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Sammanfattning 
 
Vid årsskiftet 2019 infördes en legaldefinition av vad som avses med ränta i inkomstslaget 
näringsverksamhet genom SFS 2018:1206 lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).  
Innan lagändringen trädde i kraft, fastställdes räntebegreppet i praxis. Vi utreder i denna uppsats 
om den nya definitionen medför en ändring i antalet utgifter / inkomster som omfattas av 
begreppet i jämförelse med etablerad rättspraxis. Framställningen visar att frågan “vad som 
avses med ränta” inte går att besvara enbart genom att uppställa kriterier eller karaktäristiska 
för en viss utgift, utan det är omständigheterna som gör att en utgift utgör ränta.  
 
För att förstå vad som avses med ränta börjar framställningen med att beskriva de finansiella 
instrument som ger upphov till avkastningen. Generellt kan finansiella instrument beskrivas 
som avtal där en part får en rättighet eller skyldighet att utge eller motta en monetär skuld / 
tillgång till / från motparten. I och med principen om det finansiella instrumentets odelbarhet, 
kan ett finansiellt instrument enbart ge upphov till en typ av avkastning, antingen kapitalvinst 
eller ränta. Kapitalvinst är avkastning från aktier, aktieliknande värdepapper eller förstadier till 
aktier, vilka tillhör tillgångsgruppen delägarrätter. Ränta kommer från instrument som tillhör 
gruppen fordringsrätter, som är centraliserade kring skuldebrev eller skuldebrevsliknande 
värdepapper. Finansiella instrument som ger avkastning i form av ränta kan tas upp i 
inkomstslaget näringsverksamhet på två olika sätt, antingen som kapitaltillgångar eller 
lagertillgångar. 
 
Stor del av de finansiella instrument som vuxit fram på senare tid har karaktäristika och 
egenskaper av både delägarrätt och fordringsrätt, så kallade hybrida finansiella instrument. 
Dessa ska, likt alla andra instrument, infogas i en av de två grupperna utifrån en bedömning 
beroende av instrumentets karaktär, redovisningen och skatterättsliga principer.  
 
När en tillgång har klassats som fordringsrätt är vi redo att beskriva vad som utgör ränta i 
skatterättslig terminologi. Innan 2019 tillämpades som huvudregel en inskränkt definition av 
ränta som omfattar förutsebar ersättning beräknad utifrån kredittiden och kreditbeloppet vid 
tiden för avtalets upprättande. Som undantag tillämpades en räntedefinition i vid mening som 
omfattar all ersättning exklusive återbetalning av den underliggande krediten. 
 
Vi har ställt denna äldre definitionen utvecklad i praxis mot den nya legaldefinitionen av ränta 
i inkomstslaget näringsverksamhet. Efter utredningen kan vi konstatera att legaldefinitionen bör 
omfatta fler utgifter än vad som skett i praxis fram till 2019. Genomgående i hela 
framställningen har vi fokuserat på den skatterättsliga behandlingen av ränteswappar, vars 
avkastning varit oviss i praxis. Efter utredningen kan vi konstatera att avkastningen från 
ränteswappar bör klassas som ränta efter lagändringen. Resultatet av denna uppsats har 
sammanställts till en översiktlig tabell som visar hur bedömningen av en ränta i några av de 
färgstarkaste rättsfallen mellan 1997 till 2014 bör tillmätas relevans efter 2019.  
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1 Bakgrund 
 

I detta kapitel ges en bakgrund till uppsatsämnet samt vilka metoder och premisser som 
uppsatsen utgår från. 

 
 
Finansmarknaden har en central roll i dagens samhälle. För att kunna starta en verksamhet krävs 
det kapital vilket tillhandahålls av bland annat den finansiella marknaden. Den finansiella 
marknaden har utvecklats exponentiellt under de senaste årtiondena. I och med digitaliseringen 
går transaktioner allt snabbare och marknadens parter blir allt mer kreativa när det kommer till 
att investera kapital.1 Som exempel uppskattades antalet finansiella instrument ha tiofaldigats 
under perioden 1998 till 2008.2 Fram till finanskrisen 2008 präglades finansmarknaden av 
svårigheten att hänga med i den utveckling, vilket gjorde att tillsyn och lagstiftning halkade 
efter. Finansiärer tog även allt större risker och felvärderingar av finansiella instrument bidrog 
bland annat till de ekonomiska svårigheterna.3 Precis som Stefan Ingves, chef för Sveriges 
Riksbank uttalat bygger hela den finansiella sektorn på en tillit till systemet.4 Varför skulle 
någon annars placera sina pengar i en bank, ansöka om ett bostadslån eller släppa in nya ägare 
i sitt företag? Sedan år 2008 har de globala marknaderna tagit ett större ansvar för att upprätta 
förtroendet genom att bland annat reglera marknadens parter. EU har utfärdat ett antal direktiv 
för att harmonisera medlemsländernas finansiella marknader5 av anledningen att bland annat 
“återupprätta förtroendet för att skattesystemen är rättvisa och ge regeringarna möjlighet att 
effektivt utöva sin suveränitet på skatteområdet”.6  
  
Direktiven tar sikte på en rad olika luckor i medlemsstaternas skattesystem, vilka haft en 
destabiliserande effekt på marknaden. I ett av direktiven7, var ett centralt syfte att förhindra 
gränsöverskridande missmatchning, där en koncern med bolag etablerade i två eller flera stater 
nyttjar missförhållanden mellan staternas jurisdiktioner för att minska skattebördan. Staterna 
har haft fram till 2019 att implementera direktivet i de nationella lagstiftningarna, vilket för 
svensk del resulterade i den svenska lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet 2018–2019.  
 
I direktivet8 framkommer hur den ovan nämnda situationen ska förhindras genom nationell 
lagstiftning. Länderna inblandade i ett arrangemang likt det ovan, har nu en större skyldighet 
att rapportera och samordna beskattningen av de delaktiga parterna. För att det ska vara möjligt 
krävs det att varje stat har tydliga definitioner av vad de avser med olika avdrag och inkomster, 
vilket är orsaken till att Sverige, genom SFS 2018:1206, nu har en definition av ränta i 24:2 
inkomstskattelagen (1999:1229) (fortsättningsvis IL). Tidigare har definitionen av ränta fått 

 
1 Prop. 1989/90:110, s. 424. 
2 Sundaram, R.K., Sanjiv D.R., Derivatives, s. 2. 
3 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 139.  
4 Ingves, S., Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit, anförande vid Eurofi-konferensen, Göteborg, 
2009-09-29, passim.  
5 Satsningen kallas “Kapitalmarknadsunionen” och är en handlingsplan innehållande en serie “EU-rättsakter till 
stöd till branschledda initiativ”, (Se Europeiska rådet, Kapitalmarknadsunionen, 2019).  
6 Rådets Direktiv (EU) 2017/952 av den 29 maj 2017 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida 
missmatchningar med tredjeländer, skäl (1).  
7 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som 
direkt inverkar på den inre marknadens funktion 
8 A.a. 
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utläsas ur praxis, då en legaldefinition saknats i svensk lagstiftning. Med anledning av 
kodifieringen har ett antal nationella frågor uppstått, varav uppsatsen kommer beröra några.  
      
Ett initialt antagande när vi valde detta ämne var att det är osannolikt att den nya 
räntedefinitionen lyckats överensstämma till 100% med äldre praxis. Vi gör i denna uppsats en 
utredning, med fokus på ränteinkomster, av de situationer i inkomstslaget näringsverksamhet 
där beskattningen av finansiella instrument är svårbedömd. Räntebegreppet fram till 2019 
kommer i uppsatsen ställas mot den nya räntedefinitionens syfte och lydelse, med mål att 
fastställa huruvida äldre praxis kommer vara tillämpningsbar framöver.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som avses med ränta utifrån den nya 
räntedefinitionen som infördes genom lagändringen SFS 2018:1206 samt om definitionen 
breddar eller begränsar antalet utgifter som tidigare har omfattats av begreppet. Uppsatsens 
frågeställning är huruvida äldre praxis9 fortsättningsvis kan tillämpas, med anledning av den 
nya definitionen. En sekundär frågeställning är hur beskattningen av ränteswappar påverkas av 
lagändringen.  
 
1.2 Metod och material  
 
Uppsatsen är författad genom den rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär att rättskälleläran 
appliceras på ett reellt problem i syfte att fastställa gällande rätt.10 Då uppsatsen har det centrala 
syftet att beskriva gällande rätt har vi valt den aktuella metoden. Rättskällorna har en erkänd 
hierarkisk struktur som definierades av Aleksander Peczenik.11 Den hierarkiska ordningen av 
rättskällorna uppifrån är grundlag, lag, förarbete, praxis och doktrin. Till denna struktur ska 
även europeisk och internationell rätt läggas till, eftersom legaldefinitionen är införd som ett 
resultat av bland annat EU direktivet mot skatteundandragande.12 EU-rätten är placerad över 
svensk rätt i och med att FEU och FEUF är antagna och jämförbara med grundlag.13 Det innebär 
att legaldefinitionen inte obehindrat kan tolkas i ljuset av den svenska regleringens lydelse utan 
måste tolkas genom direktivkonform tolkning.  
 
Direktivet (EU) 2016/1164 är bland annat baserat på internationella traktat såsom OECD:s 
modellavtal och OECD:s BEPS-rekommendation. Modellavtalet har till syfte att förse en mall 
till stater som ska upprätta skatteavtal sinsemellan och BEPS-rekommendationen beskriver 
tillvägagångssätt för stater att minska risken för skattebaserosion.14 Dessa traktat är globalt 
erkända, och EU är delaktig i utvecklingen inom OECD.15 Rent formellt är OECD fristående 
från EU, vilket gör att traktaten saknar koppling till EU-direktivet.16 I den svenska 
propositionen17 till räntedefinitionen har yttranden från OECD infogats vilket gör att de, trots 

 
9 Med äldre praxis avses rättsfall och rättsutredningar fram till 1 jan 2019 relevant för dåvarande räntedefinition.  
10 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 49.  
11 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990:2, s. 41 ff.  
12 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som 
direkt inverkar på den inre marknadens funktion. 
13 Sveriges Riksdag, EU:s lagar och regler, 2019-02-28.  
14 OECD, Model Tax Convention on income and on Capital, s. 7.  
15 Ibid.  
16 Ibid. 
17 Prop. 2017/18:245. 
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att de saknar ursprung i EU-rätten, måste beaktas i sammanhanget som en del av den svenska 
propositionen ovan nämnd.  
 
Materialet som ligger till grund för uppsatsen härrör från källor som ingår i rättskällehierarkin. 
De rättsfall som ligger till grund för den äldre räntedefinitionen har valts utifrån dess 
omnämnande i relevanta propositioner och doktrin för räntebegreppet. Uppsatsen består av två 
olika discipliner, dels den skatterättsliga teoribildningen och dels, i begränsad omfattning, den 
nationalekonomiska teoribildningen. Vi har huvudsakligen utgått från skatterättsliga källor, 
även i de delar där vi diskuterar ekonomisk teoribildning. Anledningen till detta är att de delar 
som rör ekonomi enbart fyller funktionen att ge läsaren förståelse för räntans olika omfång i 
respektive teoribildning samt sambandet mellan disciplinerna. Genom uppsatsens två synsätt 
som löpande jämförs hoppas vi öppna upp för en bredare förståelse för ämnet.  
 
Vidare kommer termen “finansiella instrument” användas i denna framställning för att beskriva 
olika former av värdepapper, delägarrätter och fordringsrätter.18 Idag används begreppet i 
juridiskt språkbruk men formellt återfinns termen enbart sporadiskt i IL.19 Termen överlevde 
inte i sin ursprungliga form vid övergången från lag om statlig inkomstskatt (1947:576)20 
(fortsättningsvis SIL) till IL då termen bland annat hade olika omfång i olika lagar. Termen i 
SIL stämde exempelvis inte överens med definitionen i lagen om handel med finansiella 
instrument (1991:980).21 I skattereformen 1999 ersattes begreppet med mer specifika termer 
såsom “värdepapper, delägarrätter, fordringsrätter och andra tillgångar”.22 Vi har ändå valt 
att använda samlingstermen i denna uppsats just av det faktum att den brett omfattar samtliga 
värdepapper. På så vis betonas att det inte är en viss kategori av finansiella instrument utan 
finansiella instrument som sådana vilka räntebegreppet kommer tillämpas på. När vi använder 
termen finansiellt instrument menar vi både tillgångar och skulder om inget annat anges eller 
framgår av kontexten. Speciellt svårklassificerade finansiella instrument, som har karaktär av 
att vara både delägarrätt och fordringsrätt, har i svensk terminologi kallats för “sammansatta 
finansiella instrument”.23 I EU-rätten används termen “hybrid financial instruments”.24 I denna 
uppsats kommer vi att använda termen hybrida finansiella instrument när vi talar om dessa 
instrument.  
 
För att bäst beskriva skillnader mellan räntebegreppet innan och efter 2019 kommer uppsatsen 
inledningsvis översiktligt beskriva vilka finansiella instrument som kan ge upphov till ränta 
samt hur de skatterättsligt ska kategoriseras. Konkreta exempel kommer ges löpande, främst 
med ränteswappar i fokus, då detta är ett särskilt svårbeskattat instrument. Genom att jämföra 
äldre praxis med legaldefinitionen av ränta samt ge ett praktiskt exempel av tillämpningen på 
det finansiella instrumentet ränteswap, kan uppsatsen dra slutsatsen om den nya definitionen 
ändrar behandlingen av finansiella instrument.  
 
  

 
18 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 139 f. 
19 Se exempelvis 17 kap. IL samt 55:8–9 IL. 
20 SIL upphävdes genom SFS 1999:1230.  
21 Olsson, S., Rättsvetenskaplig termbildning - några exempel, SN, 2018, s. 30.  
22 Prop. 1999/2000:2, s. 505 f. 
23 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 134. 
24 Council Directive (EU) 2017/952 of 29 May 2017 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid 
mismatches with third countries, recital (17). 
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1.3 Disposition 
 
För att ge läsaren en förståelse av vad som avses med ränta kommer redogörelsen delas upp i 
tre delar. Den första delen ämnar ge en översiktlig beskrivning över de typer av finansiella 
instrument som ger upphov till ränta samt hur dessa redovisas för civilrättsligt och behandlas 
skatterättsligt. I den andra delen kommer uppsatsen fokusera på vad som avsetts med ränta fram 
till 2019 samt vad den nya definitionen innebär. I den avslutande delen, ”Analys”, kommer den 
nya räntedefinitionen i 24 kap. IL diskuteras, exemplifieras och tolkas utifrån äldre rättspraxis. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Ett flertal faktorer inverkar på klassificeringen av en 
utgift som ränta, men att ingående beskriva varje faktor 
kräver en betydligt vidare framställning. Som bilden 
visar kommer denna uppsats belysa en rad moment som 
inverkar på räntedefinitionen men fördjupad kunskap om 
dessa får dock sökas i annat material. Denna 
framställning kommer utgå från följande premisser: 
 
Jurisdiktion: Initialt kan det konstateras att uppsatsen enbart granskar gällande svensk 
skatterätt. Vi kommer inte, i djupare detalj, gå in på hybrida missmatchningar och liknande 
moment som är beroende av två eller flera jurisdiktioner.  
 
