av mellanskillnaden kan tyckas vara tämligen problemfri 

när det är monetära medel som utdelats. Återbäringsbestämmelsen ska dock även 

tillämpas på icke-monetära utbetalningar.52 Detta faktum komplicerar enligt min 

mening tillämpandet, eftersom icke-monetär egendom sällan kan delas upp i en 

tillåten och en otillåten del.53 

                                                
47 JT 1992–93 s. 740. 
48 Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:3 2 st. 2 p.	
49 Kedner, Roos, s. 224, Rodhe, s. 121.  
50 Löfgren, Kornfeld, s. 74. 
51 Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:6. 
52 Se TR:s domskäl i NJA 1995 s. 742. 
53 Jfr exempelvis NJA 1995 s. 742.  



 

/60 23 

I en artikel från 1992 föreslår Lindskog att mottagaren, i situationer som 

innefattar återbetalning av sakutdelning, bör åläggas skyldighet att återlämna 

egendomen i utbyte mot kompensation motsvarande den tillåtna delen av 

värdeöverföringen.54 Jag finner Lindskogs lösning i viss mån tillfredsställande, 

även om den inte till fullo löser de dilemman som kan tänkas uppstå. Låt säga att 

egendom till ett värde av 1 000 000 kr utdelats till aktieägare A. Vid en senare 

kontroll konstateras att 20 % av egendomen varit att se som en otillåten 

värdeöverföring, eftersom det efter utdelningen saknas 200 000 kr av 

kvarvarande tillgångars värde för att dessa ska motsvara bolagets bundna egna 

kapital. Inte bara ett utan två olika scenarier kan ställa till problem när exemplet 

ovan ska lösas med hjälp av Lindskogs metod.  

 

För det första kan senare inträffade händelser ha gjort att bolaget inte längre har 

200 000 kr i kontanta medel att kompensera aktieägaren med. Alternativen blir 

då att antingen kräva återgång utan fullgod kompensation alternativt att inte 

kräva egendomen åter, två lösningar som båda förefaller något 

otillfredsställande. 55 En liknande problematik uppstår ifall de kvarvarande 

tillgångarna inte är av monetär karaktär utan istället består av annan egendom, 

exempelvis fastigheten i vilken bolaget bedriver sin verksamhet. Frågan som då 

uppstår är om aktieägaren ska lämna tillbaka den ursprungligen utdelade 

egendomen i utbyte mot den lägre värderade verksamhetsfastigheten. Även om 

en sådan lösning kan tyckas följa Lindskogs mall, framstår den inte särskilt 

tillfredsställande för någon av parterna. Bolaget blir ofrivilligt av med lokalen i 

vilken verksamheten bedrivs och aktieägaren erhåller en fastighet som denne 

kanske inte alls varit intresserad av. Dessutom kan aktieägaren tänkas ha ett 

intresse av att bolaget även framgent ska kunna bedriva sin verksamhet på 

fastigheten, för att på så sätt även fortsättningsvis kunna generera utdelning till 

aktieägaren i fråga. 

 
                                                
54 SvJT 1992 s. 98. 
55 Jfr Nerep, Adelstam, Samuelsson, Kommentaren till ABL 17:6.	



 

/60 24 

2.6 Kapitelvisa slutsatser 
Vad som utgör en värdeöverföring framgår av ABL 17:1. Genom den vida 

formuleringen i ABL 17:1 4 p. fångas värdeöverföringar som inte hör till 

typfallen upp, däribland förtäckta sakutdelningar. En förtäckt sakutdelning som 

sker till minst bokfört värde påverkar inte balansräkningen men medför trots 

detta en vinning för mottagande aktieägare, förutsatt att betalt belopp understiger 

marknadsvärdet. Slutsatsen kan således dras att det från aktieägarhåll finns 

incitament till att genomföra förtäckta sakutdelningar och att dessa, på grund av 

den opåverkade balansräkningen, kan bli svåra att upptäcka för en utomstående 

intressent. 

 

Redan utifrån utformningen av återbäringsreglerna i ABL 17 kap. kan det 

observeras hur dåligt anpassade dessa är till förtäckta sakutdelningar, som kan 

vara tillåtna till viss del och otillåtna vad gäller resten. Monetära medel kan 

smidigt delas upp i enlighet med reglerna om återbäringsskyldighet. Detsamma 

kan dock inte sägas om exempelvis fastigheter eller andra icke-monetära 

tillgångar som blivit föremål för utdelning. I sådana situationer anser jag det helt 

enkelt inte finnas någon helt tillfredsställande lösning enligt gällande rätt. 
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3 Beloppsspärren och dess ekonomiska inverkan 
på aktieägare och borgenärer 
 

3.1 Kapitlets syfte och disposition 
Uppsatsens tredje kapitel behandlar beloppsspärren ur borgenärernas respektive 

aktieägarnas perspektiv. Kapitlet inleds med en grundlig genomgång av NJA 

1995 s. 742, för att påvisa hur de olika instanserna resonerade kring dessa två 

olika perspektiv när tillämplig värderingsmetod fastställdes. Därefter klargörs 

intressegruppernas koppling till ABL 17:3 1 st. samt hur värdering enligt brutto- 

respektive nettometoden inverkar på dessa grupper. 

 

Syfte med kapitlet är att ge läsaren en förståelse för hur valet av värderingsmetod 

får olika konsekvenser för aktieägare och borgenärer. Därutöver avser kapitlet 

även påvisa rättsekonomiska aspekter av de två värderingsmetoderna, för att på 

så sätt komma närmare ett svar på frågan om vilken värderingsmetod som är 

mest ekonomiskt effektiv.  

 

3.2 NJA 1995 s. 742 och valet av värderingsmetod 

3.2.1 Bakgrund 
Det inledningsvis omnämnda rättsfallet NJA 1995 s. 742 gällde en fastighet som 

tidigare avhänts det numera konkursdrabbade bolaget Åstorps Intressenter AB. 

Fastighetens anskaffningsvärde uppgick till 4 319 000 kr och dess taxeringsvärde 

var satt till 3 600 000 kr. Realiseringen hade skett till ett pris om 318 908 kr, 

vilket motsvarade dess bokförda värde. Förvärvare var HP Capinova Finans nr 4 

(numera Bastiljen nr 4), som sedan kom att sälja fastigheten vidare för en 

köpeskilling motsvarande 12 000 000 kr.  

 

Konkursboet kom sedermera att föra talan mot Bastiljen och yrkade att bolaget 

skulle återbära ett belopp om 9 387 331 kr jämte ränta, med stöd av 

återbäringsreglerna i ABL 12:5 (nuvarande 17:6). Som grund för sin talan 
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anförde konkursboet det faktum att fastighetens marknadsvärde var avsevärt 

mycket högre än dess bokförda värde vid försäljningstidpunkten.  

 

Anledningen till den markanta skillnaden i värde var att fastigheten innefattade 

en dold reserv av signifikant storlek. Konkursboet anförde därför att 

transaktionen inte kunde ses som affärsmässigt betingad utan istället att betrakta 

som en vederlagsfri utbetalning till utomstående. Eftersom Åstorps fria egna 

kapital vid försäljningstidpunkten endast uppgick till 2 385 261 kr, ansåg 

konkursboet vidare att utbetalningen var att se som olovlig med stöd av 

beloppsspärren och bruttometoden i dåvarande ABL 12:2. Bastiljen å sin sida var 

av motsatt uppfattning; transaktionen var att se som affärsmässigt betingad eller 

åtminstone tillåten med stöd av beloppsspärren med tillämpning av 

nettometoden. 

 

3.2.2 TR:s bedömning 
TR fann inledningsvis att försäljningspriset om 12 000 000 kr inte med säkerhet 

kunde leda till någon slutsats beträffande fastighetens marknadsvärde, eftersom 

köparen kunde haft personliga och ekonomiska skäl till att betala överpris. 

Istället ansågs fastigheten ha ett marknadsvärde om 8 600 000 kr, baserat på en 

tidigare värdering gjord av länsskattemyndigheten.   

 

Avseende frågan huruvida transaktionen varit affärsmässigt betingad ansåg TR 

att denna måste bedömas utifrån Åstorps perspektiv. En försäljning till bokfört 

värde, nästan 8 300 000 kr lägre än det av TR fastslagna marknadsvärdet, ansågs 

endast kunna vara affärsmässigt betingad om transaktionen medfört 

affärsmässiga fördelar för Åstorps. Sådana fördelar ansågs inte föreligga 

eftersom någon långsiktig och gynnsam samverkan med Bastiljen inte kunde 

urskiljas. Återbetalningsskyldigheten för Bastiljen kom således att bli beroende 

av valet av värderingsmetod i samband med beloppsspärren. 
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Vad gäller valet av värderingsmetod fann TR att marknadsvärdet bör ligga till 

grund vid bedömning av om utdelningar av sakvärden ska anses tillåtna eller inte. 