Begreppsdefinitioner: Vi kommer inte, i djupare detalj, gå in på vad som avses med specifika 
begrepp som påverkar en avkastnings klassificering som ränta eller ej. Tanken är att vi med 
denna framställning ska ge läsaren en förståelse för vad som omfattas och inte i räntebegreppet, 
men vad dessa komponenter sedan består av får läsaren sökas på andra håll.  
 
Kopplingen till andra rättsområden: Den civilrättsliga redovisningsregleringen påverkar den 
skatterättsliga behandlingen av finansiella instruments avkastning, vilket gör att uppsatsen 
översiktligt kommer beskriva detta samband för att ge läsaren kontext.  
 
Skatteobjektet: Uppsatsen fokuserar på finansiella instrument som helhet, men med specifikt 
fokus på ränteswappar eftersom den skatterättsliga behandling av instrumentets avkastning 
under lång tid varit osäker. Även vissa andra av instrumenten som i uppsatsen ingår i termen 
“finansiella instrument” kommer beskrivas och analyseras, men dessa fyller enbart funktionen 
att visa på konkreta särarten hos olika instrument. Vi kommer inte gå in på hur finansiella 
instrument värderas.  
 
Skattesubjektet: Framställningen kommer enbart fokusera på personer som är skattskyldiga 
för samtliga inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Vidare kommer enbart obegränsat 
skattskyldiga juridiska personer i Sverige omfattas av denna framställning eftersom det är i 
inkomstslaget näringsverksamhet som den nya definitionen införts. Vi har valt att helt avgränsa 
oss från situationer som involverar gemenskaper och kvalificerade andelar på grund av deras 
avvikande reglering.  
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2 Finansiella tillgångar och skulder  
 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens grundfakta, där läsaren får en översiktlig bild över vilka 
finansiella instrument som ger upphov till ränta samt hur de behandlas civilrättsligt och 
skatterättsligt. Läsaren ska här få en förståelse om att ränta är beroende av (1) vilken tillgång 
/skuld som gett upphov till ränteströmningen, (2) i vilket inkomstslag som tillgången eller 
skulden ska tas upp samt (3) hur det finansiella instrumentet klassificeras inom inkomstslaget. 

 
 
2.1 Finansiella instrument 
 
SKV beskriver termen finansiella instrument med stöd av IAS 32 punkt 11 första strecksatsen 
som en form av avtal som kan ge upphov till en finansiell tillgång eller skuld.25 I skatterättsliga 
sammanhang används termen generellt för att beskriva avtal som ger upphov till att ett företag 
får en rättighet eller skyldighet att utge eller motta en monetär skuld / tillgång till / från 
motparten.26 Ett finansiellt instrument består endast av ett kapitalvärde och saknar materiell 
existens.27 Vad som menas med ett finansiellt instrument kan ha olika innebörd i olika 
sammanhang, men i det skatterättsliga perspektivet bör begreppet generellt ha ett extensivt 
omfång.28 Syftet med begreppet i SIL ansågs vara att samla alla typer av värdepapper, 
obligationer, aktier etc. under ett och samma begrepp.29  

 
Ett finansiellt instrument kan ge avkastning vid två olika tidpunkter; löpande eller vid 
avyttringstillfället. Avkastningen kan även delas upp i två olika typer; kapitalvinst / förlust och 
ränteinkomst/utgift.30 Kapitalvinst avser värdeökning på en underliggande tillgång, exempelvis 
en aktie. Kapitalvinsten kan realiseras direkt genom utdelning eller ackumuleras till aktiens 
försäljningspris. Ränteinkomster innebär den ersättning som en låntagare ger till långivaren för 
att erhålla en kredit. Den vanligaste typen av krediter är förknippade med en skyldighet hos 
kredittagaren att löpande erlägga räntebetalningar, men som framställningen kommer visa kan 
även ränta ges vid tidpunkten för kreditens inlösen. En god liknelse som använts ända sedan 
inkomstbegreppet diskuterades i romarriket är ett äppelträd. Tillväxten på trädet är kapitalvinst 
medan äpplena utgör den löpande avkastningen, alltså ränta.31 

 
 Civilrättsligt perspektiv 

 
Från det civilrättsliga perspektivet, det vill säga mellan marknadens parter, används finansiella 
instrument för att öka kapitalet i ett företag.32 Detta kan ske genom emittering av skuldebrev i 
utbyte mot likvida medel, vilket innebär en ökning av företagets skuldsättning. Det kan också 
ske genom att öka det egna kapitalet via exempelvis emittering av nya aktier, vilket innebär att 
ägarna tillför likvida medel, vilket ökar företagets egna kapital.33 Hur företaget finansierar sin 

 
25 Skatteverket, Vad är ett finansiellt instrument, 2018.  
26 Marton, J., Sandell, N., Stockenstrand, A., K., Redovisning - från bokföring till analys, s. 237. 
27 Ibid. 
28 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 140. 
29 Rutberg, A., Rutberg, J., Molander, L., Beskattning av värdepapper, s. 37 f.  
30 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 165 ff. 
31 A.a., s. 47 f. 
32 A.a., s. 31 f. 
33 A.a., s. 474 f. 
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rörelse ska årligen redovisas för i årsredovisningen. Syftet är att informera användare av den 
finansiella informationen om rörelsens ekonomiska tillstånd.34 Den traditionella uppdelningen 
mellan de ovan angivna två benen av finansiering är inte alltid självklar i och med att finansiella 
instrument kan ha karaktärsdrag av både skuld och eget kapital.35 Vissa finansieringsformer ger 
företaget möjlighet att redovisa instrumentet som antingen eget kapital eller som en skuld.36 
Detta har betydelse för nästa steg när instrumentens avkastning ska beskattas.  
 

 Skatterättslig behandling 
 
Från det skatterättsliga perspektivet är det intressanta hur tillgångens, eller skuldens, 
avkastning, eller kostnad, ska klassificeras. För en juridisk person räknas alla inkomster/utgifter 
till inkomstslaget näringsverksamhet enligt 1:7 2 st. IL. Inom inkomstslaget kan finansiella 
instrument behandlas som kapitaltillgångar eller som annan typ av tillgång, exempelvis 
lagertillgångar, vilket framgår i 25:3 2 st. IL. Paragrafen anger motsatsvis vilka typer av 
inkomster som skatterättsligt ska ses som kapitaltillgångar och är ingångsparagraf för den 
skatterättsliga behandlingen. Där framgår att lagertillgångar, pågående arbete, kundfordringar 
och liknande tillgångar, inventarier samt patent är sådana tillgångar som inte räknas som 
kapitaltillgångar. Det är relativt enkelt att identifiera och exkludera pågående arbete, 
kundfordringar, inventarier och patent från kapitaltillgångar, men desto svårare är 
gränsdragningen till lagertillgångar. Det som avgör om ett finansiellt instrument ska tas upp 
som lagertillgång eller kapitaltillgång är innehavarens verksamhet. En finansiell tillgång kan 
enbart tas upp som lagertillgång om den innehas av ett bolag som avser att omsätta värdepapper. 
Sådana företag anses skattemässigt bedriva värdepappersrörelse, vilket banker och 
försäkringsbolag är exempel på enligt SKV.37 För att andra företag än banker och 
försäkringsbolag ska få ta upp kapitaltillgångar som lagertillgångar måste det uppfylla krav på 
(1) yrkesmässighet (tillgångarna får inte innehas i enbart kapitalplaceringssyfte), (2) att det 
investerade beloppet är av väsentlig storlek i relation till företagets totala omsättning samt (3) 
att det investerade kapitalet har en omsättningshastighet om ca tre gånger per år enligt SKV.38 
Ett företag som har överlikviditet och skyddar sig från inflationen genom att placera kapital i 
finansiella instrument kan sannolikt inte räkna instrumenten som lagertillgångar. Däremot kan 
ett företag, vars verksamhet går ut på att placera och sälja finansiella instrument, ta upp dessa 
som lagertillgångar. Tillgångar som inte uppfyller någon av klassificeringarna i 25:3 2 st. IL är 
automatiskt kapitaltillgångar. Dessa behandlas av reglerna i inkomstslaget kapital vilket 
framgår av 14:9 IL med förklaring i 25:3 1 st. IL.39  
 
När en verksamhets tillgångar konstaterats som kapitaltillgångar blir nästa steg att bedöma varje 
enskild tillgångs karaktär för att dela in dem i antingen delägarrätter eller fordringsrätter utifrån 
48 kap. IL. Med delägarrätt menas instrument vars avkastning "är knuten till det utgivande 
företagets vinst eller utdelning eller som i övrigt är utformade så att värdeutvecklingen liknar 
den som gäller för en aktie".40 Som citatet visar, befinner sig aktien i epicentrum av vad en 
delägarrätt är. Till delägarrätter ska även förstadier till aktier inkluderas. Exempel på sådana är 

 
34 Marton, J., Sandell, N., Stockenstrand, A., K., Redovisning från bokföring till analys, s. 12. 
35 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 474. 
36 A.a., s. 476. 
37 Skatteverket, Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse?, 2016. 
38 Ibid.  
39 Skatterättsliga behandlingen av lagertillgångar redogörs för i avsnitt 2.1.3. 
40 Prop 1989/90:110, s. 430. 
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olika optioner och konvertibler.41 Citatet visar även att alla instrument som har aktieliknande 
karaktär ska tillhöra kategorin delägarrätter.  
 
Delägarrätter ger enbart avkastning i form av kapitalvinst, eftersom avkastningen kommer från 
aktiens värdeökning och inte som ersättning för en utgiven kredit. Avkastningen kan som ovan 
angetts utges som en utdelning eller ligga kvar tills aktien avyttras. Utdelningen är ett förskott 
på en framtida kapitalvinst, vilket gör att både den löpande avkastningen och avkastningen vid 
avyttringen, klassas som kapitalvinst.42  
 
Med fordringsrätt menas rena penningfordringar i svensk eller utländsk valuta enligt 48:3–4 IL. 
Fordringsrätter är centraliserade kring skuldebrevets uppbyggnad.43 I skuldebrevet avtalas om 
en löpande ersättning till kreditgivaren som ska erläggas vid utsatta tidpunkter. Tiden för 
återbetalning av krediten brukar även framgå av avtalet.  Ett kännetecken för en fordringsrätt 
är således att avkastningen är förutsebar ersättning eller värdestegring som saknar direkt 
koppling till det låntagande företagets vinst eller förlust. Fordringsrättens avkastning är i regel 
enbart löpande i form av räntebetalningar på den underliggande krediten. I vissa fall kan 
ersättningen för krediten ges först vid tidpunkten för fordringsrättens inlösen. Oavsett tidpunkt 
för erläggande av ränta ska all avkastning från fordringsrätter behandlas som ränta. Eftersom 
fordringsrätter inte har någon kapitalvinstdel består betalningsflödet enbart av amorteringar och 
ränteutgifter.  
      

 Sambandet civilrätt och skatterätt  
 
Skillnaden i behandlingen av kapitaltillgångar och lagertillgångar är främst reglerna för hur och 
när de ska tas upp till beskattning. Det rena inkomstbegreppet omfattar inkomst av 
näringsverksamhet och tjänst, men inkomster från kapital står som en inkomst för sig.44 Den 
grundläggande principen för inkomstbeskattning av näringsverksamhet är belöpandeprincipen 
som innebär att inkomster och utgifter ska tas upp det år som de hänför sig till i redovisningen.45 
I realiteten innebär detta att en inkomst först får beskattas det år som tillgången hänför sig till 
enligt redovisningsregler, även om inkomsten eller utgiften i realiteten betalats under ett annat 
år.46 Kopplingen till den civilrättsliga regleringen återfinns i 14:2 IL där det framgår att det 
skattemässiga resultatet ska beräknas enligt god redovisningssed. Vidare framgår det i 14:4 IL 
att en näringsverksamhets räkenskaper ska vara utgångspunkten för beskattningen av rörelsen.  
 
Skattelagstiftningen har en offentligrättslig ställning som innebär att beskattningen måste 
förhålla sig till några grundläggande principer såsom legalitetsprincipen i 2:10 2 st. RF. 
Principen anger att det måste finnas stöd i lag för att staten ska ha rätt att ta ut skatt.47 Det saknas 
dock möjlighet att i lagtext täcka precis alla former av finansiella instrument, vilket avhjälpts 
genom att beskattningen får stödja sig på definitioner från andra rättsområden, exempelvis 
civilrätten. I många fall har olika rättsområden en likalydande definition av olika termer, såsom 

 
41 A.a., s. 170.  
42 A.a., s. 60.  
43 Prop. 1989/90:110, s. 462; Lodin, S., O., Lindencrona, G., Meltz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., 
Inkomstskatt, s. 37. 
44 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 48. 
45 A.a., s. 124. 
46 SOU 2008:80, s. 173.  
47 Nullum tributum sine lege. 
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för aktie, skuld eller tillgång, men i andra situationer skiljer sig den redovisningsmässiga 
definitionen från den skatterättsliga.48  
 
Sådana situationer, där det uppstår en regelkonflikt mellan redovisnings- och skattereglerna, 
löses genom skattemässiga justeringar enligt 14:5 IL. Justeringarna avser tidpunkten som 
inkomsten ska tas upp, hur inkomsten ska värderas samt en justering av skattefria eller 
skattepliktiga intäkter/kostnader.49 Om det saknas skatterättslig särreglering gäller 
redovisningsreglerna (och ingen justering behöver göras).50 När en inkomst beskattas i enlighet 
med redovisningsreglerna kallas fenomenet det kopplade området.51 För att en skatterättslig 
värdering på det kopplade området ska vara giltig, krävs det att motsvarande värdering har 
utförts i redovisningen.52  
 
Det kopplade området är ofta svårtolkat eftersom det saknas en tydlig gräns mellan vilka 
tillgångar och omständigheter som regleras av civilrättsliga respektive skatterättsliga regler.53 I 
och med de finansiella instrumentens allt mer komplexa uppbyggnad samt att redovisningen, 
som utgör utgångspunkt för beskattningen, har en egen reglering för instrumentens 
klassificering och värdering, försvåras beskattningen som ska försöka finna ett systematiskt sätt 
att beskatta finansiella instrument. Det kopplade området kan därför beskrivas som en flytande 
skala där skatterätten måste tolkas utifrån de gällande civilrättsliga reglerna.54 Å andra sidan 
finns det stora fördelar med att ta upp finansiella instrument som lagertillgångar. När en tillgång 
räknas som en lagertillgång innebär det att samtliga tillgångar i lagret värderas som en enhet 
vilket görs löpande varje år till verkligt- eller anskaffningsvärde.55 Detta medför för det första 
att värderingen blir betydlig enklare då den, i de flesta fallen, sker utifrån de redovisade värdena. 
För det andra kommer orealiserade vinster påverka årets resultat genom att kapitalförluster får 
dras av från skattepliktigt resultat, och tvärtom med kapitalvinster, trots att de inte avyttrats.56  
 

 Beskattning av kapitaltillgångar  
 
Vid beskattningen av kapitaltillgångar gäller andra principer för beskattningen. 
Kapitaltillgångar beskattas enligt realisationsprincipen vilken framkommer i inkomstslaget 
kapital i 44:26 st. 1–2 IL som hänvisas till i inkomstslaget näringsverksamhet i 14:9 IL med 
förklaring i 25:3 1 st. IL. Den innebär att kapitalvinst/förlust ska beskattas först det år då 
tillgången avyttras. Således är kopplingen till civilrättslig reglering betydligt svagare, eftersom 
beskattning och redovisning av kapitalvinsten sker oberoende av varandra. När en tillgång 
redovisningsmässigt anses ha genererat en vinst men inte skattemässigt kallas det för 
periodiseringsproblemet.57  
 
Kapitaltillgångar behandlas skatterättsligt var för sig, det vill säga som enskilda tillgångar. Om 
tillgången, exempelvis en aktie, förväntas ge en betydande inkomst om tio år får den inte 
beskattas förrän den faktiskt är konstaterad. Trots att ett företag visar på en god utveckling 

 
48 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 126 ff.   
49 Skatteverket, Redovisning och inkomstbeskattning, 2019. 
50 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 35. 
51 A.a., s. 126. 
52 A.a., s. 127. 
53 A.a., s. 126. 
54 Ibid. 
55 Marton, J., Sandell, N., Stockenstrand, A., K., Redovisning - från bokföring till analys, s. 123 & 237.  
56 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 139. 
57 Ibid.  
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redovisningsmässigt kommer det inte märkas skatterättsligt. Det samma gäller när företaget går 
med underskott; det ser mindre gott ut i redovisningen men underskottet kan inte utnyttjas för 
att sänka skatten på andra inkomster innan realisationen. En annan stor skillnad är att 
specialregler gäller för hur realiserade förluster får kvittas mot vinster i företaget. Delägarrätter 
spärras av den så kallade aktiefållan i 48:26 IL vilken gör att kapitalförluster från sådana 
instrument enbart får kvittas mot andra instrument av samma sort. Potentiellt medför detta att 
företaget inte kan dra av samtliga kapitalförluster, vilket hade varit möjligt om tillgångarna hade 
räknats som lagertillgångar, eftersom orealiserade vinster och förluster på finansiella instrument 
får tas upp skattemässigt om de tas upp som lagertillgångar.58 
 
Sammanfattning 2.1.3 och 2.1.4 
 
Sammanfattningsvis innebär ovanstående texter att lagertillgångar värderas utifrån 
tillgångarnas årliga värde med utgång från redovisningen medan kapitaltillgångar beskattas 
först när kapitalvinsten realiseras, fristående från redovisningen.  
 

 
 
Nedanför följer en flödeskarta över möjliga skatterättsliga klassificeringar av ett finansiellt 
instrument i inkomstslaget näringsverksamhet. Tanken med framställningen hittills har varit att 
beskriva den skatterättsliga behandlingen av finansiella instrument samt sätta ränta i en kontext, 
vilket kartan kommer visa. Vad som avses med ränteutgift är inte beroende av om tillgången 
räknas som lager eller kapitaltillgång skatterättsligt, men det är de två kategorier som den 
räntegenererande tillgången kan tillhöra. De rödmarkerade boxarna markerar de moment som 
tillmäts fokus i den fortsatta framställningen. 

 
58 Marton, J., Sandell, N., Stockenstrand, A., K., Redovisning - från bokföring till analys, s. 235; Dahlberg, M., 
Ränta eller kapitalvinst, s. 124 f. 
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2.2 Hybrida finansiella instrument 
 
Indelningen av kapitaltillgångar i fordringsrätt och delägarrätt är inte alltid enkel. Vissa 
finansiella instrument har karaktärsdrag av både delägarrätt och fordringsrätt. Sådana 
instrument brukar kallas för sammansatta finansiella instrument.59 Ponera ett instrument som 
står och väger mellan att klassificeras som antingen delägarrätt eller fordringsrätt. Det kan vara 
ett skuldebrev vars avkastning består av en fast ränta samt en avkastning bunden till det 
emitterande företagets vinstgenerering. Skuldebrevets avkastning kan ses som ersättning för en 
kredit (således indicium för fordringsrätt), samtidigt som ersättningen är beroende av att det 
emitterande företagets vinstgenerering (vilket är ett indicium för en delägarrätt).  
 
Ett sådant instrument kan i redovisningen tas upp 
på två olika sätt. Antingen delas instrumentet upp 
i en skulddel och i en tillgångsdel, alternativt tas 
upp som en och samma tillgång. Ett mål för 
redovisningen är att på ett korrekt sätt redovisa 
varje komponent av instrumentet60. Hur 
instrumentet redovisas för bestäms utifrån god 
redovisningssed.61 Vid beskattningen av 
instrumentet gäller principen om det finansiella 
instrumentets odelbarhet vilken innebär att ett och 
samma instrument enbart kan ge en typ av 

 
59 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 134. 
60 A.a., s. 40.  
61 Marton, J., Sandell, N., Stockenstrand, A., K., Redovisning - från bokföring till analys, s. 237 & 364 f.  
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avkastning.62 I ovanstående exempel består avkastningen av en del med karaktär som ränta och 
en del med karaktär som kapitalvinst. Att dela upp avkastningen i flera delar, där exempelvis 
30 % av avkastningen ses som ränta och 70 % ses som utdelning, hade försvårat beskattningen 
avsevärt enligt Dahlberg.63 Därför bygger beskattningen på att all avkastning från ett instrument 
ska ses som antingen kapitalflöden eller som ränteflöden.64 I två rättsfall, RÅ 1994 ref. 26 och 
RÅ 1999 ref. 69, ansågs genomsnittsmetoden i 48:7 IL var grunden till att principen ska 
tillämpas,65 eftersom ett genomsnitt på finansiella instrument med samma slag och sort enbart 
är möjligt när ett instrument har en typ av avkastning. Leander menar att principen snarare 
borde grunda sig i det faktum att genomsnittsmetoden enbart är tillämplig på kapitaltillgångar, 
vars avkastning tas upp enligt realisationsprincipen, därvid blir principen om det finansiella 
instrumentets odelbarhet tillämplig.66  
 
Principen om det finansiella instrumentets odelbarhet medför att den löpande avkastningen och 
kapitalvinsten på tillgången kopplas samman. Om ett och samma instruments avkastning delas 
upp i två separata avtal, där en part erhåller den löpande avkastningen och en annan part 
kapitalvinsten, ska dessa två avtal ändock bedömas gemensamt.67 Detta är en av orsakerna till 
att förstadier till aktieköp räknas in i definitionen av delägarrätter och inte fordringsrätter.68 

 
Det finns vissa situationer där avsteg från principen om det finansiella instrumentets odelbarhet 
måste ske, främst på grund av kopplingen till redovisningens regler i beskattningen. I avsnitt 
2.6.2 kommer fallet RÅ 2001 ref. 21 redogöras, ett fall där principen om det finansiella 
instrumentets odelbarhet har frångåtts.69 Avstegen från principen har dock kritiserats i doktrin 
och den till viss del samlade uppfattningen är att rättsfallets avsteg saknar förankring i gällande 
rätt.70 
 
2.3 Derivatinstrumentet ränteswap 
 
En typ av särskilt svårbeskattat instrument är så kallade derivatinstrument. Derivatet skiljer sig 
från traditionella finansiella instrument då det är beroende av ett underliggande finansiellt 
instrument.71 Axel Hilling definierar derivat som ”ett finansiellt kontrakt vars värde är relaterat 
till värdet på̊ en underliggande vara/variabel och som i princip inte innebär någon initial 
investering.”72  
 

 
62 A.a., s. 186 f; Jfr rättsfallsanalys under avsnitt 3.3.1 & 3.3.2.   
63 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 310.  
64 A.a., s. 189. 
65 Leander, Å,. Beskattning av en värdeökning på ett finansiellt instrument, SvSkT, 2002, s. 356.  
66 Ibid; Jfr avsnitt 2.1.4. 
67 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst s. 186 f. 
68 A.a., s. 170.  
69 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst s. 187. 
70 Se vidare angående kritiken under avsnitt 3.3.2.  
71 Rutberg, A., Rutberg, J., Molander, L., Beskattning av värdepapper, s. 213.  
72 Hilling, A., Kapitalvinstbeskattning av finansiella produkter, En utvärdering mot bakgrund av senare års 
rättspraxis och utveckling på kapitalmarknaden, SvSkt, 2008, s. 713 f. 
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En vanlig variant av derivat är när två parter 
byter ränteströmningar med varandra utan ett 
samband med en underliggande kredit parterna 
emellan i en så kallad ränteswap.73 Det sker 
genom att AB1 betalar sin fasta ränta till en 
bank och samtidigt mottar samma belopp från 
AB2. Samma förutsättningar gäller för AB2. 
Vilken av parterna som kommer förlora pengar 
på instrumentet, med andra ord betala mer än 
den erhåller, är ovisst vid swappens 
upprättande eftersom parterna inte vet hur en 
den rörliga räntan kommer utvecklas. Det 
parterna vet med säkerhet är att ett visst belopp 
kommer erläggas vid en viss tidpunkt.74 
 
Ett incitament att byta ränteflöden kan vara att fast ränta är säkrare än rörlig ränta. En minskad 
risk medför dock en potentiellt högre kostnad, eftersom den rörliga räntan kan sjunka lägre än 
den fasta.75 Ett företag kan ha tecknat ett kreditavtal med fast ränta som omförhandlas var tionde 
år. Två år in ändrar företaget strategi och vill ta större risk vilket öppnar för en potentiellt högre 
vinst. Motparten i fråga, som har rörlig ränta på lånet, börjar få dålig likviditet och vill öka 
förutsebarheten av varje månads utgifter, även om detta kan innebära att den binder sig med en 
fast ränta som är högre än den rörliga. Båda företagen väljer således att ingå ett swappavtal där 
de byter ränteflöden med varandra. 
 
I fackboken Beskattning av värdepapper från år 1997 framkommer att Sverige vid tiden 
saknade särskild reglering av swappbetalningar.76 Den ursprungliga betalningsströmningen 
mellan AB1/2 och bolagens respektive bank beskattades separat från ränteswappens flöden. 
Betalningsflöden från lånet skulle tas upp som ränteinkomster hos banken och ränteutgifter hos 
låntagaren.77 Svårare var att bedöma hur betalningarna mellan AB1 och AB2 skulle behandlas 
skatterättsligt. Eftersom betalningarna till följd av ränteswappen inte var hänförlig till att 
någondera parten gav den andra en kredit, kunde den inte utgöra ”ersättning för en kredit”, ett 
kännetecken för ränta som nedanför kommer framgå.78  I Beskattning av värdepapper framgår 
vidare att swappbetalningarna “sannolikt” ska beskattas som “andra inkomster”, en typ av 
inkomst som än idag framgår i 15:1 1 st. IL 79 Inkomster skulle således inte tas upp som en 
ränteinkomst eller ränteutgift utan som inkomst och utgift av annan inkomst från 
näringsverksamhet. Vi återkommer till hur ränteswappar behandlas skatterättsligt efter 
redogörelsen över vad som innan och efter 2019 avses med ränta. 
 
  

 
73 Sundaram, R.K., Sanjiv D.R., Derivatives, s. 11. 
74 International Accounting Standards (IAS) 39, punkt 9. 
75 Rutberg, A., Rutberg, J., Molander, L., Beskattning av värdepapper, s. 215 
76 Ibid. 
77 Ibid; RÅ 1997 ref. 44; RÅ 1988 ref. 121. 
78 Rutberg, A., Rutberg, J., Molander, L., Beskattning av värdepapper, s. 214; Se avsnitt 4.5 för fördjupad 
redogörelse. 
79 Rutberg, A., Rutberg, J., Molander, L., Beskattning av värdepapper, s. 215.  
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3 Räntebegreppets ursprung, utveckling & reformering 
 

I detta kapitel kommer fokus uteslutande ligga på att beskriva vad som av ses med ränta. Fram 
till rubrik 3.3 ges en översiktlig beskrivning och bakgrund till begreppet. Därefter presenteras 
rättsfallsreferat på de rättsfall som fram till 2019 varit centrala för att definiera ränta i praxis. 
De rättsfall som vi ansett vara komplexa eller som fått kritik i doktrinen, har en underrubrik 
med kommentarer eller sammanfattning. Avslutningsvis, från 3.4, beskrivs vad den nya 
legaldefinitionen och dess förarbete anger. 

 
 

3.1 Det realekonomiska och formella räntebegreppet 
 
Räntebegreppet kan till att börja med tillskrivas olika betydelser beroende på i vilket ljus 
begreppet tolkas. Vad som enligt skatterätten tolkas som ränta är således inte alltid samma som 
en tolkning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ränta är i realekonomisk teoribildning omfattar 
all ersättning från en låntagare till en annan för en kredit, som vid avtalets upprättande var 
förutsebar, oavsett hur parterna väljer att beteckna utgiften i avtalet.80 Det innebär att det i 
realiteten är oväsentligt vad som skett under löptiden, ersättningen som från början var 
förutsebar ska ses som ränta. Under genomgången av rättsfallet RÅ 1997 ref. 44 nedanför 
beskriver RR effekterna av att se ränta enligt det ekonomiska perspektivet vid beskattning. 
Vidare framför Dahlberg i sin bok att den skatterättsliga definitionen av ränta inte är kopplad 
till den ekonomiska, då ett formellt räntebegrepp gäller.81 Som stöd för en frikoppling från 
ekonomisk teoribildning framför Dahlberg kapitalvinstkommitténs slutbetänkande från 1986 
som anger att det i praxis fastslagits att ränta är en strikt formell definition där enbart det som 
betecknas som ränta i avtalet ska skatterättsligt vara ränta.82 Således lutar sig doktrinen i 
grunden på kapitalvinstkommitténs uttalanden och rättspraxis, som anger att ränta i skatterätten 
är formellt definierat.  
      