Som motivering angavs att vinstutdelningsreglerna syftar till att skydda 

aktieägarna, borgenärerna samt andra intressenter i bolaget, från att bolagets 

tillgångar undandras dem. Vidare poängterades det faktum att reglerna dessutom 

medför en garanti för att upprätthålla principen om aktieägares likabehandling på 

så sätt att okontrollerbara benefika transaktioner motverkas.  

 

3.2.3 HovR:s bedömning 
HovR ansåg det inte finnas någon anledning till att frångå TR:s bedömning att 

fastighetens marknadsvärde motsvarade det belopp om 8 600 000 kr som 

länsskattemyndigheten kommit fram till vid sin tidigare värdering. Vidare fann 

HovR, precis som TR, att fastighetsförsäljningen inte kunde anses vara 

affärsmässigt betingad. Den ansågs istället utgöra en vederlagsfri utbetalning 

motsvarande mellanskillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet. 

Avseende tillämpligheten av värdeöverföringsreglerna konstaterades att dessa 

även är tillämpliga på transaktioner till förmån för tredje man.  

 

Beträffande utformningen av beloppsspärren poängterade HovR att vare sig 

bestämmelsens ordalydelse eller motiven ger någon vägledning vad gäller valet 

av värderingsmetod. HovR konstaterade dock att överlåtelsen av fastigheten i 

fråga ”otvivelaktigt” inneburit en förtäckt vinstutdelning motsvarande 

mellanskillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet. Utan någon mer 

omfattande motivering än så fastslog sedan domstolen att vinstutdelningen, med 

tillämpning av bruttometoden, var att se som otillåten i den mån den överstigit 

bolagets utdelningsbara belopp.  

 

3.2.4 HD:s bedömning 
HD diskuterade inledningsvis att det i samband med beloppsspärren främst finns 

två intressen som är skyddsvärda; aktieägarnas intresse av likabehandling samt 

borgenärernas intresse av att bolagets egna kapital förblir intakt. Vidare 
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poängterades att värdering enligt marknadsvärdet är vad som är mest fördelaktigt 

för bolagets borgenärer och dessutom mest i linje med borgenärsskyddet i ABL. 

Senare fastslogs dock att syftet med värdeöverföringsbestämmelserna i 17 kap. 

knappast kan vara att dessa enbart ska ta sin utgångspunkt i borgenärsintresset. 

Istället ansåg HD att bestämmelserna får anses vara resultatet av en avvägning av 

flera olika intressen, däribland även aktieägar- och omsättningsintresset. 

 

Förtäckta sakutdelningar, eller ens sakutdelningar i deras vanliga form, ansågs 

inte kunna träffas av ordalydelsen i nuvarande 17 kap. Istället diskuterade HD 

möjligheten till en analog tillämpning av bestämmelserna i samband med 

förtäckta sakutdelningar likt den aktuella. En sådan analogi ansågs möjlig, varpå 

den aktuella utdelningsformen konstaterades möjlig att pröva enligt både 

beloppsspärren och försiktighetsregeln.  

 

Som stöd för att marknadsvärdet ska tillämpas vid värdering enligt 

beloppsspärren diskuterades uppkomsten av övervärden vilka inte redovisats på 

så sätt att dessa kan påverka det egna kapitalet. Det övervärde som här avsågs var 

skillnaden mellan det bokförda värde som för en intressent gått att utläsa genom 

att studera årsredovisningen, och tillgångens högre marknadsvärde. HD ansåg att 

en tillämpning av marknadsvärdet vara en naturlig följd av det anförda 

argumentet, men fastslog samtidigt att den aktuella bestämmelsen inte ska 

bestämmas av redovisningens innehåll. Istället konstaterades att det är 

redovisningen som bör anpassas till den civilrättsliga verkligheten och inte 

tvärtom. 

 

Vidare diskuterade HD det faktum att förarbetena stadgar att värdeöverförings-

reglerna inte inkräktar på bundet eget kapital, vilket skulle tala för en tillämpning 

av bokfört värde. I samma andemening påpekades dock att bestämmelsens 

ordalydelse snarare vittnar om att det rör sig om en gräns för hur mycket kapital 

som får utdelas. Motstridigheten mellan uttalanden i förarbeten och lag ansåg HD 

vittna om att dessa knappast kan användas till stöd för ett tydligt 
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ställningstagande i frågan. Dessutom ansåg domstolen argumenten för de två 

olika värderingsmetoderna väga ungefär lika tungt. 

 

Vid det slutliga valet av värderingsmetod synes HD ha lagt stor vikt vid att 

rättsläget vid tidpunkten för avgörandet fick anses ha accepterat och även rättat 

sig efter värderingar enligt bokfört värde. I sammanhanget lyftes det exempelvis 

fram hur komplicerat det kan bli med framtida processer avseende transaktioner 

bakåt i tiden. Vidare framhölls även omfattningen av antalet värderingar som kan 

tänkas behöva genomföras vid tillämpning av marknadsvärdet. Därutöver 

konstaterades att tillämpning av marknadsvärdet medför allvarligare 

konsekvenser för enskilda personer än de konsekvenser värdering till bokfört 

värde orsakar borgenärskollektiven. Med stöd av detta gick HD därför emot 

underinstanserna och fastslog att det istället är nettometoden som ska tillämpas 

vid värdering enligt ABL 17:3 1 st. 

 

3.3 Borgenärsperspektivet 

3.3.1 Borgenärernas koppling till ABL 17:3 1 st. 
Nerep beskriver ABL:s borgenärsskydd som ett försök att tillvarata intressen hos 

de borgenärer som på avtalsrättslig grund inte lyckats skapa sig tillräcklig 

säkerhet. 56  Till skillnad från minoritetsskyddsreglerna i ABL, är dess 

borgenärsskyddsregler av tvingande karaktär och kan således inte åsidosättas 

genom samtliga aktieägares samtycke eller ens med samtycke från samtliga 

borgenärer.57  

 

Skyddet för det bundna egna kapitalet utgör en central del i ABL:s 

borgenärsskydd. Skyddet består i att det alltid ska finnas en viss marginal som 

inte ska kunna delas ut till aktieägarna. 58  ABL 17:3 ser till att denna 

skyddsprincip upprätthålls och har i doktrin allt som oftast ansetts vara främst en 

                                                
56 SvJT 1994 s. 550.   
57 SvJT 1994 s. 137, JT 1993–94 s. 970. 
58 Prop. 2004/05:85 s. 378.  
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borgenärsskyddsregel.59 Utan utdelningsbegränsningarna i bestämmelsen skulle 

bolaget fritt kunna avhända tillgångar, varpå borgenärernas möjlighet att få betalt 

därigenom skulle minska avsevärt.60 

  

3.3.2 Värderingsmetoderna utifrån borgenärernas synvinkel 

3.3.2.1 Allmänt 
Vad gäller borgenärsskyddet i ABL 17:3 1 st. betonar Andersson hur detta 

bygger på presumtionen om att tjänster och tillgångar i rörelsen avyttras till 

marknadspris.61 Starkt kopplat till detta grundantagande återfinns bestämmelser i 

BFL, vilka anger att tillgångar och skulder ska värderas med försiktighet. Syftet 

med bestämmelserna är dels att förhindra utdelningsbara vinster av fiktiv 

karaktär och dels att motverka penninglån när bolagets ekonomiska situation inte 

tillåter sådana.  

 

I samband med diskussionen ovan sätter Andersson huvudet på spiken när denne 

påpekar hur nettometoden, på ett för borgenärerna oförmånligt sätt, tillämpar 

BFL:s värderingsregler. Värderingsreglerna bygger på antagandet om att 

tillgångarna finns kvar i bolaget alternativt avyttras till marknadspris. En mer 

eller mindre önskvärd konsekvens av nettometoden blir dock att reglerna även 

tillämpas på vederlagsfria utbetalningar. 62  Den bristande överensstämmelsen 

mellan faktisk tillämpning av värderingsreglerna och antagandet dessa vilar på, 

gör således att borgenärerna missgynnas enligt beloppsspärrens nuvarande 

värderingsmetod, eftersom tillgångarna genom denna lättare kan avhändas 

bolaget. Dessutom anser jag detta faktum visa på hur illa borgenärsskyddet i 

ABL 17:3 1 st. är anpassat till förtäckta sakutdelningar, eftersom marknadspriset 

i dessa situationer fått stå åt sidan till förmån för andra prismekanismer. 

 

                                                
59 Se exempelvis Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap., s. 37, SvJT 1992 s. 86 f samt utlåtandet 
av Nial i NJA 1948 s. 651.  
60 Se SOU 2001:1 s. 357.	
61 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 359. 
62 A.a., s. 360 f.		
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3.3.2.2 Borgenärsskyddet vid förtäckta sakutdelningar 
Som framgått av avsnitt 3.2 hade den omtvistade tillgången i NJA 1995 s. 742 ett 

bokfört värde om cirka 320 000 kr och ett marknadsvärde som uppgick till 8 600 

000 kr. Situationen i sig är inte alltför anmärkningsvärd. Det är inte ovanligt att 

en tillgång med högt marknadsvärde bokförts till ett lägre värde, exempelvis till 

följd av årliga redovisningsmässiga avskrivningar. Tillgången kan enligt gällande 

rätt då komma att delas ut, även om bolagets fria egna kapital inte täcker 

tillgångens marknadsvärde utan endast dess bokförda värde. Eftersom tillgångens 

högre marknadsvärde går förlorat vid en sådan utdelning, kan det ur 

borgenärssynpunkt anses vara ofördelaktigt att utdelningen tillåts.  Jag anser så 

vara fallet eftersom allt realiserbart värde som ett bolag besitter i form av 

tillgångar, fungerar som en trygghet för borgenärerna vad gäller möjligheten till 

att få sina lån återbetalda.  

 

Nettometodens negativa påverkan på borgenärer i samband med förtäckta 

sakutdelningar går att exemplifiera enligt följande. Antag att ett bolag har fritt 

eget kapital om 30 000 kr samt ytterligare en tillgång i form av en fastighet med 

högt marknadsvärde. För att uppnå redovisningsmässiga fördelar har årliga 

avskrivningar skett, varpå fastigheten nu bokförs till ett avsevärt lägre värde. 

Bolagets bundna egna kapital utgörs vid verksamhetsårets början av 50 000 kr. 

Fastighetens bokförda värde uppgår till 20 000 kr och ryms således inom det fria 

egna kapitalet. Ett högt tryck på marknaden medför att fastigheten har ett 

uppskattat försäljningsvärde om 600 000 kr. Med samtliga aktieägares samtycke 

beslutas att, med stöd av nettometoden i ABL 17:3 1 st., låta en enskild 

aktieägare förvärva fastigheten till det bokförda värdet. Senare under året drabbas 

bolaget av omfattande förluster, vilka medför att det bundna egna kapitalet inte 

längre är intakt. Kvar i bolaget finns nu endast ett minimalt bundet eget kapital. 

Bolagets borgenärer hamnar således plötsligt i en betydligt sämre sits, orsakad av 

att nettometoden och inte bruttometoden tillämpas vid värdering enligt ABL 17:3 
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1 st. Trots detta kan inte borgenärerna aktiebolagsrättsligt klandra den förtäckta 

vinstutdelningen som bolagsstämman beslutat om tidigare under året.63  

 

I det fall bruttometoden tillämpats skulle fastigheten i exemplet ovan inte varit 

möjlig att dela ut genom en förtäckt sakutdelning, eftersom dess marknadsvärde 

då inte rymts inom det fria egna kapitalet. Fastigheten hade således förblivit kvar 

i bolagets tillgångsmassa. När förlusterna sedan blev ett faktum hade fastigheten 

istället kunnat realiseras till ett värde potentiellt i paritet med dess 

marknadsvärde. Genom realisationen kunde bolaget sedan, med hjälp av 

försäljningsintäkterna, ha täckt förlusterna samt möjliggjort återbetalning av 

skulderna till borgenärerna. 

 

I SOU 2001:1 föreslås en lösning på problematiken i exemplet ovan. Lösningen 

består i att eget kapital som kvarstår efter utdelningen låses och inte får användas 

till värdeöverföringar hädanefter. 64  En sådan lösning går hand i hand med 

förarbetena till gamla ABL. I dessa anges att vinstutdelning inte får ske förrän 

fritt eget kapital tillförts bundet eget kapital i den omfattning som lag eller 

bolagsordning kräver.65  

 

Eftersom övervärden, dvs. skillnad mellan bokfört värde och det högre 

marknadsvärdet, inte blir låsta i bolaget enligt gällande rätt kan inte 

bruttometodens borgenärsskydd anses vara vattentätt. Precis som Andersson 

anför ger dock bruttometoden borgenärerna en mer rättvisande bild av storleken 

på värdeöverföringen i fråga samt de ekonomiska konsekvenser denna får.66 Vid 

en alternativ rättstillämpning, där bruttometoden utgör grund för värdering enligt 

ABL 17:3 1 st., motverkas dessutom möjligheten till förtäckta sakutdelningar i 

situationer där fritt eget kapital understiger tillgångens marknadsvärde. Det 

                                                
63 SvSkT 1996 s. 77. 
64 Se SOU 2001:1 s. 357. 
65 Se Prop. 1975:103 s. 476. 
66 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 365.	
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framstår således som fullständigt uppenbart att värdering enligt bruttometoden 

får anses vara mest ekonomiskt fördelaktigt för borgenärerna.  

 

3.4 Aktieägarperspektivet 

3.4.1 Aktieägarnas koppling till ABL 17:3 1 st.  
Trots det faktum att beloppsspärren i ABL 17:3 1 st. huvudsakligen förefaller 

vara en borgenärsskyddsregel, finns även aktieägarintresset att beakta i 

sammanhanget. Lehrberg anför till och med att bestämmelsen främst är att se 

som en aktieägarskyddsregel. 67  I NJA 1995 s. 742 poängterar även HD 

kopplingen mellan beloppsspärren och aktieägarskyddet och lyfter även fram att 

aktieägarskyddet, i form av principen om likabehandling, är ett av tre stora 

intressen som starkt kopplar till bestämmelsen. 

 

3.4.2 Likhetsprincipen 
I enlighet med vad Pehrson anför, aktualiserar överlåtelser av sakvärden den 

aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. Regeln är en aktieägarskyddsregel som 

innebär att det till varje aktie medföljer identiska rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till bolaget, förutsatt att inte annat föreskrivits i bolagsordningen. 

Principens yttersta syfte är att samtliga aktieägare behandlas likvärdigt och kan 

därför anses utgöra en minoritetsskyddsregel.68  

 

Likhetsprincipen har till skillnad från beloppsspärren ingen koppling till bolagets 

redovisning. I samband med sakutdelningar är det därför skillnaden mellan 

aktieägarens underprisbetalning och tillgångens marknadsvärde som utgör 

underlag för bedömning om utdelningen i fråga varit förenlig med 

likhetsprincipen.69 I det fall ett bolagsstämmobeslut om värdeöverföring står i 

strid med likhetsprincipen kan aktieägare, styrelseledamot, styrelsen eller 

                                                
67 Se SvJT 2013 s. 556.  
68 JT 1992–93 s. 971.  
69 A.a. 
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bolagets verkställande direktör med stöd av ABL 7:50 föra talan vid allmän 

domstol om upphävande eller ändring av beslutet.  

 

3.4.3 Värderingsmetoderna utifrån aktieägarnas synvinkel 
För att utdelningar av sakvärden ska anses tillåtna, krävs att bolagsstämman med 

enkel majoritet fattar beslut därom. 70  Aktieägare som erhåller förtäckta 

sakutdelningar får anses göra en ekonomisk vinning. Vinningen består av 

mellanskillnaden mellan bokfört värde och det högre marknadsvärdet. Enligt min 

mening finns det två tidpunkter vid vilka vinningen kan anses uppstå. Antingen 

uppstår värdeökningen i samma stund som transaktionen sker, detta genom att 

aktieägaren erhåller äganderätt till tillgång med högre värde än vad denne betalat 

för tillgången. Ett alternativt synsätt består i att aktieägarnas ekonomiska vinning 

uppstår vid ett senare skede. Även om det bokförda värdet som aktieägaren får 

betala är lägre än marknadsvärdet, tvingas denne i samband med transaktionen 

till en ekonomisk uppoffring (betalningen) i syfte att erhålla vad som efterfrågas 

(tillgången).71 Transaktionen får enligt detta alternativa synsätt inte karaktären av 

en ren ekonomisk vinning för aktieägaren. Istället kan det anses ske ett utbyte av 

resurser, tillgång mot pengar.  