I juridisk doktrin gäller, som ovan nämnt, ett formellt räntebegrepp fristående från ekonomisk 
teoribildning. Till att börja med baseras räntans karaktär på ett inre och ett yttre förhållande.83 
Det inre förhållandet avser relationen mellan gäldenär och borgenär och påverkas av faktorer 
såsom lånetiden, lånebeloppet och gäldenärens betalningsförmåga samt soliditet. De yttre 
förhållandena är sådant som konjunkturfluktuering, förväntningar på marknaden och 
inflationstakten. Det formella räntebegreppet, har sedan tidigare i praxis två inriktningar, en 
inskränkt och en vid mening. Ränta i inskränkt mening avser enbart den förutsebara 
ersättningen vid avtalets upprättande som kan beräknas från kredittiden och kreditbeloppet.84 I 
vid mening omfattas all ersättning exklusive återbetalning av den underliggande krediten.85 
Detta innebär att uppläggningsavgifter och liknande omfattas av begreppet. Huvudregeln vid 
beskattningen är att det snäva räntebegreppet ska gälla, men avsteg sker i specifika fall.86 
 

 
80 Lodin, S., O., Lindencrona, G., Meltz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - En läro- och 
handbok i skatterätt, s. 187. 
81 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst s. 281. 
82 SOU 1986:37, s. 64.  
83 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 280 f.  
84 A.a., s. 281. 
85 Ibid.  
86 Se avsnitt 3.3.1; 3.3.2. 
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3.2 Räntans skatterättsliga ursprung 
 
Räntebegreppet har sitt skatterättsliga ursprung i inkomstslaget kapital.87 Vad som avses med 
ränteinkomst i inkomstslaget kapital är inte specificerat. Det framkommer dock i 42:7–11 IL en 
relativt uttömmande lista över vad som skatterättsligt ska likställas med ränta. En flitigt 
tillämpad paragraf är 42:8 IL, som handlar om räntekompensation. I korthet innebär 
räntekompensation den ersättning som en övertagande borgenär betalar en ursprunglig borgenär 
för ej förfallen upplupen ränta av ett skuldebrev.88 
 
I en näringsverksamhet (13:1 IL) ska alla inkomster tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet 
enligt 15:1 IL. Utgifter för förvärvande och bibehållande av en inkomstkälla ska dras av som 
kostnad enligt 16:1 IL. Ränta och kapitalvinster/förluster får dock alltid dras av även om de inte 
är sådana utgifter enligt samma paragrafer. I inkomstslaget näringsverksamhet hänvisar 15:1 2 
st. och 16:1 2 st. IL till de lagrum i inkomstslaget kapital som får tillämpas på inkomster från 
näringsverksamhet. 42:7–11 IL är inte del av hänvisningen, vilket gör att det som likställs med 
ränta i inkomstslaget kapital inte är det samma som ränta i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Innan 2019 fanns ingen närmare lagreglering av vad som avsågs med, eller likställdes ränta i 
inkomstslaget näringsverksamhet, utan till största del fick ledning hämtas från praxis och 
inkomstslaget kapital.89  
 

 Reciprocitet 
 
Reciprocitet är önskvärt i beskattningen men är långt ifrån en tvingande grundprincip.90 På 
grund av att vissa utgifter inte är avdragsgilla, exempelvis personliga levnadskostnader, kan det 
föreligga situationer där en skattepliktig inkomst saknar motsvarig avdragspost hos motparten. 
I inkomstslaget näringsverksamhet råder ofta skillnader i tidpunkt som utgiften och inkomsten 
tas upp.91 med det sagt, som fallet 1997 ref. 44 kommer visa, är det önskvärt att reciprocitet 
föreligger.  
 
Avdragsrätten för räntor i inkomstslaget näringsverksamhet är vittgående och är oberoende av 
motpartens upptagande av en motsvarande ränteinkomst. År 2008 utkom SKV med en skrivelse 
som visade att den nuvarande skatteregleringen kunde utnyttjas av koncerner för att drastiskt 
minska deras skattebörda.92 Om ett svenskt bolag placerat i Sverige tog upp ett lån från ett 
systerföretag i Luxemburg kunde missmatchningen mellan de olika jurisdiktionerna utnyttjas 
för att minska koncernens skattebörda. Utgifterna för lånet hos det svenska företaget kunde tas 
upp som ränteutgifter vilket, enligt 16:1 IL, beviljades fullt avdrag från den skattepliktiga 
inkomsten. Ränteinkomsten för lånet hos systerföretaget skulle inte tas upp då den i 
Luxemburgs rätt inte klassas som ränta. Koncernen kunde deklarera ränteavdrag utan 
motsvarande inkomst och på så sätt sänka koncernens skattepliktiga inkomst. Enligt SKV var 

 
87 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 165. 
88 A.a., s. 287.  
89 Prop. 2017/18:245, s. 208. 
90 Hiort af Ornäs Leijon, L., En introduktion till skatterätten, s. 22.  
91 Lodin, S., Lindencrona, G., Meltz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - En läro- och 
handbok i skatterätt, s. 51.  
92 Skatteverkets promemoria 2008-06-23: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 5.  
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avsaknaden av reciprocitet inom intressegemenskaper en av lagstiftningens brister.93 Lagen mot 
skatteflykt (1995:575) kunde inte tillämpas på upplägget på grund av IL:s vittgående 
avdragsbeviljande. Upplägget kallas för räntesnurror och resulterade enligt skrivelsen i en årlig 
skattebaserosion om sju miljarder kronor.94  
 
Riksdagen reagerade snabbt på SKV:s skrivelse, och reformerade reglering redan år 2009. 
Regleringen visade sig dock ineffektiv och 2012 reformerades regleringen på nytt vilket 
resulterade i införandet av 24 kap. IL.95 Reformen medförde ingen legaldefinition av ränta, 
delvis som ett resultat av att remissinstanserna uttryckligen begärde att en sådan inte skulle 
införas. Majoriteten ansåg att det skulle medföra problem att ha olika räntedefinitioner i 
inkomstslaget kapital och inkomstslaget näringsverksamhet.96 Avsaknaden av reciprocitet som 
uppmärksammades av SKV undanröjdes genom införandet av ränteavdragsbegränsningar. Det 
råder således än idag inget krav på reciprocitet mellan ränteinkomster/utgifter, utan ett tak 
baserat på en rad faktorer med samband till näringsidkarens verksamhet och dess relation till 
motparten.97 Lagändringen 2019 medförde inga formella ändringar i detta hänseende, förutom 
att räntebegreppet numera definieras i lagtext. I inkomstslaget näringsverksamhet ska således 
ränteinkomster/utgifter tas upp respektive beviljas avdrag oavsett hur motparten beskattas 
enligt 15:1 1 st. IL och 16:1 1 st. IL.  
 

3.3 Ränta fram till 2019 
 
I ett delbetänkande från 1997 beskrevs ränta som ersättning för en kredit, exempelvis 
avkastning på bankmedel och obligationer.98 För att ytterligare konkretisera begreppet, i fråga 
om skillnader mellan ränteintäkter och reavinster99, hänvisar delbetänkandet vidare till 1990 års 
skattereforms förarbete. Där framkom att “som reavinst eller reaförlust räknas sådan 
värdeförändring som inte beror på och kan beräknas på grundval av låneavtalet”.100 Ränta 
beskrevs i förarbetet som “avkastning inkl. kursvinster och kursförluster på bankcertifikat samt 
statsskuldsväxlar och skattkammarväxlar”.101  
 
Vissa rättsfall har utifrån denna beskrivning format en samlad beteckning av räntebegreppet. I 
RÅ 1997 ref. 44, som redogörs för i 3.3.1, fortsatte RR på uttalandet i delbetänkandet102 och 
tillskrev definitionen av ränta två olika omfång, i vid mening “all avkastning på en fordran” 
samt i inskränkt mening “avkastning på fordringar som beräknats på grundval av kredittiden 
och kreditbeloppet”. RÅ 2001 ref. 21 återger en närmast identisk beskrivning av ränta och 
uttalar att ränta utgör all ersättning som inte är kapitalvinst samt tillskriver kapitalvinst sådan 
avkastning som inte beror på och kan beräknas på grundval av låneavtalet.  
 

 
93 Kovacs Kal, M., En säkerhetsventil utan säkerhet – en analys av rekvisitet ”affärsmässigt motiverat” i 24 kap 
10 e § IL, JP, 2013, s. 230 f. 
94 Skatteverkets promemoria 2008-06-23: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 57. 
95 Prop. 2012/13:1, s. 229; Prop 2017/18:245, s. 201. 
96 Prop. 2017/18:245, s. 208. 
97 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 356 ff.  
98 SOU 1997:27 s. 106. 
99 Vad som numera benämns “kapitalvinst eller kapitalförlust” (Se Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 37).  
100 Prop. 1989/90:110, s. 459.  
101 A.a., s. 402.  
102 SOU 1997:27, s. 106.  
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 RÅ 1997 ref. 44.  
 
Målet behandlade det finansiella instrumentet nollkupongobligation, en räntelös obligation som 
emitteras till ett lägre pris än det nominella beloppet. Ersättningen till förvärvaren av 
värdepappret blir differensen mellan förvärvspriset och inlösenpriset. SEB överklagade ett 
beslut från RSV angående sin skyldighet att innehålla preliminärskatt på 
nollkupongobligationer vid inlösen samt vid avyttring under löptiden. RR konstaterade, vad 
gällde skyldigheten att innehålla preliminärskatt, att sådan skyldighet omfattar banker när det 
är fråga om utbetalningar som avser ränta och inte kapitalvinster. För vissa specifika tillgångar, 
som exempelvis vissa marknadsnoterade obligationer, gällde en särreglering i 29 § 2 mom. SIL 
som angav att kapitalvinster och kapitalförluster skulle likställas ränta i denna bemärkelse.103 I 
detta fall var det inte tal om en sådan typ av obligation. Även räntekompensation för upplupen 
men inte förfallen ränta från en köpare till en säljare av ett skuldebrev skulle behandlas som 
ränteintäkt respektive räntekostnad, enligt 3 § 6 mom. SIL. Detsamma gällde eventuell 
räntekompensation vid förvärv av andel i vissa värdepapper.  
 
SEB menade att den vinst som uppstod vid löptidens slut och avyttring under löptiden av 
obligationen skulle klassificeras som kapitalvinst och inte som ränteinkomst. RSV var av den 
motsatta uppfattningen, och menade att banker var skyldiga att lämna kontrolluppgift för vinster 
vid inlösen av räntelösa nollkupongobligationer. Yrkandet av RSV, om det vann gehör hos RR 
skulle innebära att SEB var skyldiga att innehålla preliminärskatt. Med andra ord menade RSV 
att vinsten skulle behandlas som ränta. Kärnfrågan i RR var således, huruvida utbetalningarna 
var att anse som ränta eller kapitalvinst. Vi redogör i det följande för RR:s bedömning.  
 
För att besvara frågan om utbetalningen avsåg ränta gjorde RR en bred prövning av begreppet 
och konstaterade att en räntedefinition varken fanns i uppbördslagen (1953:272)104 eller i 
skattelagstiftning samt att begreppet inte var rättsligt klart definierat. RR fortsatte resonemanget 
och konstaterade att kapitalvinster är sådan avkastning som inte beror på eller kan beräknas på 
grundval av låneavtalet. All annan avkastning, som motsatsvis är förutsebar, utgör ränta. RR 
delade in frågan i två olika situationer, dels hur en obligation som inlöses vid löptidens slut ska 
beskattas och dels, hur beskattningen blir om innehavaren avyttrar obligationen under själva 
löptiden. I det första fallet gjordes även skillnad på två fall. Det första där innehavaren som 
begär lösen innehaft obligationen från emissionstillfället och det andra där inlösaren förvärvat 
obligationen under löptiden.  
 
Samma innehavare under obligationens hela löptid 
 
RR konstaterade att då obligationen innehafts från emissionstillfället berodde värdeökningen 
på skillnaden mellan köp och lösentillfället, med andra ord emissionsvillkoren. Vidare att priset 
på obligationen bestäms med hänsyn till bland annat det allmänna ränteläget vid köpet, löptiden 
och en riskbedömning huruvida utgivaren av obligationen eventuellt inte skulle kunna betala 
skulden vid lösentillfället. Detta innebar att det exakta priset inte på förhand var bestämt, 
eftersom det allmänna ränteläget kan förändras från dag till dag. Värdeökningen var dock, enligt 

 
103 Lagrummet som RR hänvisar till (29 § 2 mom. SIL) saknar en identisk motsvarighet i IL. Dahlberg 
poängterar dock att lagstiftaren idag löst den fulla avdragsrätten genom ett någorlunda motsvarande lagrum utan 
att jämställa kapitalförlust med ränteutgift. (Se Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 306). 
104 Upphävdes 1997 genom SFS 1997:483. 
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RR, ändå förutsebar - trots att priset inte direkt framgick av emissionsvillkoren.105 Hela 
värdeökningen då en som samma innehavare innehaft obligationen till inlösen var därför att 
betrakta som ränta. Dahlberg utvecklar domslutet och menar att det i detta fall föreligger 
reciprocitet mellan gäldenärens utgift och borgenärens inkomst.106 
 
Förvärv under obligationens löptid  
 
Om en ny borgenär förvärvat obligationen under dess löptid och innehaft den till inlösen förde 
RR däremot ett mer utvecklat resonemang. Eftersom förvärvspriset för den nye borgenären kan 
ha påverkats av en förändring av det allmänna ränteläget i förhållande till marknadens 
förväntningar vid emissionsdagen, kan värdeökningen inte längre beräknas på grundval av 
avtalet. Dahlberg förtydligar resonemanget och menar att i detta fall, “är det inte nödvändigtvis 
identitet mellan gäldenärens ränteutgift och den värdeökning som kommer den nye borgenären 
till del vid obligationens lösentidpunkt”.107 Ändrade marknadsförhållanden vid köpet av en 
obligation på andrahandsmarknaden kan ur ett marknadsekonomiskt perspektiv göra att den 
nye borgenären ser vinstökningen som kapitalvinst istället för ränta, eftersom den inte kan 
förutses av emissionsvillkoren.108 RR diskuterade vad effekterna skulle bli av att beskatta 
instrumentet utifrån ekonomisk-teoretisk synvinkel. Vid samma innehavare under hela löptiden 
sågs värdeförändringen då som ränta utifrån både gäldenärens och borgenärens synvinklar. Vid 
förvärv under obligationens löptid däremot, resonerade RR, skulle räntan för en och samma 
obligation, fördelas mellan alla borgenärerna beroende på hur länge de innehaft obligationen. 
Den övriga värdeförändringen, det vill säga, den eventuella värdeförändringen på obligationen 
som skett innan överlåtelsen mellan borgenär A och borgenär B, skulle hanteras som en 
kapitalvinst.  
 
RR poängterade emellertid problematiken med det ekonomiska synsättet och menade att 
praktiska skäl talade emot en sådan ordning. För en borgenär som förvärvar en obligation på 
andrahandsmarknaden var det nämligen inte troligt att obligationens emissionspris fanns 
tillgängligt för förvärvaren. Detta innebar således att en fördelning av den i emissionsvillkoren 
avtalade räntan till de olika borgenärerna inte var möjlig. Dahlberg poängterar att den viktigaste 
anledningen till varför värdeförändringen, ur ett skatterättsligt perspektiv, skulle betraktas som 
ränta var att en likabehandling mellan gäldenär och borgenär var att föredra, samt att det var en 
enkel lösning.109 Att dela upp räntan, i linje med den ekonomisk-teoretiska synvinkeln, 
beroende på hur länge vardera borgenär i borgenärskollektivet innehaft obligationen skulle 
medföra stora svårigheter.110 Slutligen anför Dahlberg att var olämpligt att se på 
värdeförändringen olika beroende på om den sågs utifrån en gäldenärs synvinkel eller en 
borgenärs.111 RR nådde avslutningsvis beslutet att värdeförändringen som obligationen 
eventuellt medförde för förvärvaren under löptiden, skulle liksom i första fallet, vid inlösen, 
betraktas som ränta. 
 

 
105 Dahlberg märker slutsatsen som något osäker eftersom ersättningen för lånet inte tydligt identifierades i 
emissionsvillkoren. Detta är dock enligt Dahlberg ändå helt självklart i en marknadsekonomi och inget som 
påverkade bedömningen. (Se Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 308).  
106 A.a., s. 309.  
107 A.a., s. 310. 
108 Ibid. 
109 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 310 & 350.  
110 Se ett utvecklat resonemang angående detta i avsnitt 3.2.1. 
111 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 315 f.  
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Avyttring under obligationens löptid 
 
Kvar stod att besvara frågan huruvida vinsten vid försäljningen under obligationens löptid 
skulle klassificeras som ränta vilket i så fall utlöste en för SEB skyldighet att innehålla 
preliminärskatt. RR konstaterade att om en överlåtare på grund av ett avtal med en förvärvare, 
erhåller ett belopp som ersättning för eventuell värdeökning då lösentidpunkten kommit 
närmare vid tiden för nye borgenärens inträde och inte på grund av låneavtalet, ska denna 
kompensation anses vara räntekompensation. Sådan räntekompensation, fortsatte RR, har i 
vissa fall jämställts med ränta men lagstiftaren har inte menat att räntekompensation utgör ränta 
i egentlig mening. Med anledning därav var ersättningen vid försäljning av obligationen till 
tredje man under löptiden inte ränta. 
 
Sammanfattning RÅ 1997 ref. 44 
 
För att kort sammanfatta rättsfallet kan följande sägas. Vid fallet där en nollkupongobligation 
haft samma innehavare från emission till inlösen finns egentligen inga betänkligheter vad gäller 
gränsdragningen mellan ränta och kapitalvinst. Värdeökningen är både förutsebar och kunde 
beräknas utifrån emissionsvillkoren.112 Därför ansågs värdeökningen som ränta.  
 
Då ett borgenärsbyte sker under löptiden kunde det inte lika enkelt konstateras att en 
värdeförändring var fråga om ränta. Det övervägande skälet till RR:s tvekan var att det inte gick 
för den nye borgenären att beräkna avkastningen med emissionsvillkoren som grund. 
Gäldenären var inte heller delaktig i förhandlingen om priset. Vidare kunde även en skillnad 
mellan vad som var räntekostnad för gäldenären och ränteinkomst för borgenären uppstå. 
Skatterättslig reciprocitet mellan borgenär och gäldenär fick dock företräde framför en 
uppdelning ur ekonomisk-teoretiskt perspektiv och hela värdeförändringen ansågs därmed som 
ränta.  
  
Slutligen i frågan om avyttring under löptiden av obligationen fann RR att betalningsflödet 
utgjorde räntekompensation och inte ränta i egentlig mening. Lagstiftningen vid tidpunkten för 
fallet jämställde i vissa fall räntekompensation med ränta utan att det konkret betecknades ränta.  
      

 RÅ 2001 ref. 21 
 
För att ytterligare belysa hur ränta har definierats genom praxis kan RÅ 2001 ref. 21 nämnas. 
Ett bolag, framöver “X AB” ställde en fråga till SRN om beskattningsregler rörande 
värdeförändringar på en omvänd konvertibel.113 Konvertibeln emitterades till sitt nominella 
värde och var ej marknadsnoterad, även om X AB förbehöll rätten att sälja värdepappret vidare. 
Värdepappret skulle på inlösendagen, 16 månader efter emission återbetalas med antingen 
aktier eller kontanter. Hur återbetalningen gjordes var beroende av hur aktiekurserna, som 
utgjorde underliggande tillgångar till värdepappret, hade utvecklat sig vid inlösen. Om 
aktiekurserna var högre vid slutdagen än vid emissionstillfället av konvertibeln, tilldelades 
innehavaren av värdepappret värdet av de aktier i kontanter istället för aktierna själva.114 Var 
någon av aktiekurserna däremot var lägre vid inlösen än vid emission utlöses säljoptionen vilket 

 
112 A.a., s. 315.  
113 “En obligation till vilken det har fogats en säljoption som investeraren har utfärdat” (Se Dahlberg, M., Ränta 
eller kapitalvinst, s. 179). Vidare “under vissa omständigheter konvertering till pengar istället för till aktier” (Se 
a.a., s. 594). 
114 Gunne, C., Kommentar till domarna om omvända konvertibler, SvSkT, 2001, s. 504. 
 



 22 

innebar att innehavaren var förpliktigad att köpa de aktier som har sjunkit mest i värde. Antalet 
aktier som erhölls bestämdes utifrån aktiens kurs vid emissionsdagen och berodde på hur många 
aktier som kunde köpts av investeraren för det ursprungliga kapitalbeloppet.115 Dahlberg, som 
granskat fallet, förklarar upplägget med den fasta räntan på 26,1 % som en kompensation för 
de fall då aktiekurserna sjunker och innehavaren behövt ta över aktierna till ett lägre värde.116 
Det var således en riskfylld investering. 
 

 
 

 
Sökanden ställde sex frågor till SRN, varav samtliga byggde på en grundläggande fråga, hur 
skulle instrumentet beskattas då det till synes hade en räntedel och en kapitalvinstdel? Delen av 
ersättningen betecknad ränta var fast enligt villkoren och utgick därmed oavsett hur 
obligationen hade utvecklat sig. Den andra delen var däremot helt beroende av 
aktieutvecklingen och därmed inte fast.  
 
SRN ansåg att eftersom innehavaren erhöll en ersättning för dennes risktagande kopplat till 
aktiernas utveckling i de underliggande bolagen, skulle vederlaget inte anses som ränta. 
Ersättningen var således inte kopplat till ett kreditförhållande utan till en investeringsrisk. Det 
medförde att SRN bedömde konvertibeln som ett odelbart finansiellt instrument enligt 
lagrummet om aktierelaterade instrument i 27§ 1 mom. SIL.117 Inte heller vederlag som uppstod 
vid inlösen eller annan avyttring skulle därför behandlas som ränta. Intressant är här att SRN 
hänvisar till utfallet i RÅ 1994 ref. 26 där en aktieindexobligation118 med avkastning som delvis 
var förutsebar och delvis oviss, skulle utgöra kapitalvinst. I både det aktuella fallet och RÅ 1994 
ref. 26 var värdeutvecklingen på konvertibeln knutet till aktieindex, vilket med grund i 
principen om det finansiella instrumentets odelbarhet ledde till att värdeutvecklingen i detta 
fall, enligt SRN, också skulle betecknas kapitalvinst.  
 
RSV överklagade förhandsbeskedet och menade huvudsakligen att den fasta delen av 
ersättningen, 26,1 %, skulle behandlas som ränta samt att kapitalvinstbeskattning blev aktuellt 
vid inlösen av fordringen. Intressant att observera är att RSV, i strid med vad som ovan sagts 
om det finansiella instrumentets odelbarhet,119 yrkade en uppdelning av avkastningen i en 
räntedel och en kapitalvinstandel. Vidare menade RSV att om konvertibeln avyttrades skulle 
upplupen del av den fasta avkastningen betraktas som räntekompensation.  
 
RR inledde med samma formulering om definitionen av ränta som i RÅ 1997 ref. 44 och 
menade, vad gällde den fasta ersättningen, att den var av sådan art att jämställa med ränta. 
SRN:s förhandsbesked om att ersättningen var en kompensation för borgenärens risk och 
därvidlag inte ränta tillmättes inte betydelse och hindrade RR från att bedöma ersättningen som 
ränta. Vidare fastslog RR RSV:s yrkande om räntekompensation vid avyttring. Domslutet var 
därmed helt i linje med RSV i dessa frågor.  

 
115 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 594.  
116 A.a., s. 190. 
117 Vad som nu betecknas delägarrätt (Se Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 191).  
118 “En obligation vars avkastning på återbetalningsdagen berodde av utvecklingen av aktieindex”, (Se 
Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 187).  
119 Se avsnitt 2.2. 
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Kommentarer till RÅ 2001 ref. 21 
 
Rättsfallet har i doktrin kritiserats eftersom det går emot principen om det finansiella 
instrumentets odelbarhet. Det ska därför här göras en redogörelse för ett urval av denna kritik, 
som är av varierande grad. Dahlberg menar att värdeutveckling på aktier var den centrala 
utgångspunkten i RÅ 2001 ref. 21.120 SRN fastställde sitt förhandsbesked i enlighet med vad de 
ansåg vara gällande rätt delvis efter RÅ 1994 ref. 26, ett fall där viss förutsebar värdeutveckling 
på aktieindexobligationer ansågs vara kapitalvinst. Omständigheterna i RÅ 2001 ref. 21 
utgjorde ett större indicium för att avkastningen var förutsebar i och med att ersättningen var 
beroende av två företags aktieindex. Trots detta faktum ansåg rätten att ersättningen skulle delas 
upp i två komponenter, vilket Dahlberg ställer sig frågande till med anledning av principen om 
det finansiella instrumentets odelbarhet.121  
 
Skattejurist Cecilia Gunne kommenterar fallet i SvSkT och har en civilrättslig infallsvinkel 
vilket genomsyrar hennes kritik till fallet.122 Gunne menar exempelvis att svårigheter uppstår 
när konvertibeln avyttras under löptiden, och avkastningen (ett belopp som enl. Gunne för 
övrigt är okänt vid avyttring under löptiden) ska behandlas som räntekompensation. Detta 
eftersom en omvänd konvertibel handlas till dagskurs och inte har kurser likt en icke 
marknadsnoterad konvertibel där en procentsats sätts utifrån det nominella värdet.123 
Civilrättsligt är det enligt Gunne inte heller upplupen ränta vid avyttring under löptiden.124 
Utifrån Gunnes kommentar verkar kontentan vara att det civilrättsliga synsättet sällan får gehör 
i beskattningen.  
 
Jörgen Grönlund, likaså skattejurist har granskat domslutet och ger sin något oroade syn på 
utfallet. Han diskuterar också domen utifrån RÅ 1994 ref. 26 där RR följt principen om det 
finansiella instrumentets odelbarhet. Grönlund finner det svårt att förstå varför en förutsebar 
avkastning på omvända konvertibler, som i RÅ 2001 ref. 21, klassificeras som ränta medan 
förutsebar avkastning på aktieindexobligationer som i ovan nämnda RÅ 1994 ref. 26 ska 
klassificeras som kapitalvinst.125 Hur ska då detta förklaras? Grönlund får intrycket av att RR 
tagit fasta på att den fasta ersättningen från konvertibeln var knuten till ett skuldebrev.126 I det 
aktuella fallet har RR utgått från beskrivningen av vad som utgör ränta från RÅ 1997 ref. 44 
som hänförde förutsebar avkastning till kapitalvinst medan förutsebar avkastning till ränta, 
vilket kan förklara hur RR resonerade i RÅ 2001 ref. 41. Att RR båda fallen ansett att avkastning 
ska vara ränta eller kapitalvinst utifrån den angivna bedömningsgrunden är enligt Grönlund 
olycklig eftersom RÅ 2001 ref. 21 därmed bekräftar synsättet. Framför allt eftersom rättsfallet 
inte klargjorde hur beskattning av finansiella instrument ska företas, vilket kan leda till att 
beskattningens stringenta förhållningssätt, ifrågasätts.127 I enlighet med vad som sagts ovan om 
den ekonomiska definitionen av ränta kan det därför sägas att RR i dessa fall har utgått från den 
definitionen utan beaktande av skatterättens formella räntebegrepp.  
 