 

Tids nog får dock aktieägaren ändå anses ha gjort en ekonomisk vinning, vilken 

uppstår vid den tidpunkt då tillgången realiseras. Betalningen som aktieägaren 

erhåller vid realisationen består i det pris som marknaden är beredd att betala.72 

Såvida tillgången inte minskat i värde under den tid då aktieägaren haft den i sin 

ägo, kommer priset med största sannolikhet överstiga det bokförda värde till 

vilket tillgången tidigare förvärvats. Aktieägarens ökade ekonomiska välfärd kan 

därför påvisas genom att ställa kostnaden för förvärvet mot det högre pris som 

aktieägaren nu får betalt för den aktuella tillgången. Det högre priset som 

aktieägaren i normalfallet kan tänkas erhålla vid en försäljning rör sig knappast 

                                                
70 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s. 379 ff.	
71 Jfr Mankiw, Taylor, s. 4 f beträffande den nationalekonomiska teorin om Trade-off.  
72 Jfr den nationalekonomiska tanken om utbud och efterfrågan på marknaden. 
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om någon lotterivinst. Priset kan i termer av redovisning snarare beskrivas som 

tillgångens verkliga värde.73 

 

Ett tillämpande av nettometoden i samband med ABL 17:3 1 st. medför att 

förtäckta sakutdelningar, likt den som exemplifierades i avsnitt 3.3.2.2, kan 

genomföras i betydligt större utsträckning. Detta eftersom endast det lägre 

bokförda värdet då behöver rymmas inom det fria egna kapitalet. Under 

förutsättning att alla aktieägare är överens om att genomföra värdeöverföringen, 

är ett sådant faktum fördelaktigt för aktieägarna eftersom utdelningen tillfaller 

denna intressegrupp.  

 

Det faktum att aktieägare missgynnas vid tillämpning av bruttometoden, kan 

påvisas genom följande exempel; Aktieägare X och Y har i enlighet med beslut 

som fattats på bolagsstämman erhållit utdelning. Utdelningen består av varsin 

fastighet, båda bokförda till ett värde om cirka 3 mkr och med ett marknadsvärde 

om 10 mkr. Bolagets fria egna kapital uppgår till cirka 7 mkr. Enligt 

nettometoden anses utdelningarna uppgå till 6 mkr och således inom ramen för 

det fria egna kapitalet. Används istället bruttometoden uppgår dock 

utdelningarna till 20 mkr, vilket är 13 mkr mer än vad beloppsspärren tillåter. 

Konsekvensen blir därför att X och Y åläggs återbetalningsskyldighet enligt 

bestämmelsen i ABL 17:6.  

 

Slutligen bör även påpekas att förändringar i lagstiftningen sällan är gynnsam för 

samtliga parter.74 I enlighet med vad HD:s majoritet anför i 1995 års rättsfall, har 

det praktiska rättslivet redan anpassat sig till värdering enligt nettometoden. 

Tillämpas istället marknadsvärdet vid värdering enligt ABL 17:3 1 st., uppstår en 

risk för framtida rättsprocesser avseende redan genomförda transaktioner. 75 

Utöver osäkerheten som förändringen av gällande rätt skulle framkalla så kan 

processerna komma att stå aktieägarna dyrt, eftersom kapital som skulle kunna 

                                                
73 Löfgren, Haglund, s. 37.	
74 Bastidas Venges, s. 176. 
75 Se HD:s domskäl i NJA 1995 s. 742.	
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ha delats ut istället går förlorat när dessa processer ska bekostas. 

Sammanfattningsvis får således värdering enligt nettometoden anses vara mest 

ekonomiskt effektiv för aktieägarna.  

 

3.5 Kapitelvisa slutsatser 
Vad gäller valet av värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. kan utifrån NJA 1995        

s. 742 slutsatsen dras att det finns starka argument för tillämpande av så väl 

brutto- som nettometoden. Enbart genom att se till de olika instansernas domskäl 

framgår att kretsen av verksamma jurister är splittrade i frågan; en oenig HD 

valde nettometoden medan underinstanserna gjorde det motsatta. 

      

Värdering till marknadsvärde medför att egendomens dolda värde förblir i 

bolaget i större utsträckning, varpå täckningen för borgenärsskulderna ökar. 

Valet av värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. påverkar således beloppsspärrens 

borgenärsskydd. Värdering till bokfört värde leder inte bara till att dolda värden 

kan gå förlorade ur bolagets egendomsmassa på bekostnad av en försämrad 

skuldtäckning, det möjliggör även utdelningar som aldrig borde skett sett till 

senare händelser under räkenskapsåret. 

 

Genom förtäckta sakutdelningar förvärvar aktieägarna de dolda värden som i 

samma stund går förlorade ur bolaget. I ett bolag vars tillgångar innehåller dolda 

värden, blir möjliga sakutdelningar fler till antalet vid värdering till bokfört 

värde. Aktieägare som tar del av sakutdelningar kan därför med enkelhet se en 

vinning med värdering enligt nettometoden. 

 

Av vad som anförts i detta kapitel kan det slutligen konstateras att aktieägare och 

borgenärer har vitt skilda intressen när det kommer till genomförandet av 

värdeöverföringar. Därutöver kan dessutom slutsatsen dras att dessa två olika 

intressen inte kan tillgodoses samtidigt genom vare sig tillämpning av brutto- 

eller nettometoden. 
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4 Andra aktiebolagsrättsliga aspekter 
4.1 Kapitlets syfte och disposition 
I förevarande kapitel behandlas andra aktiebolagsrättsliga aspekter som jag anser 

bör belysas inom ramen för uppsatsens ämnesbehandling och som kan få 

betydelse för valet av värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. I angiven ordning 

behandlas koncernbidrag, avsättning till reservfond samt möjligheten att rikta 

skadeståndstalan i samband med åsidosättande av beloppsspärren. 

 
Syftet med kapitlet är att koppla samman värdeöverföringsreglerna i ABL 17 

kap. med andra aspekter av aktiebolagsrätten. Genom att göra så avser jag visa på 

ytterligare konsekvenser som uppstår i samband med eller till följd av valet av 

värderingsmetod. Vidare är syftet även att utröna huruvida nedan behandlade 

aspekter kan sägas tala för tillämpning av någon av de två värderingsmetoderna 

framför den andra.   

 

4.2 Koncernbidrag 

4.2.1 Allmänt 
Inte sällan aktualiseras beloppsspärren i samband med s.k. koncernbidrag. 76 

Begreppet koncernbidrag existerar inte inom ramen för ABL utan är hämtat från 

skatterätten och används som samlingsnamn på värdeöverföringar mellan bolag 

inom samma koncern. 77 I civilrättslig mening kan koncernbidrag förstås som en 

vederlagsfri värdeöverföring, vare sig den sker öppet eller förtäckt. 78  

Bolagsrättsligt behandlas denna form av bidrag på samma sätt som förtäckta 

värdeöverföringar.79  

 

                                                
76 Balans 8/1981 s. 26 ff. 
77 Skattenytt 1993 s. 114.  
78 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 479, Skattenytt 1995 s. 654, Balans 1/1978 s. 301 ff. 
79 Se även SvSkt 1993 s. 376 f.	
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Koncernbidrag har tidigare beskrivits som vinstutdelningar vilka inte till fullo 

står i överensstämmelse med reglerna därom. 80  Bland annat Kedner och 

Andersson hör till dem som tidigare förespråkat att koncernbidrag från 

dotterbolag till moderbolag bör klassas som vinstutdelning. 81 I och med NJA 

2015 s. 359 fastslog dock HD att koncernbidrag inte är att se som vinstutdelning. 

Koncernbidrag som sker uppåt i koncernen ska numera istället betraktas som 

annan affärshändelse och därigenom istället träffas av ABL 17:1 4 p.  

 

I 2015 års avgörande gjordes den aktuella värdeöverföringen uteslutande till 

aktieägaren (moderbolaget), redovisades öppet samt var av betydelse för 

dotterbolagets vinst. Trots detta anförde HD att koncernbidraget inte träffades av 

vinstutdelningsbestämmelsen i 17:1 1 p., eftersom denna snarare tar sikte på 

sedvanliga vinstutdelningar till aktieägarna. Domskälen ger inte särskilt mycket 

mer ledning än så, och är enligt min mening väl kortfattade med tanke på 

undanröjandet av den tidigare uppfattningen om att koncernbidrag uppåt i 

koncernen är att se som vinstutdelning. 

 

4.2.2 Koncernbidragets förhållande till valet av värderingsmetod 
Det faktum att koncernbidrag tidigare ansågs utgöra vinstutdelning som inte helt 

överensstämmer med reglerna därom, åberopades i NJA 1995 s. 742 till stöd för 

tillämpning av nettometoden. Stödet för att det bokförda värdet ska tillämpas 

består i att koncernbidrag tillåts utgöra en avvikelse från förbudet mot att vinster 

som uppkommit samma år ska kunna utdelas. Nerep sträcker sig längre än så och 

anför att en tillämpning av bruttometoden i princip skulle omöjliggöra 

genomförandet av koncernbidrag på så sätt som utvecklats genom praxis. 82 

Blomberg är däremot av åsikten att koncernbidraget som rättslig konstruktion 

varken talar för eller emot någon av de två värderingsmetoderna.83  

 

                                                
80 Se HD:s domskäl i NJA 1995 s. 742 samt även Balans 1/1978 s. 301 ff. 
81 Kedner, s. 46 f, Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 479 f. 
82 SvJT 1994 s. 555.  
83 JT 1993–94 s. 868.  
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Löfgren och Haglund konstaterar att valet av värderingsmetod inom koncerner 

endast får betydelse vid underprisförsäljningar i sidled eller uppåt i 

bolagsstrukturen samt vid värdeöverföring till utomstående. Vid 

underprisförsäljning från moderbolag till helägt dotterbolag aktualiseras inte 

problematiken eftersom moderbolaget åtnjuter då en ökning av dess aktier i 

dotterbolaget motsvarande det dolda övervärde som överförts nedåt i 

koncernen.84  

 

Precis som HD påpekade i 1995 års fall har genomförande av koncernbidrag 

godtagits, trots påverkan på fritt eget kapital som redovisas för samma år.  

Domstolen ville dock inte kännas vid att förfarandet med koncernbidrag utgör 

någon betydande avvikelse från regeln om att utdelningen ska rymmas inom det i 

balansräkningen fastställda fria egna kapitalet. Som motivering till detta 

ställningstagande angavs att koncernbidragen ändå blir föremål för beslut på 

bolagsstämman på likvärdigt sätt som en motsvarande vinstutdelning. Aspekterna 

som i detta avsnitt återgivits ansågs av HD därför inte vara av tillräcklig vikt för 

att kunna få någon betydelse för valet av värderingsmetod, en åsikt som jag delar 

oavsett om koncernbidraget klassificeras som vinstutdelning eller annan 

affärshändelse. 

 

4.3 Avsättning till reservfond 
HD anförde i NJA 1995 s. 742 att det inom ramen för beloppsspärrens 

utformning kan finnas en poäng i att diskutera det faktum att nuvarande ABL inte 

ställer något krav på avsättning till reservfond. Denna rättsliga konstruktion 

återfinns i äldre upplagor av ABL och går ut på att viss andel av den årliga 

nettovinsten, beräknad enligt en nettometod, placeras i en reservfond i syfte att 

skydda bolagets borgenärer (jfr exempelvis lag (1944:705) om aktiebolagslag 71 

§).85 Valet av värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. kan få betydelse för hur mycket 

                                                
84 Löfgren, Haglund, s. 19.		
85 Se även Balans 8/1981 s. 26. 
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kapital som kan sättas av till reservfond,86 varpå avsaknaden av denna reglering 

får anses vara av relevans för ämnesbehandlingen. 

 

I SOU 1971:15, som föreslog att kravet på avsättning till reservfond skulle tas 

bort, diskuterades bland annat företagsekonomiska aspekter av avsättning till 

reserv- och skuldregleringsfond. Vidare angavs, som motivering till kravets 

avskaffande, att bolagets värderingspolitik har betydligt större betydelse för 

konsolideringsbehovet än vad avsättning till reservfond har.  Ställningstagandet 

utvecklades genom ett konstaterande om att ett bolag som förvisso gör legala 

avsättningar till reservfonden men samtidigt värderar sina tillgångar högt i 

balansräkningen, knappast kan anses bedriva en tillfredsställande 

konsolideringspolitik.87 

 

Diskussionen kring och själva avskaffandet av kravet på avsättning till 

reservfond aktualiserar ett par aspekter av intresse för diskussionen kring valet av 

värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. Om vi börjar med diskussionen som fördes i 

SOU 1971:15, bör det belysas hur diskrepans mellan tillgångars faktiska och dess 

bokförda värde ansågs tyda på bristande konsolidering. Som bekant uttrycks 

konsolideringsbehovet endast i det andra stycket av 17:3, men får som jag ser det 

även anses vara ett av de bakomliggande behoven att beakta vid bedömande 

huruvida bestämmelsen som helhet kan anses vara fullt fungerande. 88 Min poäng 

är att om väl optimistisk och rent av ”felaktig” bokföring anses utgöra tecken på 

bristande konsolidering, bör möjligen inte bokföringen vara det enda som ska 

fälla avgörandet när utdelningens lovlighet bedöms. Värdering till 

marknadsvärdet skulle således bidra till förbättrad konsolidering genom att 

bundet eget kapital då bedöms mot realiserbart värde istället för det mer 

manipulerbara bokförda värdet.  

 

                                                
86 JT 1992–93 s. 743 f. 
87 SOU 1971:15 s. 313 f.	
88 Se JT 1992–93 s. 740 f där konsolideringsbehovet i samband med valet av värderingsmetod diskuteras. 
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Den andra aspekten som bör lyftas fram i sammanhanget har möjligen en 

tydligare koppling till rättsekonomin i termer av gynnade och missgynnade 

intressegrupper. Eftersom kravet på avsättning till reservfond utgjorde ett skydd 

för bolagets borgenärer, får avskaffandet av bestämmelsen anses ha minskat 

borgenärsskyddet. Avskaffandet gynnar å andra sidan aktieägarna eftersom 

nuvarande reglering gör att mer utdelningsbara medel finns att tillgå. Aktieägarna 

ges här en dubbel vinning, dels genom att slippa se utdelningsbara medel gå 

förlorade genom avsättning till reservfond och dels genom att få beakta bokfört 

värde i samband med beloppsspärren. Frågan jag ställer mig är om denna dubbla 

vinning verkligen kan anses överväga den omfattande minskningen av 

borgenärsskyddet som uppstått när bruttometoden inte längre alls tillämpas.  

 

4.4 Möjligheten att rikta skadeståndstalan 
I ett hovrättsmål från 2011 fördes talan mot bolagsrepresentanter på grund av 

underprisförsäljning i strid med försiktighetsregeln. Av intresse för denna 

ämnesframställning var det faktum att det inte var bristtäckningsreglerna i ABL 

17:7 som användes som grund för talan. Istället åberopades med framgång 

skadeståndsreglerna i ABL 29 kap., 89   vilket får anses ovanligt i dessa 

situationer.  

 

Det är förståeligt att en borgenär hellre riktar skadeståndstalan mot ett 

konkursdrabbat bolag än att åberopa bristtäckningsansvar. Vinner borgenären 

framgång med skadeståndsanspråket kommer yrkat belopp att hamna i dennes 

ficka, till skillnad från medel influtna från bristtäckning, som istället går till 

konkursboet och således ska delas upp mellan samtliga berättigade borgenärer.  

 

Anledningen till att jag väljer ta upp ovan nämnt hovrättsfall är det faktum att 

skadeståndsbestämmelserna med framgång även borde kunna tillämpas i 

samband med överträdelse av beloppsspärren. Här åsyftas främst det fall där inte 

                                                
89 Svea HovR T3684-11. 
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bolaget självt utan viss borgenär vill föra talan. För skadeståndsskyldighet enligt 

bestämmelsen i ABL 29:1 krävs att ett bolagsorgan uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar bolaget alternativt aktieägare eller annan om överträdelse av 

bolagsordning, årsredovisning eller lag skett. Denna form av 

skadeståndsskyldighet är precis vad som kan tänkas vara vid handen i samband 

förtäckta sakutdelningar av otillåten karaktär. Skadan består i den ekonomiska 

förlust som orsakas den borgenär som till följd av sakutdelningen går miste om 

möjligheten att få betalt för sin fordran. Uppsåtet eller åtminstone oaktsamheten 

kan påvisas genom det aktiva beslutet att företa sakutdelningen. I det fall då 

värdeöverföringen inkräktat på bolagets bundna egna kapital kan överträdelse av 

lag och mer specifikt beloppsspärren slutligen också påvisas. 

 

Den eventuella möjligheten för borgenärer att rikta skadeståndstalan i samband 

med överträdelse av beloppsspärren har kanske inte någon direkt inverkan på 

valet av värderingsmetod. Det är snarare själva tillåtligheten av den aktuella 

sakutdelningen som kan variera beroende på hur värderingen av utdelad 

egendom sker. Det skulle dock kunna hävdas att skadeståndsmöjligheten stärker 

det borgenärsskydd som ABL 17:3 bland annat har till syfte att skydda. I nästa 

led skulle detta kunna vara ett argument för att 17:3 och dess koppling till 29:1 

redan erbjuder ett starkt borgenärsskydd, oavsett vilken värderingsmetod som 

tillämpas.  