 
120 A.a., s. 191. 
121 Ibid.  
122 Gunne, C., Kommentar till domarna om omvända konvertibler, SvSkT, 2001, passim.  
123 A.a., s. 504 f.  
124 Ibid.  
125 Grönlund, J., Kommentar till förhandsbesked avseende aktieobligation med årlig utbetalning, SvSkT, 2002, s. 
586.  
126 Ibid.  
127 A.a., s. 586 f.  
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Åsa Leander framför kanske den mest eftertryckliga kritiken mot rättsfallet och är starkt kritisk 
till varför en uppdelning av det finansiella instrumentet skedde.128 Hon uppmärksammar 
framväxten av allt fler finansiella instrument på marknaden och likaså RR:s och SRN:s 
skyldighet att utreda dessa i syfte att beskatta dem utifrån instrumentens reella ekonomiska 
utfall.129 Leander tar likaså upp fallet RÅ 1994 ref 26 och anger att rättsläget angående det 
finansiella instrumentets odelbarhet, innan RÅ 2001 ref. 21 var relativt tydligt.130 Det är 
dessutom för Leander helt klart att, liksom SRN anförde, den fasta räntan utgår enbart på grund 
av innehavarens risktagande. Detta eftersom ersättningen utgår för att det överhuvudtaget ska 
vara intressant att ingå en sådan investering.131 Leander lutar sin argumentation på huruvida 
genomsnittsmetoden är tillämplig eller ej132 och att hela värdeutveckling på en delägarrätt eller 
fordringsrätt ska beskattas som kapitalvinst.133 
 

 RÅ 2001 not. 160 
 
Vi övergår nu till att redogöra för två rättsfall som behandlar swappavtal men som likväl är 
relevanta för frågan om definitionen av ränta. Ett börsnoterat bolag (framöver YAB) ville med 
en bank ingå ett swappavtal med följande villkor. Den underliggande tillgången var ett bestämt 
antal aktier i YAB. Swappen utlöste betalningar som utgjorde skillnaden mellan aktiernas 
marknadsvärde vid tiden för swappavtalets upprättande och aktiernas marknadsvärde inklusive 
eventuella utdelningar som företagits, vid tiden för avtalet slut. Om summan var positiv, vilket 
benämndes ”positiv avkastning” ålade sig banken att betala motsvarande belopp till bolaget. 
Var det samlade värdet var negativt, ”negativ avkastning” förpliktigade sig bolaget att betala 
motsvarande belopp till banken. Utöver dessa bestämmelser ingick även ett åtagande för 
bolaget att till banken betala en ränta och en avgift enligt swappavtalet. Räntan beräknades 
utifrån avtalstiden och utgjorde en procentuell andel av marknadsvärdet av aktierna vid avtalets 
början. Avgiften utgjorde 0,2 % av marknadsvärdet på aktierna vid avtalets ingående, dock 
minst 500 000 kr. Motsvarande avgift erlades även vid swappens slut. Avtalet innefattade ingen 
faktisk transaktion av aktierna i bolaget.  
 
Förfarandet ledde till samma effekter som om bolaget erhöll ett lån från banken med belopp 
lika stort som marknadsvärdet på aktierna, ett lån som sedan återbetalades med en summa 
motsvarande marknadsvärdet på samma aktier vid avtalstidens slut. Avtalet innebar vidare 
bolaget hoppades på en positiv avkastning under avtalstiden men stod samtidigt risken för att 
avkastningen eventuellt blev negativ. Arrangemanget kan därför sägas vara av en betydande 
risk för swappavtalets båda parter.  
 
Avtalet ansågs av SRN som ett odelbart finansiellt instrument enligt dåvarande bestämmelser i 
27 § 1 mom. SIL, vars motsvarighet i dagens reglering återfinns i 48:6a IL. Således kunde 
avtalet inte innebära en avdragsrätt för bolaget av beloppet betecknat ränta. Bolaget ville att 
ersättningen betecknad ränta skulle behandlas separat och att avtalet var att likställa med ett 
sådant finansiellt instrument som åsyftades i 29 § 1 mom. SIL vars motsvarighet i dagens 
reglering återfinns i 48:3 2 st. IL, vilket i så fall gav bolaget avdragsrätt för kostnaderna. 
 

 
128 Leander, Å., Beskattning av en värdeökning på ett finansiellt instrument, SvSkT, 2002, s. 353 f.  
129 A.a., s. 353.  
130 A.a., s. 356 f.  
131 A.a., s. 357.  
132 Jfr avsnitt 2.1.4.  
133 Leander, Å., Beskattning av en värdeökning på ett finansiellt instrument, SvSkT, 2002, s. 358.  
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RR konstaterade inledningsvis att ersättningen betecknad ränta samt avgiften kunde jämföras 
med faktiska kostnader som uppstår om bolaget köpte och sålde sina egna aktier, trots att ingen 
transaktion av aktier ägt rum. Roger Persson Österman, professor i skatterätt vid Stockholms 
universitet, kallar avtalet ett syntetiskt återköp av ett bolags egna aktier.134 Ett syntetiskt återköp 
ger samma effekter i beskattningen som ett återköp men med fördelen att utgifterna är 
avdragsgilla. RR menade dock att syftet med avtalet inte kunde innebära att avtalet fick samma 
effekt i beskattningen som om förvärv och avyttring av aktierna faktiskt hade skett. RR förde 
vidare, utifrån 29 § 1 mom. SIL, ett resonemang om att en sådan behandling inte var möjlig 
eftersom bolaget hade lutat sig på bestämmelsen om försäljning av fordringar som hade grund 
i finansiella instrument hänförliga till fordringar. Ersättningen var inte, enligt RR, att jämföra 
med en sådan ersättning som lagrummet avsåg, varför ersättningen heller inte utgjorde ränta. 
RR tog också fasta på det faktum att ersättningen betecknad ränta utgick enbart på grund av att 
det fanns ett avtalsförhållande mellan parterna. Det som bolaget kallade ränta kunde inte tänkas 
förekomma självständigt eftersom det inte fanns en underliggande fordringsrätt. Avtalet om 
ränteersättningen och avkastningen var således i sin helhet ett finansiellt instrument enligt 27 § 
1 mom. SIL och utgjorde inte ränta. Sammantaget ledde detta därför till att bolaget inte medgavs 
avdragsrätt.  
      
Kommentarer till RÅ 2001 not. 160 
 
I jämförelse med det redogjorda fallet ovan, RÅ 2001 ref. 21 finner vi en viss mån av motsägelse 
mellan domsluten. Persson Österman finner det också svårt att bedöma hur fallen stämmer 
överens. Han vidareutvecklar resonemanget med att den fasta avkastningen i RÅ 2001 ref. 21 
var kopplad till transaktionen av instrumentet, således inte en del av avtalet och ingen del som 
kunde existera självständigt.135 I RÅ 2001 ref. 21 fann även RR att värdepappret var ett 
finansiellt instrument men delade upp beskattningen i dels en kapitalvinstdel, en räntedel. Som 
vi även har sett utgick RR i fallet från huruvida ersättningen var förutsebar eller inte. Delen 
betecknad ränta i avtalet mellan bolaget och banken var likaså den förutsebar, dock inte i ränta 
enligt RR i RÅ 2001 not. 160. En enkel förklaring utifrån kritikerna till RÅ 2001 ref. 21 är att 
bedömningen i RÅ 2001 not. 160 inte är i linje med tidigare praxis, ett konstaterande som 
Persson Österman likaså poängterar. Kritiken har förankring i dels principen om det finansiella 
instrumentets odelbarhet, men även utifrån det faktum att swappen säkrar värdeförändringar på 
eget kapital. Det skulle vara ett avsteg från skatterättsliga principer (bortsett från praxis i linje 
med RÅ 2001 ref. 21) att behandla det som i avtalet som benämns ränta, som ränta. 

 
 RÅ 2007 ref. 3 

 
Fallet är snarlikt RÅ 2001 not. 160, men i detta fall hade ett företag ingått ett swappavtal med 
en bank för att säkra ett personaloptionsprogram. Åren innan upprättandet av swappen hade 
företaget kostnadsfritt gett ut optioner till anställda efter en viss tids anställning hos företaget. 
Optionerna innebar att en arbetstagare efter sju års anställning fick rätt att lösa in optionen i 
utbyte mot aktier för 400 kr/st. i företaget. För att säkerställa att företagets aktievärde inte sjönk 
under 400 kr/st. vid tiden för inlösen ingick företaget ett swappavtal med en bank. Swappavtalet 
reglerades på följande sätt. 

 

 
134 Persson, Österman, R., A3 Inkomst av kapital, SN, 2002, s. 255.  
135 A.a., s. 256. 



 26 

Aktievärdet hos företaget var den underliggande 
tillgången som derivatet skulle säkra. Företaget 
förpliktigade sig att betala eventuell negativ 
totalavkastning på ett förbestämt antal aktier medan 
banken skulle erlägga eventuell positiv 
totalavkastning. Utöver denna avkastning skulle 
företaget erlägga en löpande ränteutgift till banken 
baserat på aktiernas marknadsvärde vid swappens 
upprättande.  
 
RR beskriver swappavtalet på samma sätt som i RÅ 2001 not. 160 där avtalet i realiteten innebar 
att banken ger företaget en kredit som företaget nyttjar för att syntetiskt återköpa bolagets egna 
marknadsnoterade aktier. Vid sluttiden för lånet sålde företaget sina aktier till marknadsvärde 
för att återbetala krediten. Skillnaden från RÅ 2001 not. 160 var att rätten i detta fall ansåg att 
den så kallade derivatregeln i 48:6a andra meningen IL blir tillämplig. Den anger att kapitalvinst 
från avyttring av optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar 
består av företagets egna aktier inte tas upp. Enligt ett ställningstagande av SKV kan ett återköp 
av egna aktier likställas en omvänd emission.136  
 
De löpande ränteutgifterna kunde inte anses som ränta, eftersom det var kostnader för 
finansiering av eget kapital och inte kostnader för en erhållen kredit. Företaget invände att ingen 
överföring av aktier hade skett och att utgifterna skulle hänföras till rörelsens 
personalkostnader, inte finansiering av eget kapital. RR menade att 48:6a andra meningen IL 
trots allt blev tillämplig eftersom optionerna som derivatet säkrar är knutna till aktiens värde. 
Detta är i linje med det som uppsatsen inledningsvis angett, att förstadier till aktier ska 
behandlas som delägarrätt enligt 48:2 2 st. IL. I och med att företaget finansierar/säkrar sitt eget 
kapital kan ersättningen från swappen inte likställas ränta. För att beviljas ränteavdrag krävdes 
det att företaget betalade kostnaderna för lånet från sin egen förmögenhet, men så var inte 
omständigheterna i fallet.  
 

 HFD 2014 ref. 10 
 
Ett rättsfall som har tillmätts stor betydelse vad gäller klassificeringen av finansiella instrument 
är HFD 2014 ref. 10. Omständigheterna var som följer. Ett börsnoterat bolag önskade 
förhandsbesked från SRN i frågor om huruvida betalningsflöden från ett utställt konvertibelt 
förlagslån skulle beskattas som ränta.137 Konvertibeln, som var avsedd att öka företagets eget 
kapital, uppgick till 260 000 000 kr med en löptid om 20 år och ränta om 8,5 procent. Räntan 
skulle av bolaget betalas kvartalsvis, dock med förbehåll från bolagets sida att låta upplupen 
ränta kapitaliseras vid förfallodagen. Om bolaget valde att kapitalisera räntan, det vill säga 
läggas till i den underliggande krediten, utgick en dröjsmålsränta om 7 procent. Vidare hade 
bolaget när som helst rätt att låta kapitaliserad och upplupen dröjsmålsränta utbetalas kontant, 
senast på lånets förfallodag. Utöver ovanstående hade bolaget rätt att byta ut konvertiblerna mot 
preferensaktier i bolaget till det nominella beloppet, dock minst till aktiens kvotvärde. Rätten 
att betala ut kapitaliserad och upplupen dröjsmålsränta i preferensaktier fanns likaså. Bolaget 

 
136 Skatteverket, Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande 
egendom, 2008. 
137 Ett förlagslån är en skuld vars säkerhet är efterställt alla andra skulder. Det medför att långivaren har lika låg 
säkerhet som en aktieägare i företaget. (Se Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 39). Detta medför att 
skulden enligt redovisningsregler kan, under vissa premisser, tas upp som eget kapital. (Se Marton, J., Sandell, 
N., Stockenstrand, A., K., Redovisning - från bokföring till analys, s. 252). 
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menade i sin ansökan till SRN att lånet utgjorde en skuldförbindelse enligt 11:4 
aktiebolagslagen (2005:551) samt att lånet skulle redovisas enligt IAS 32 regler om god 
redovisningssed som eget kapital. Ett sådant upplägg gav, om det fastställdes som skattemässigt 
korrekt, bolaget fördelen av att ränta samt dröjsmålsränta blev avdragsgill, samtidigt som 
medlen redovisades som eget kapital.  
 
SRN konstaterade att konvertiblerna utgjorde en skuld i och med att en konvertibel uppfyllde 
kriterierna i 11:4 ABL. Således skulle konvertibeln likaså behandlas som en sådan 
skattemässigt. Att bolaget avsåg att klassificera medlen som eget kapital enligt 
redovisningsreglerna föranledde inte någon förändring och redovisningen fick inte styra hur 
den skattemässiga behandlingen skedde. Redovisningens inverkan på beskattningen 
diskuterades dock av SRN. Enligt redovisningsmässiga regler, som uppsatsen redan nämnt, ska 
avdrag för räntekostnad tas upp året som följer av god redovisningssed. Eftersom bolaget 
ämnade redovisa konvertiblerna som eget kapital skulle ingen kostnad för upplupen eller 
utbetald ränta således redovisas löpande. SRN:s majoritet var av den anledningen benägna att 
tillåta bolaget avdrag vid tidpunkten då faktisk betalning av räntan eller dröjsmålsränta skedde, 
inte när den bokförs. Majoriteten i SRN konstaterade därmed att bolaget hade rätt till avdrag 
för ränteutgifter i samband med kontant betald ränta. Vad gällde ränteavdrag för ränta betald 
genom utgivna preferensaktier fann däremot majoriteten i SRN att det inte förelåg avdragsrätt.  
 
Minoriteten i SRN var av samma mening som majoriteten i fråga om avdrag för kontant betald 
ränta samt tidpunkten för avdraget. De menade dock att även ränta genom preferensaktier skulle 
medge avdragsrätt. Minoriteten stödde sin uppfattning på utgången av RÅ 2004 ref. 83, ett fall 
som uppsatsen inte behandlar. Avdragsrätt kunde däremot endast tillåtas för ersättning för 
själva krediten och inte avdrag för återbetalning av lånet. Således förelåg avdragsrätt för den 
del av aktiernas marknadsvärde som översteg lånets nominella belopp. Slutsatsen i SRN verkar 
helt ha frångått det samband som finns mellan skatterätten och redovisningens regler, eftersom 
tidpunkten för redovisning och instrumentets klassificering i redovisningen var helt annorlunda 
från den skatterättsliga behandlingen. 
 
SKV reagerade på SRN förhandsbesked och överklagade beslutet med motiveringen att 
betalningen inte medförde avdragsrätt vid beskattningen, eftersom lånet i beskattningen skulle 
redovisas som eget kapital. I andra hand menade SKV att beslutet i SRN skulle fastställas och 
i tredje hand att minoritetens mening i SRN skulle ligga till grund för fastställandet. Bolaget 
överklagade också utfallet i SRN och var av den meningen att minoritetens inställning skulle 
fastställas.  
 