 

4.5 Kapitelvisa slutsatser 
Av vad som framkommit i detta kapitel kan det konstateras att reglerna om 

koncernbidrag inte talar för att någon av värderingsmetoderna skulle vara mer 

ekonomiskt effektiv än den andra. Vad gäller möjligheten att rikta 

skadeståndstalan i samband med beloppsspärren bör det först och främst påpekas 

att jag inte funnit rättsfall där sådan talan med framgång förts. I det fall 

förfarandet trots allt är möjligt skulle det kunna argumenteras för att ett redan 

starkt borgenärsskydd i 17:3 1 st. inte behöver bättras på ytterligare genom 

värdering till marknadsvärdet. 
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I enlighet med vad som fastställdes i avsnitt 4.3 får avskaffandet av kravet på 

avsättning till reservfond anses ha minskat borgenärsskyddet. Samtidigt gynnar 

avskaffandet aktieägarna eftersom mer utdelningsbara medel finns att tillgå enligt 

nuvarande reglering. Sammantaget skulle dessa faktum, till skillnad från 

skadeståndsmöjligheten, således kunna tala för värdering till marknadsvärdet för 

att på så sätt stadga upp ABL:s försvagade borgenärsskydd.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns aspekter av aktiebolagsrätten som 

talar så väl för som emot de båda värderingsmetoderna. Avskaffande av kravet på 

avsättning till reservfond talar för att borgenärsskyddet bör förstärkas medan 

möjligheten till skadeståndstalan indikerar det motsatta. Således kan dessa två 

aspekter snarare anses ta ut varandra, än de svarar på frågan om vilken av 

värderingsmetoderna som är mest ekonomiskt effektiv.  
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5 En utblick mot angränsande rättsområden 
5.1 Kapitlets syfte och disposition 
Detta kapitel berör rättsområden utanför aktiebolagsrätten som också de har 

kopplingar till valet av värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. I uppräknad ordning 

behandlas nedan sakrättsliga, redovisningsrättsliga samt skatterättsliga aspekter 

av värdering enligt netto- och bruttometoden.  

 

Syftet med kapitlet är att lyfta blicken från aktiebolagsrätten för att visa på hur 

ABL och reglerna kring värdeöverföringar samverkar med och kopplar till andra 

delar av det svenska rättssystemet. Förhoppningen är att lyckas visa på likheter 

och samband med andra rättsområden samt eventuellt kunna hämta ledning från 

dessa vid valet av den mest ekonomiskt effektiva värderingsmetoden. 

 

5.2 Sakrättsliga aspekter 
5.2.1 Återvinningsreglerna 

I domskälen till NJA 1995 s. 742 anför HD att värdering till bokfört värde i 

samband med ABL 17:3 1 st. inte får alltför allvarliga konsekvenser för 

borgenärerna. En av anledningarna till att så anses vara fallet är det faktum att 

borgenärerna redan skyddas av de sakrättsliga återvinningsreglerna i KL. En 

värdeöverföring som anses giltig med beaktande av begränsningarna i ABL 17:3, 

kan nämligen ändå komma att återvinnas. Sådan återvinning är möjlig att 

genomföra på någon av de grunder som i KL 4 kap. stadgas till skydd för 

bolagets borgenärer.  

 

I korta drag aktualiseras återvinning i samband med betalning som företagits 

senare än tre månader (om närstående två år) före konkursens fristdag och som 

gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel, i förväg eller med belopp av 

väsentlig storlek (KL 4:10). Utöver återvinningsgrunden i KL 4:10 stadgas även 

en generalklausul i kapitlets femte paragraf. Bestämmelsen ger rätt till 

återvinning av rättshandling som otillbörligen gynnat borgenär eller undandragit 
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gäldenärs egendom, förutsatt att denne var insolvent eller blev det till följd 

rättshandlingen samt att motparten borde haft kännedom om detta.90  

 

Syftet med återvinningsreglerna är att borgenärerna ska hanteras lika vid en 

eventuell konkurs.91 Ett ytterligare samband mellan KL 4 kap. och ABL 17:3 1 

st. finns i det att även reglerna om återvinning aktualiserar värdering i samband 

med de granskade transaktionerna. Till skillnad från beloppsspärren sker dock 

värderingen i dessa fall till egendomens marknadsvärde.92 I den avhandling som 

Andersson färdigställde innan NJA 1995 s. 742 kom att slutligt avgöras, 

argumenterar denne för att värdering enligt nettometoden vore inkonsekvent just 

med beaktande av återvinningsreglerna och dess funktionella samband med 

ABL.93 Jag vill inte sträcka så långt att säga att vi nödvändigtvis är i behov av 

identiska värderingsmetoder inom de olika rättsområdena. Av vad som ovan 

anförts i detta avsnitt kan det dock konstateras att tillämpligheten av 

återvinningsreglerna är av betydelse för hur starkt borgenärsskyddet i ABL 17:3 

1 st. behöver vara. 

 

5.3 Redovisningsmässiga aspekter 

5.3.1 Försiktighetsprincipen 
I 1995 års fall motiverar HovR sitt domslut med att värdering till marknadsvärdet 

går hand i hand med den allmänna försiktighetsprincipen som ska beaktas i 

redovisningsmässiga sammanhang. Försiktighetsprincipen framgår av ÅRL 2:4 

och uttrycker att bolag bör vara försiktiga vid värdering av tillgångar och skulder. 

I samband med försiktighetsprincipen är det viktigt att poängtera att 

försiktigheten inte ska överdrivas, utan snarare vara av rimlig karaktär. Alltför 

långtgående försiktighet kan medföra konflikt med kravet på att redovisningen 

ska ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.94  

                                                
90 Se även Henriksson, s. 68. 
91 Prop. 1975:6 s. 93 ff, Henriksson s. 66 ff. 
92 Se HD:s domskäl i NJA 1995 s. 742. 
93 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 362.	
94 Af Sandeberg, Kommentaren till ÅRL 2:4.  
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Försiktighetsregeln får anses ha betydelse för valet av värderingsmetod i ABL 

17:3 1 st. på så sätt att en väl tilltagen försiktighet kan skapa ökad diskrepans 

mellan tillgångens marknadsvärde och dess bokförda värde. Utan kravet på 

försiktighet skulle dessa två värden i teorin kunna överensstämma för merparten 

av bolagets tillgångar, eftersom hänsyn till risker och osäkerheter då inte skulle 

behöva tas.  

 

5.3.2 Förbudet mot utdelning av orealiserade vinster 

Av propositionen till nuvarande ABL framgår att juridiska fakultetsnämnden vid 

Uppsala universitet ansett att nettometoden inte varit förenlig med förbudet mot 

utdelning av orealiserade vinster. Yttrandet föranledde diskussion med starka 

inslag av redovisningsrättsliga aspekter. Bland annat poängterades att den ökade 

omfattningen av värdering till verkligt värde gjort att värderingsförändringar 

kommit att tydligare avspeglas i det redovisade egna kapitalet, varpå denna typ 

av orealiserad vinst kommit att inkluderas. Vidare framhölls att bruttometoden 

inte nödvändigtvis skulle bana väg för ett ökat antal utdelningar av orealiserade 

vinster. Som motivering till ställningstagandet angavs samspelet med 

försiktighetsprincipen.  

 

Avseende risken för utdelning av orealiserbara vinster genmälde 

propositionsförfattarna att beloppsspärren upprätthåller kontroll av huruvida viss 

värdeökning varit utdelningsbar, oavsett om värdeförändringen redovisats som 

eget kapital eller i resultaträkningen.  Ett sådant faktum i kombination med 

dokumentation av överväganden i samband med värdeöverföringen ansågs därför 

inte tala till nettometodens nackdel på sådant sätt som fakultetsnämnden anfört.95  

 

Jag är av åsikten att det är väl vågat att vifta bort en invändning om viss 

värderingsmetods ogynnsamma konsekvens, enbart med stöd av åtgärder som 

åligger bolaget. Om inte annat framstår kontrollfunktionen som något osäker när 

                                                
95 Prop. 2004/05:85 s. 378 f. 
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det är bolaget, vars aktieägare kan tänkas ha ett intresse av att dela ut 

orealiserbara vinster, som ska stå för regelefterlevnaden genom dokumentation 

och korrekt tillämpning av försiktighetsprincipen. Det kan inte hållas som alltför 

otroligt att bolaget vid något tillfälle brister i sin dokumentation eller vid 

tillämpningen av försiktighetsprincipen, varpå orealiserbara vinster i slutändan 

ändå kan komma att delas ut enligt gällande värderingsmetod.  

 

5.4 Skatterättsliga aspekter 

5.4.1 Kopplingen till valet av värderingsmetod 
När egendom förvärvas från bolaget till ett lägre pris än egendomens 

marknadsvärde föreligger inte bara en bolagsrättslig utdelning, simultant sker 

även en skatterättslig sådan. Inom skatterätten finns ingen i författningstext 

uttryckt bestämmelse om beskattning av sakvärden.96 Utdelning av sakvärden har 

dock godtagits och behandlas i praxis som vanlig utdelning. Skatterättsligt är 

mellanskillnaden mellan priset och marknadsvärdet i de flesta fall97 att se som 

inkomst av kapital. 98  Valet av värderingsmetod i ABL 17:3 1 st. påverkar 

skatteeffekterna av en utdelning, varpå detta rättsområde också är relevant att 

kort behandla inom ramen för denna uppsats. 