Den huvudsakliga frågeställningen som HFD hade att ta ställning till var huruvida bolaget hade 
rätt till avdrag för räntekostnaden samt i så fall vid vilken tidpunkt. Inledningsvis fanns det inte 
för HFD anledning att ifrågasätta bolagets hantering av instrumentet som en skuld enligt 
definitionen i 11:4 ABL, samt ämnade redovisa lånet som eget kapital enligt IAS 32. En 
följdfråga var därför huruvida instrumentet, i beskattningen, skulle anses som en skuld utifrån 
regler i ABL eller som eget kapital i enlighet med redovisningen. Vidare konstaterade HFD att 
det saknas regler i IL för att besvara frågan. I sådana fall kan därför, enligt HFD, en 
näringsverksamhets redovisning vara vägledande, förutsatt att den är upprättad enligt god 
redovisningssed. Detta då det förutsätts att en näringsverksamhets redovisning är av sådan art 
att den med säkerhet kan ligga till grund för och redovisa en rättvis bild av bolagets resultat 
under året. Att alltjämt låta redovisningen styra beskattningen om de spörsmål där reglering i 
beskattningen saknas är dock inget som domstolen menade får vara gällande. En bedömning 
måste alltid göras från fall till fall, även om HFD inte förde ett resonemang om vad som 
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eventuellt kunde tala för eller emot att låta redovisningen styra i detta fall. Utfallet i målet blev 
den i enlighet med SKV:s bedömning att konvertibeln i beskattningen ansågs vara eget kapital 
vilket inte gav bolaget avdragsrätt för utbetald ränta. Anledningen till detta var att konvertibeln 
påvisade avgörande skillnader från en traditionell skuld. Det fanns ingen skyldighet för bolaget 
att återbetala lånet eftersom det ensidigt av bolaget kunde omvandlas till preferensaktier. HFD 
skrev "En skattemässig behandling av lånet som en skuld, trots att det i enlighet med sin 
ekonomiska innebörd redovisas som eget kapital, skulle medföra att icke avdragsgilla 
vinstdispositioner får dras av som ränta vid beskattningen”138 Rättsfallet ger således uttryck 
för att redovisningen i detta fall fick styrning över behandlingen av medlen i beskattningen.       
 
3.4 Det nya räntebegreppet  
 
Ränteutgifter i en näringsverksamhet är enligt 16:1 IL alltid avdragsgilla, även om sådana 
utgifter inte innehafts för bibehållande eller förvärvande av en inkomst. Det finns ingen 
uttrycklig definition av vad som avses med ränta, men begreppet har sedan 2019 en förklaring 
i 24 kap. IL.  
 
Definitionen är ett resultat av ett ökat globalt intresse för att stoppa skatteundandragande, vilket 
lett till EU direktivet mot skatteundandraganden.139 Det finns inget krav på att införa en 
räntedefinition men det framstår nödvändigt för att uppfylla direktivet. I generella termer anger 
direktivet att vid situationer där ett subjekt agerar i två eller fler jurisdiktioner, ska staterna 
samordna beskattningen av subjektet. För att kunna göra det förutsätts att staterna har 
definitioner över vad de avser med olika typer av avkastning.  
 
Direktivet föregås av och baseras till stor del på OECD:s modellavtal samt OECD:s BEPS-
rekommendationen. BEPS-rekommendationen avser främst ränteavdragsbegränsningar i syfte 
att förhindra företag att skapa värde genom att erodera sin skattebas. BEPS- rekommendationen 
art. 4 bygger vidare på modellavtalets bestämmelser om vad som avses med ränta i art. 11. 
Direktivet förutsätter att räntebegreppet är kodifierat i nationell lagstiftning. I propositionen140 
är flertalet yttranden från OECD:s modellavtal och BEPS-rekommendationen infogade, vilket 
gör att de infogade yttrandena från OECD får normerande status i svensk rätt. Vid nedanstående 
förklaringar av varje rekvisit i räntedefinitionen kommer lagtextens lydelse, förarbeten samt 
EU-rätt användas för att förklara hur rekvisiten bör tolkas.  
 
Innehållet i 24 kap. IL kan övergripande kategoriseras på följande sätt. Första delen, 2 – 4 §§ 
beskriver vad som räknas som ränta. Om en utgift kan definieras som ränta i någon av 2 - 4 §§ 
blir nästa steg att utröna huruvida det i 5 - 20 §§ finns en lex specialis-regel för det finansiella 
instrumentets avkastning. Efterföljande paragrafer anger den allmänna 
ränteavdragsbegränsningsregeln, 21–29 §§. Resterande paragrafer i 24 kap. IL handlar om 
skattemässig hantering av utdelning.  
 
Noteras skall, att även om en lex specialis-regel förekommer som exkluderar en viss typ av 
avkastning från räntedefinitionen, blir innebörden inte att den generella avdragsbegränsningen 
inte kan tillämpas för den exkluderade komponenten. Som exempel kan ett förlagslån nämnas, 
eller med andra ord ”efterställda skulder”, som är en typ av lån som redovisningsmässigt kan 

 
138 HFD 2014 ref. 10 på s. 4 f.  
139 Rådets Direktiv (EU) 2017/952 av den 29 maj 2017 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller 
hybrida missmatchningar med tredjeländer. 
140 Prop. 2017/18:245, s. 208. 
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tas upp som eget kapital. Ränteutgifter på ett sådant lån är inte avdragsgilla enligt 24:9 IL. 
Däremot, har valutakursförändringar undantagits ur räntedefinitionen i 24:9 IL enligt 24:2 3 st. 
IL, vilket gör att valutakursförändringar på ett förlagslån regleras enligt den allmänna 
ränteavdragsbegränsningsregeln. Det som beviljas ränteavdrag är således enbart 
valutakursförändringen av förlagslånet enligt den generella avdragsregleringen.141 2 - 4 § § 
anger den nya räntedefinitionen som lyder:   
 
      24 kap. 2 § 
 (1 st.) Med ränteutgifter avses i detta kapitel 

- ränta och andra utgifter för kredit, och 
- utgifter som är jämförbara med ränta. 

(2 st.) [...] 
(3 st.) Valutakursförluster omfattas bara vid tillämpning av 21–29 §§ och bara i 

den utsträckning som framgår av 4 §.  
      

24 kap. 3 § 
Med ränteinkomster avses i detta kapitel inkomster som motsvarar ränteutgifter 

enligt 2 §. Bestämmelser om i vilken utsträckning leasingavgifter behandlas 
som ränteinkomster finns i 24 a kap. 14–16 §§. 

Valutakursvinster omfattas bara i den utsträckning som framgår av 4 §. 
 

24 kap. 4 §  
(1 st.) Vid tillämpning av 21–29 §§ gäller följande. Om valutarisken avseende en skuld 

i utländsk valuta har säkrats genom ett derivatinstrument, ska en 
valutakursförändring på skulden anses vara en ränteutgift respektive en 
ränteinkomst enligt 2 eller 3 §. 

(2 st.) Om derivatinstrumentet är en kapitaltillgång, ska det på balansdagen värderas 
på motsvarande sätt som i 14 kap. 8 §. Värdeförändringen ska anses vara en 
ränteutgift eller en ränteinkomst enligt 2 eller 3 §. I de fall derivatinstrumentet har 
avyttrats före balansdagen ska den kapitalvinst eller kapitalförlust som uppkommer 
vid avyttringen anses vara en ränteutgift eller en ränteinkomst enligt 2 eller 3 §. 

(3 st.) Om derivatinstrument utgör lager som tas upp till verkligt värde enligt 17 kap. 
20 §, ska värdeförändringen anses vara en ränteutgift eller ränteinkomst enligt 2 
eller 3 §. Om derivatinstrumentet utgör lager som inte tas upp till verkligt värde 
enligt 17 kap. 20 §, ska andra stycket tillämpas. 

(4 st.) Första-tredje styckena gäller även i de fall skulden och derivatinstrumntet finns 
hos olika företag i en intressegemenskap enligt 22 §. Denna paragraf gäller även 
lånefordran i de fall valutarisken har säkrats genom ett derivatinstrument.  

 
Av lagtekniska skäl används enbart termen ränteutgifter i övervägande del av paragraferna, men 
ska motsatsvis tillämpas på ränteinkomster, om inget annat anges. 
 

 
141 Se avsnitt 2.5. 
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 Förklaring av räntedefinitionen 
 
I 24:2 1 st. strecksats 1 IL framgår att med ränta avses ränta och andra utgifter för krediten. 
Enligt lydelsen av lagtexten omfattas de utgifter som i avtalet betecknas som ränta likaväl som 
andra utgifter för krediten. Vilka utgifter som avses har i propositionen beskrivits som ” (…) 
det belopp låntagaren betalar långivaren utöver kapitalbeloppet som ersättning för att denne 
får låna pengar”.142 I Direktivet (EU) 2016/1164 används termen lånekostnader istället för 
ränta vilket talar för att citatet från propositionen är i linje med direktivet Vidare framgår i 
propositionen att det är avtalets verkliga innehåll som är avgörande, och inte beteckningen i 
avtalet. Att ränta är ersättning för en kredit är således det avgörande och centrala kriteriet för 
att en utgift ska räknas som en ränteutgift. 
 
I 24:2 1 st. strecksats 2 IL framgår att med ränta avses utgifter som är jämförbara med ränta. 
I propositionen framgår att ” (…) vissa andra betalningar som går under annan benämning 
skatterättsligt jämställs med ränta."143 Ett exempel på en utgift som är jämförbar är när en 
fordringsrätt utfärdas under det nominella värdet och löper utan ränteutgifter, så kallad 
nollkupongobligation. När lånet på förfallodagen ska inlösas till det nominella värdet, blir 
långivarens ersättning för krediten det som i skatterättslig mening utgör kapitalvinst. 
Ersättningen betecknas skatterättsligt som en kapitalvinst, men ska enligt denna paragraf 
likställas med ränta.144  
 
Bestämmelsen i 24:2 1 st. strecksats 2 IL medför att utgifter likt uppläggningsavgift och 
garantiutgifter också ska inräknas i räntedefinitionen. Detta stämmer överens med OECD:s 
BEPS-rekommendation som anger att betalningar kopplade till ett företags finansiering ska 
likställas ränta.145 Eftersom detta yttrande medför att även utdelningar från viss investering 
omfattas, anger propositionen att utdelning som får dras av enligt 39:14 och 39:22–24 IL 
exkluderas från denna bestämmelse. Anledningen bygger på att aktiekapital, fritt eget kapital 
och liknande kapital som är utdelningsbart aldrig (i regel) är en skuld, vilket gör att definitionen 
av ränta, att det är ersättning för en kredit, aldrig kan anses vara uppfylld. 146 På denna punkt 
infogas räntekompensation, eftersom det är ersättning för ej förfallen upplupen ränta, vilket 
logiskt kan likställas med ränta.147 
 
Ersättning från derivatinstrument omfattas av denna bestämmelse om tillgången vars 
värdeförändring ska säkras, är valutakursförändring av kapital enligt propositionen.148 Om 
instrumentet ska säkra värdeförändring på ex. råvarupriset eller ändringar i offentligrättsliga 
medel kommer instrumentets betalningsflöden inte omfattas av räntebegreppet.149 Detta är i 
linje med Direktivet, vilket anger att uttrycket ”ränta” som utgångspunkt inte omfattar 
ersättningar som följer av vissa slag av nya finansiella instrument där den underliggande 
tillgången är något annat än en skuld.150 
 

 
142 Prop. 2017/18:245, s. 202. 
143 A., s. 202. 
144 RÅ 1988 ref. 2. 
145 Prop. 2017/18:245, s. 203. 
146 A.a., s. 211.  
147 A.a., s. 210. 
148 A.a., s. 213.  
149 A.a., s. 212. 
150 A.a., s. 213.  
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24:2 3 st. IL reglerar huruvida valutakursförändring omfattas av begreppet. 
Valutakursförändringar är extern påverkan på ränta. När valutakursen i låntagarens valuta stiger 
kommer räntekostnaderna minska. Mellanskillnaden mellan den avtalade räntekostnaden och 
den faktiska kostnaden kommer innebära en förlorad ränteinkomst för långivaren, men är den 
att beteckna som en avdragsgill ränteutgift? Enligt 24:4 IL, som är i linje med PEPS-
rekommendationen,151 omfattar räntebegreppet enbart valutakursförändring om lånet 
säkerställts av ett derivatinstrument samt enbart vid tillämpning av den generella 
ränteavdragsregeln i 21 - 29§§. I exemplet i avsnittet 2.7 får inte valutaförändringar tas upp som 
en utgift enligt lex specialis-regeln. Däremot får valutakursförändringen tas upp enligt den 
generella ränteavdragsregeln om lånet säkrats av ett derivatinstrument. Anledningen till detta 
är att när valutakursen sjunker, kommer derivatinstrumentet kompensera nedgången genom att 
öka i värde (tillskjutet kapital från den motparten) så att kursen alltid är den samma. 
Ersättningen från derivatet ska enligt 24:2 1 st. strecksats 2 IL likställas med ränta och tas upp. 
För att denna ersättning inte ska påverka beskattningen av instrumentets innehavare har 
lagstiftaren infört regler om att valutaförändringar ska dras av så att den skatterättsliga påverkan 
blir 0 kr.152 Om lånet inte uppbackas av ett derivatinstrument får inte valutakursförändringen 
tas upp, vilket gör att den skatterättsliga påverkan också blir 0 kr. Se tabellen nedanför.  
 
 

När ska valutakursförändring räknas in i räntebegreppet? 