 

5.4.2 Koncernbidragens skatterättsliga konsekvenser 
I enlighet med vad som anfördes i avsnitt 4.2.1 är koncernbidrag ett begrepp som 

hämtats från skatterätten. Ändamålet med de skatterättsliga bestämmelserna 

avseende koncernbidrag, är att möjliggöra resultatutjämningar inom koncerner.  

Det är inom skatterätten klarlagt att uttagsbeskattning inte ska ske vid överlåtelse 

av tillgångar mellan aktiebolag, förutsatt att organisatoriska skäl föreligger. 

Koncerner kan således genomföra omstruktureringar utan att riskera 

skatteeffekter. Grosskopf anför att förfarandet får till konsekvens att en 

                                                
96 Balans 9/1983 s. 14 f. 
97 Jfr Skattenytt 1993 s. 113 där det anges att utdelningen i fåmansbolag är att betrakta som inkomst av 
tjänst. 
98 Balans 8/1981 s. 26 f, Skattenytt 1993 s. 113.		
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tillämpning av bruttometoden vid värdering enligt ABL 17:3 1 st. inte skulle vara 

förenlig med skatterätten. Resonemanget utvecklas med det faktum att 

tillämpning av bruttometoden lurar de skattepliktiga att tro att problematiken 

kring koncernöverföringarna inte längre existerar. Eftersom tillgångarnas 

bruttovärde sällan ryms inom det fria egna kapitalet, menar Grosskopf att en 

värdeöverföring kan vara att se som olovlig, varpå problematiken lever i allra 

högsta grad.99 

 

I propositionen till nuvarande ABL intog Skatteverket en motsatt ståndpunkt och 

såg istället en skatterättslig problematik med värdering enligt nettometoden. I 

betänkandet anfördes att det vid underprisavyttringar uppstår en skatteskuld hos 

bolaget. Vid värdering enligt bokfört värde finns således en risk för att det 

bundna egna kapitalet inte förblir intakt efter det att skatteskulden bokförts och 

därefter betalats.100  Samtidigt som skattemässig avdragsrätt kan föreligga vid 

koncernbidrag, kan bidragen i vissa situationer även medföra negativa 

skatteeffekter för bolaget. Skatteeffekterna inverkar i sin tur på bolagets bundna 

egna kapital, varpå möjligheten till koncernbidrag begränsas.101  

 

Oavsett ståndpunkt i frågan om valet av värderingsmetod kan det, i likhet med 

den sakrättsliga och den redovisningsrättsliga diskussionen ovan, konstateras att 

skatterätten i allra högsta grad kopplar till värderingsmetoderna i ABL 17:3 1 st.  

 

5.5 Kapitelvisa slutsatser 

5.5.1 Sakrättsliga slutsatser avseende valet av värderingsmetod 
De sakrättsliga återvinningsreglerna kan initialt anses tala för en tillämpning av 

bokfört värde i samband med beloppsspärren, eftersom dessa redan förstärker 

borgenärsskyddet. Samtidigt bör det påpekas att KL 4 kap. inte till fullo kan 

anses komplettera det inskränkta borgenärsskyddet i ABL 17:3 1 st. Det är inte 

                                                
99 Skattenytt 1993 s. 114. 
100 Prop. 2004/05:85 s. 378. 
101 SvSkt 1993 s. 373, Skattenytt 1993 s. 115 och s. 659.	
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säkert att en förtäckt sakutdelning kommer kunna återvinnas i samtliga fall där 

bolagets bundna egna kapital senare under året kommit att inskränkas. 

Exempelvis behöver sakutdelningen inte alltid ha varit den insolvensutlösande 

faktorn, utan snarare en obefogad åtgärd sett till hur räkenskapsåret senare 

kommit att arta sig (jfr KL 4:5). Det är inte heller alltid sakutdelningen skett 

inom tre månader, varpå KL 4:10 därför inte alltid kan garanteras tillämpning. 

Även om återvinningsreglerna stärker borgenärsskyddet, anser jag således inte 

detta förstärkande vara tillräckligt vattentätt för att tillmätas någon stor betydelse 

vid fastställandet av den mest ekonomiskt effektiva värderingsmetoden. 

 

5.5.2 Redovisningsrättsliga slutsatser avseende valet av värderingsmetod  
I termer av rättsekonomi och skyddsintressen kan den redovisningsrättsliga 

försiktighetsregeln anses spela borgenärerna i händerna, eftersom den motverkar 

möjligheten för ägarna att blåsa upp balansräkningen för att på så sätt skapa ett 

större utdelningsbart kapital. Sett till nuvarande tillämpning av ABL 17:3 1 st. 

finns dock utrymme för att ifrågasätta hur mycket borgenärerna de facto gynnas 

av försiktighetsprincipens förekomst. I det fall bruttometoden tillämpats i 

samband med beloppsspärren hade borgenärerna till fullo dragit fördel av denna 

princip. Enligt gällande rätt kan istället den inledningsvis gynnsamma principen 

istället komma att stå borgenärerna dyrt, eftersom försiktigt värderade tillgångar 

tack vare nettometoden kan delas ut i högre utsträckning.  

 

Oavsett vem som gynnas och vem som missgynnas av försiktighetsregelns 

förekomst, kan den enligt min mening inte med tydlighet anses peka på vilken 

värderingsmetod som är mest ekonomiskt effektiv. Detsamma får anses gälla 

förbudet mot utdelning av orealiserbara vinster, även om jag finner beklagligt att 

dokumentation av överväganden i samband med aktuell värdeöverföring angetts 

som ett huvudskäl till varför nettometoden inte skulle kunna möjliggöra 

utdelning av orealiserbara vinster. 
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5.5.3 Skatterättsliga slutsatser avseende valet av värderingsmetod 
Vid värdeöverföringar mellan bolag inom samma koncern finns ett samspel 

mellan skatterätten och bestämmelserna i ABL 17 kap. Kopplingen ger dock inte 

alltför mycket vägledning vad gäller vilken värderingsmetod som är mest 

ekonomiskt effektiv. I termer av skatterättsliga problematiker kan det konstateras 

att sådana tycks föreligga oavsett val av värderingsmetod.102 Möjligen är det 

därför så som Margulies och Roos anför att inte heller skatterätten inte kan vara 

särskilt behjälplig vid valet av värderingsmetod.103  

  

                                                
102 Se prop. 2004/05:85 s. 378 angående den skatterättsliga problematiken med nettometoden samt 
Skattenytt 1993 s. 114 avseende skatterättsliga dilemman som uppstår i samband med värdering enligt 
bruttometoden. 
103 Balans 8/1981 s. 26 ff.	
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6 Avslutande kommentarer 
 
I enlighet med vad som framgått av uppsatsens fjärde och femte kapitel, kan 

svaret på frågan om vilken värderingsmetod som är mest ekonomiskt effektiv 

som jag ser det varken besvaras genom att se till andra aktiebolagsrättsliga 

principer eller ens genom att ta ledning av andra rättsområden. Det blir därför 

istället aktuellt att ställa konsekvenserna av att tillämpa brutto- respektive 

nettometoden för borgenärer och aktieägare mot varandra.  

 

Som framgick av avsnitt 3.5 kan det konstateras borgenärsintresset och 

aktieägarintresset är rakt motsatta varandra vad gäller valet av värderingsmetod i 

samband med ABL 17:3 1 st. Varken brutto- eller nettometoden gynnar dessa 

båda intressegrupper samtidigt, varpå Paretoeffektivitet således inte kan uppnås 

genom någon av de två värderingsmetoderna. 

 

Genom att belysa faktorer som har en inverkan på båda intressegrupperna, blir 

nästa steg att undersöka ifall någon av brutto- respektive nettometoden medför en 

ekonomisk välfärd för en av grupperna som är större än förlusten för den andra 

gruppen.104  Det blir med andra ord aktuellt att försöka påvisa Kaldor-Hicks-

effektivitet, där den vinnande intressegruppen ges chans att kompensera de som 

missgynnas av viss värderingsmetod. På så sätt kan något som tidigare ansetts 

ekonomiskt ofördelaktigt för en intressegrupp, i slutändan medföra positiva 

effekter även för denna. 105  Vidare får det i detta sammanhang anses 

rättsekonomiskt välmotiverat att sträva efter den lösning som ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv skapar störst välstånd.106 Välståndet som i denna 

situation bör beaktas, är det som kan tänkas uppstå borgenärer och aktieägare 

sammantaget.  

 

                                                
104 Jfr Bastidas Venges, s. 176 f. 
105 Bastidas Venges, s. 176 f. 
106 Eklund, Stattin, s. 47 f. 
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Innan slutsats nås kring vilken värderingsmetod som kan anses vara mest 

ekonomiskt effektiv, bör något sägas om det värderingstekniskt problematiska 

med tidigare utformning av bruttometoden. Problemet består i det faktum att ett 

fast värde i form av bolagets aktiekapital ska jämföras mot tillgångens 

fluktuerande marknadsvärde. I 1995 års fall såg vi exempelvis hur 

marknadsvärdet inte kom att bestämmas av fastighetens inköpspris. Istället valde 

domstolen att se till en värdering som gjorts av länsskattemyndigheten vid ett 

tidigare tillfälle,107 något som tydligt visar på hur det varierande marknadsvärdet 

kan uppskattas och tolkas på olika sätt. Önskvärt vore därför om bruttometoden 

gavs den utformningen att värdering av aktuell tillgång gjordes utifrån en form 

av ”värderingszon”. Zonen skulle lämpligen omfatta ett prisspann inom vilket 

tillgångens värde ansågs ligga, baserat på så väl inköpspris som eventuella 

värderingar utförda av oberoende myndigheter. Exempelvis kunde en fastighet 

som viss myndighet värderat till 175 000 kr och som nyligen köpts för 225 000 

kr ges en värderingszon som sträckte sig från 150 000 kr till 250 000 kr. För att 

undvika omotiverade utdelningar ställs sedan aktiekapitalet mot 

värderingszonens högsta värde. På så sätt förenklas värderingen och behovet av 

för dagen exakt uppskattade värden faller bort, samtidigt som två fasta värden 

ligger till grund för bruttometodens tillämpning.  

 

Med ovan sagt om bruttometodens utformning bör fokus fästas vid 

konsekvenserna av dess tillämpning. Inledningsvis kan det konstateras att 

värderingar enligt marknadsvärdet kan bli både komplicerade och dessutom vålla 

stor osäkerhet.108 I NJA 1995 s. 742 påpekade samtliga instanser hur tillämpning 

av bruttometoden i 17:3 1 st. skulle komma att öka antalet nödvändiga 

värderingar. I enlighet med HD:s resonemang skulle i stort sett samtliga 

transaktioner bolaget och aktieägarna mellan komma att bli föremål för 

värdering. Transaktionerna i fråga medför redan stora kostnader. En ökning av 

                                                
107 Se värderingen i TR:s domskäl i NJA 1995 s. 742 som sedan kom att accepteras av de högre 
instanserna.	
108 Se SvSkT 1996 s. 80. 
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dessa kostnader gör det svårare att uppnå ekonomisk effektivitet.109 Även jag är 

av åsikten att värderingskostnaderna kan tänkas belasta bolaget. En grupp som 

tydligt missgynnas av detta är aktieägarna och deras möjlighet att genom 

utdelningar ta del av bolagets influtna medel. Ökade värderingskostnader kan 

även tänkas komma att få negativa konsekvenser för borgenärerna, när dessa 

kostnader förhindrar bolaget från att återbetala sina skulder. I bolag med många 

och kontinuerliga transaktioner med aktieägarna, kan värderingarna till och med 

komma att medföra att bolagets bundna kapital inte kan hållas intakt. Möjligen är 

det just kostnader likt dessa som Lindskog avser när denne uttrycker att det inte 

är utdelningar till aktieägare utan andra dispositioner som oftast hotar bolagets 

kapital.110  

 

I anslutning till argumentationen ovan bör det dock påpekas att utdelningar, 

oavsett storlek, gynnar aktieägarna. Aktieägarna riskerar således inte, till skillnad 

borgenärer som lånat ut kapital, att göra direkta förluster på grund av tillämpning 

av en mindre gynnsam värderingsmetod. Det handlar i sammanhanget istället om 

att aktieägarnas potentiella vinning inte blir fullt lika stor om bruttometoden 

skulle tillämpas. Leder en förtäckt värdeöverföring som motiverats av 

nettometoden till att bolaget får likviditetsproblem, sker aktieägarnas ökade 

vinning dessutom på bekostnad av borgenärernas ekonomiska välfärd. Detta 

eftersom borgenärerna riskerar att inte får betalt för sina fordringar. I det fall 

likviditetsbristen i ett senare skede föranleder att bolaget försätts i konkurs, 

kommer aktieägare i slutändan också att missgynnas. Med tanke på detta delar 

jag Sandströms uppfattning om att aktieägarnas intresse i vissa situationer måste 

stå åt sidan när borgenärsintresset är i farozonen.111 

 

Vidare kan det tilläggas att näringslivet och företagande till mångt och mycket är 

beroende av att finansiärer tillskjuter kapital. Det finns således ett stort intresse 

                                                
109 Bastidas Venges, s. 187 f samt JT 2016/17 s. 135 avseende samhällsekonomisk effektivitet i samband 
med sänkta transaktionskostnader.	
110 Lindskog, JF Kommentaren - Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap., s. 38. 
111 Balans 2/1982 s. 25 ff.	
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från aktieägarnas sida av att borgenärer är villiga att bistå med finansiella lån. 

Tillämpning av bruttometoden i 17:3 1 st. kan tänkas medföra att borgenärer blir 

alltmer benägna att erbjuda kapital, eftersom borgenärskyddet kan anses utvidgas 

till följd av förändringen i rättstillämpningen. Utvidgningen som här åsyftas, 

består i att det inte längre finns samma möjlighet för bolaget att genom förtäckta 

sakutdelningar avhända sig tillgångar med höga marknadsvärden.  

 

Vid en sammanvägning av aspekter som tidigare diskuterats i detta kapitel är min 

mening att Kaldor-Hicks-effektivitet får anses föreligga om värdering enligt 17:3 

1 st. skulle ske med stöd av bruttometoden istället för nettometoden. Det starkare 

borgenärsskyddet och därigenom ökade incitament för utlåning, bör anses vara 

en större ekonomisk vinning än den ”förlust” som aktieägarna lider till följd av 

att färre sakutdelningar kommer kunna genomföras. Inte heller anser jag att de 

ökade värderingskostnaderna som bruttometoden medför förändrar detta faktum. 

Med tillämpning av det föreslagna värderingszon-systemet kommer varje enskild 

värdering kunna förenklas så pass mycket att dessa inte kan anses vålla några 

betydande problem på det hela taget. Förvisso kan värderingarna oavsett 

förekomst av värderingszoner tänkas bli många till antalet och därigenom 

kostsamma för bolaget. Det förefaller dock föga troligt att värderingskostnaderna 

på egen hand skulle komma att orsaka likviditetsproblem, särskilt eftersom dessa 

är en följd av transaktioner bolaget och aktieägarna emellan. 112  Ett sådant 

kausalsamband visar snarare på att eventuella likviditetsproblem i dessa fall 

istället har sin grund i själva sakutdelningen och inte i den efterföljande 

värderingen. Det skulle inte uppstå några transaktionskostnader om inte 

transaktionerna genomfördes. Inte heller förefaller det troligt att 

värderingskostnaderna skulle överstiga själva transaktionerna. Den stora 

minskningen av bolagets kapital sker snarare på grund av den sistnämnda 

kategorin. Med färre och till storleken mindre sakutdelningar får bolaget tvärtom 

mer kapital att bekosta värderingarna med, utan att några likviditetsproblem 

aktualiseras.  

                                                
112 Se HD:s domskäl NJA 1995 s. 742. 
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Som tidigare beskrivits i detta kapitel bygger Kaldor-Hicks-effektivitet på att den 

gynnade gruppen kan komma att kompensera den missgynnade. Kompensationen 

till aktieägarna kan i detta fall påvisas i det i att borgenärerna får ökade 

incitament till att bistå med finansiella medel. En ökad möjlighet till att som 

aktieägare och näringsidkare belåna sig medför i nästa led möjlighet att starta 

upp nya vinstgenererande verksamheter. För aktieägare som inte har för avsikt att 

bedriva någon egen näringsverksamhet kan kompensationen istället anses bestå i 

att bolag, i vilka dessa äger aktier, ges tillgång till kapital att expandera 

verksamheten med. En sådan expansion kan i förläggningen tänkas bidra till en 

långsiktigt högre avkastning på aktierna. Även om bruttometoden motverkar 

möjligheten till förtäckta sakutdelningar kommer aktieägarna i slutändan således 

kunna erhålla större ekonomisk vinning av att denna värderingsmetod tillämpas, 

än vad borgenärerna ”vinner” på värdering enligt nettometoden. Värdering enligt 

bruttometoden i ABL 17:3 1 st. får således anses vara mest ekonomiskt effektivt 

för de båda intressegrupperna sammantaget. 
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