 Lex specialis-regel 
räntebegreppet  

Valutakursförändring på 
lån uppbackat av derivat 

Valutaförändringar  
på derivatet 

Summa 
skatterättslig 
påverkan 

Valutakurs-
förlust 

Ej ränteutgift  
 

Likställs med ränta  
(24:4 1 st. IL)  
 
Avdragsgill  
(negativ post,/ 24:21-29 
IL) 

Likställs med ränta  
(24:4 2 st. IL)  
 
Tas upp  
(positiv post, 24:21-29 
IL) 

+ 0 Kr  

Valutakurs-
vinst 

Ej ränteinkomst 
 

Likställs med ränta  
(24:4 1 st. IL)  
 
Tas upp  
(positiv post, 24:21-29 IL) 

Likställs med ränta  
(24:4 2 st. IL) 
 
Avdragsgill (negativ post, 
24:21-29 IL) 

+ 0 Kr 

  

 
151 A.a., s. 204.  
152 “Vid tillämpning av den generella ränteavdragsbegränsningsregeln gäller även följande. Om valutarisken på 
ett lån i utländsk valuta har säkrats med ett derivatinstrument ska valutakursförändringen på skulden anses 
jämförbar med ränta och därmed utgöra en ränteutgift respektive en ränteinkomst.” (Se Prop. 2017/18:245 s. 
206).  
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4 Sammanfattande kommentarer 
 

I detta kapitel analyseras inledningsvis hur beskattningen av finansiella instrument företas samt 
den gällande kopplingen till civilrättslig reglering. Vidare diskuteras vad som avses med ränta 
efter lagändringen samt huruvida äldre praxis överensstämmer med räntedefinitionen. 
Slutligen berörs även hur den potentiellt ändrade definitionen kommer påverka beskattningen 
av ränteswappar. Resultatet presenteras sedan i en tabell.  

 
 
4.1 Beskattning av finansiella instrument 
 
Initialt kan det konstateras att optioner, terminer, konvertibler, swappar etc. enbart är 
benämningar på finansiella instrument med en viss typ av karaktär. Det är instrumentets 
karaktär som är intressant för att dela in kapitaltillgångar i någon av de två kategorierna 
delägarrätter och fordringsrätter. Instrument som är nära mitten på skalan är särskilt 
svårbedömda, så kallade hybrida finansiella instrument.153  
 

 
 
Det finns en rad olika gränsdragningsfrågor av intresse för analysen. Initialt kan det konstateras 
att beskattningen ska baseras på formella omständigheter och inte de reella förhållandena. Med 
detta menas att ett flöde som i och för sig betecknas som ränta i avtalet, och kanske isolerat ser 
ut som ränta, ska bedömas utifrån sin formella funktion.154 För att konstatera att det rör sig om 
ett ränteflöde bör dels den underliggande tillgångens karaktär beaktas samt hur tillgången 
behandlas i civilrättsliga sammanhang.  
 
4.2 Kopplingen till civilrättslig reglering 
 
Från kriterierna som framgår i 24:2 IL är det möjligt, i den enskilda bedömningen, att arbeta 
sig bakåt likt HFD gjorde i fallet 2014 ref. 10. Rätten konstaterade inledningsvis att 
avkastningen utifrån avtalet, isolerat, talade för att det rörde sig om en ersättning för en kredit 
med härkomst från en fordringsrätt. Sedan såg rätten till hur det finansiella instrumentet 
behandlats i redovisningen, vilket var som eget kapital och inte som en skuld. Slutligen gick 
rätten till avtalsvillkoren som reglerade det finansiella instrumentet och konstaterade att 
villkoren var utformade på ett sätt som inte stämde överens med ett traditionellt kreditavtal. 
Fallet visar således hur den reella tillgången, redovisningen och skatterätten hänger samman 
samt ger ledning i hur bedömningen ska gå till. Fallet når några principiellt viktiga slutsatser 
angående vad som avses med ränta.  
 

 
153 Se avsnitt 2.2.  
154 Se avsnitt 3.1.  
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❏ För det första uttalas att företaget måste betala ränteutgifterna med kapital som är 
företagets eget för att betalningen ska räknas som en kostnad. Om utgiften för lånet tas 
från krediten, eller kan ackumuleras till krediten som lånet avser, är det svårt att 
motivera avdrag för kostnaden, eftersom det enbart blir en ökning av den upptagna 
krediten.  

❏ För det andra att avtalsvillkoren avgör instrumentets karaktär, oavsett om dessa 
tillämpas i realiteten eller ej. I fallet talade mycket för att instrumentet var en 
fordringsrätt, men ett avtalsvillkor tillät låntagaren att ackumulera räntebetalningarna 
till den underliggande krediten vilket är snarlikt det förfarande som utdelande företag 
vidtar när de inte har utdelning under en viss period. Avgörandet visar i detta hänseende 
på vikten av att granska avtalet för att fastställa vad det finns för specifika säregenskaper 
hos tillgång i fråga, även om dessa inte utnyttjas.  

❏ För det tredje att den redovisningsmässiga klassificeringen i eget kapital och skuld 
generellt sett styr hur avkastningen ska beskattas. Rent formellt uppfyller betalningarna 
kriterierna för att var “ersättning för en kredit” men det faktum att instrumentet 
redovisningsmässigt tas upp som eget kapital (tillgång), och inte skuld (krediter), ger 
upphov till att betalningarna bör beskattas i enlighet med redovisningen enligt 14:2 
IL.155 

 
Ett gemensamt drag för de allra flesta problematiska situationer i beskattningen av finansiella 
instrument är den ovissa gränsdragningen mellan redovisningsreglerna och skattereglerna. 
Redovisningen har som målsättning att dela upp instrumentet i olika komponenter för att 
rättvisande beskriva dess effekter för företaget. Skatterätten däremot, bygger på principen om 
det finansiella instrumentets odelbarhet, vilken gör att summan av instrumentets olika karaktär 
avgör den skatterättsliga behandlingen.156  
 

4.3 Reciprocitet 
 
Som RÅ 1997 ref. 44 visade fick principen om reciprocitet gå före en civilrättslig bedömning. 
Dahlberg menar dock att principen anses något vag till sitt innehåll och att den därför inte bör, 
vid en tolkning i skatterätten, tillmätas alltför stor betydelse.157 Enligt vår tolkning visar 
rättsfallet och Dahlberg att principen ligger till grund för hela beskattningsområdet, men är inte 
ett kriterium som måste föreligga. En analys av rättsfallet visar att RR till en början redogör för 
det ekonomiska synsättet och effekterna för beskattningen om det ekonomiska synsättet 
tillämpas i beskattningen. RR menade här att praktiska skäl talade emot en sådan behandling. 
Dahlberg vidareutvecklar resonemanget och visar på de svårigheter som skulle uppstå om 
ekonomisk teoribildning tillämpades vid beskattningen. Om värdeökningen skulle fördelas 
mellan borgenärerna utifrån hur länge de innehaft obligationen behöver nämligen ett register 
föras över vardera borgenärs innehavstid. Vem ska då upprätta ett sådant register, bekosta det 
och kontrollera det?158 Reciprocitetsprincipen verkar med anledning av det anförda därför vara 
en naturligare väg i beskattningen eftersom den innebär att beskattningen ser lika ut för båda 
parter inblandade. 
 
Eftersom den nya borgenären som förvärvar obligationen på andrahandsmarknaden, som i RÅ 
1997 ref. 44, inte har insikt i det underliggande avtalet, har denna ingen insikt i betalningsflödet 

 
155 Jfr SRN:s bedömning i HFD 2014 ref. 10. 
156 Jfr avsnitt 2.1.3. 
157 Dahlberg, M., Om principer vid tolkningen av skattelag, SN, 2004, s. 665 f.  
158 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 310.  
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som den ursprungliga borgenären har. Således är det ur ett skatterättsligt perspektiv principiellt 
tveksamt att behandla den nya borgenärens betalningar som ränta, trots att de i det ursprungliga 
avtalet betecknades som sådan. 
 
 

4.4 Det finansiella instrumentets odelbarhet 
      
Beskattningen av finansiella instrument blir komplicerad i och med att samtliga instrumentet 
skatterättsligt ska hänföras till enbart en av två olika kategorier, delägarrätt eller fordringsrätt. 
Genom att lagfästa vad som avses med ränta, kan det uppstå situationer där ett instrument anses 
vara en delägarrätt samtidigt som avkastningen uppfyller definitionen i 24:2 IL. Kan slutsatsen 
dras att avkastningens koppling till den underliggande tillgångens / skuldens klassificering nu 
försvagats? Sannolikt ger lagrummet ingen starkare legitimitet för den typen av tolkning, 
framför allt på grund av den samlade kritiken i doktrinen mot en sådan rättstillämpning.159 Med 
det sagt har det tillkommit praxis efter RÅ 2001 ref. 21 genom fallet HFD 2014 ref. 10, där 
HFD inte accepterade en sådan tillämpning.160 I fallet ansåg SRN att ett betalningsflöde som 
erlades kontant skulle behandlas som ränta och att betalningsflödet som kunde utges i form av 
preferensaktier inte skulle behandlas av ränta. Trots det underliggande instrumentet tillät 
således SRN låntagaren att dela upp betalningarna i två delar. Bara det faktum att 
kapitaliseringsmöjligheten fanns talade för att det inte var en traditionell räntebetalning vilket 
HFD tog som skäl för att behandla flödet som kapitalvinst. En annan anledning till att SRN:s 
bedömning ansågs felaktig var att den bortsett från kopplingen till redovisningsreglerna. SRN:s 
förhandsbesked vann inte framgång i målet, men vi tar upp SRN:s argumentation för att belysa 
att argument i linje med en frikoppling av avkastningen från instrumentet allt oftare framförs. 
Ett annat exempel på sådan argumentation är SKV:s argumentation i ett 
kammarrättsavgörande161 angående tvingande konvertibler. SKV anförde med stöd av HFD 
2014 ref. 10, att avkastningens karaktär borde få större tyngd vid fastställande av beskattningen 
än den underliggande tillgångens klassificering. SKV:s mening vann inte gehör i kammarrätten, 
men det blir intressant att i framtiden se hur en domstol bemöter situationen där samma 
argument används likt SKV och SRN. 
 
Om en sådan uppfattning som SKV och SRN framförde ovan framöver kommer följas i 
rättstillämpningen kommer principen om det finansiella instrumentets odelbarhet behöva 
reformeras. Att åsidosätta principen skulle medföra att beskattningen blir mer komplex enligt 
doktrinen, men fördelen är att tillämparen inte blir bunden i situationer där exempelvis ett 
hybridinstrument ger en avkastning som står i konflikt till instrumentets klassificering. 
 
 
  

 
159 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 189 ff.   
160 Se avsnitt 3.3.5.  
161 KamR mål nr 4169-4176-15. 
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4.5 Räntans omfång innan och efter lagändringen 
 
Det första kriteriet i 24:2 IL “ränta och andra utgifter för kredit” är till lydelsen i linje med 
äldre praxis. Det intressanta är dock vad som ligger till grund för formuleringen i lagtexten. I 
propositionen framkommer att innebörden är i linje med den vida räntedefinitionen i äldre 
praxis i och med att “all ersättning utöver krediten ska ses som ränta”162, dock bör detta ses i 
samband med grundprinciperna som ovan är angivna.163 Detta är ett avsteg från tidigare 
uttalanden i kapitalvinstkommitténs slutbetänkande i SOU 1986:37, där det fastslogs att ränta, 
som huvudregel, utgörs av den snäva definitionen. I och med 24:2 1 st. strecksats 2 IL, är 
huvudregeln framöver det vida räntebegreppet.  
 
Utvecklingen verkar ha gått från att ränta var något inskränkt definierat fram till 1990-talet till 
ett något extensivare omfång i praxis såsom i fallet RÅ 1997 ref. 44, för att slutligen efter 
påverkan från EU fått en renodlad vid definition. Troligtvis har lagstiftaren under lång tid sett 
problemen med en inskränkt definition i och med den snabba utvecklingen av finansiella 
instrument och därför omvärderat ställningstagandet utifrån samtiden. Detta borde dock inte 
omkullkasta samtlig äldre praxis, eftersom domstolarna har som ovan framfört haft en tendens 
att, i specifika fall, göra bedömningar utifrån den vida räntedefinitionen. Vidare borde även 
resonemangen i rättsfall i linje med den inskränkta definitionen ges fortsatt ledning för vad som 
omfattas av ränta. Således blir den enda skillnaden att lagstiftaren erkänner och tydliggör att 
det finns en möjlighet att, i svårbedömda fall, bedöma situationen utifrån verkliga företeelser. 
Det som ska ligga till grund för varje sådan bedömning är att det är en betalning som utgör 
“ränta och andra utgifter för en kredit” oavsett hur parterna betecknar kostnaden i kreditavtalet.  
 
En annan faktor som bör påverka rättstillämpningen är att det i propositionen till 
räntedefinitionen ges en rad exempel hur olika instrument ska behandlas skatterättsligt vilket 
inte fanns tidigare. Beskrivningen av hur de i propositionen angivna instrumenten ska behandlas 
är i linje med hur de tidigare prejudicerande rättsfallen behandlat instrumenten. Det som dock 
blir nytt är att det numera finns vägledning i en proposition, vilket med all sannolikhet gör 
avsteg från den beskrivna behandlingen av ränta mindre sannolik. Lagstiftaren har därmed, i 
och med ovanstående exempel, begränsat antalet tolkningsmetoder för svårbeskattade 
instrument.  
 
Den ändring som kan ge störst förändring i synen på vad som omfattas av ränta är 24:2 1 st. 
strecksats 2 IL - “utgifter som är jämförbara med ränta”. Tidigare, likställdes 
uppläggningsavgifter enbart med ränta om avgiften var inbakad i ränteutgifterna för en kredit 
men inte om det var en separat avgift för krediten. I äldre praxis164 tilläts inte heller ränteavdrag 
för tilläggsavgifter i samband med avbetalningsköp som inte var inbakad i räntan. I den nya 
räntedefinitionen omfattas numera flertalet former av utgifter som har med upptagandet av 
krediten, så som uppläggningsavgifter, tilläggsavgifter och årlig avgift för kredit.165 
Beloppsmässigt bör det inte får en vittgående effekt men det är ett konstaterat breddande av 
antalet utgifter som omfattas av räntebegreppet. 
 
Enligt vår uppfattning utifrån den rättsdogmatiska metoden, medför bestämmelsen att även 
utgifter som inte explicit diskuteras i propositionen166 nu kan omfattas av lagrummet. Orsaken 

 
162 Jfr avsnitt 3.3.1 
163 Prop. 2017/18:245, s. 202. 
164 RÅ 1970 ref. 9.  
165 Prop. 2017/18:245, s. 212.  
166 A.a. 
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till denna slutsatsen är att domstolar nu fått en lagfäst möjlighet att behandla utgifter och 
inkomster som fyller samma funktion som ränta, som ränta. I tidigare praxis har en sådan 
behandling varit undantag från det formella räntebegreppet, ett undantag som lagstiftaren 
numera anser vara i enlighet med gällande rätt i svårbedömda fall. 
      
I propositionen till 2019 års bestämmelse framkommer att räntekompensation ska likställas med 
ränta med stöd av 24:2 1 st. strecksats 2 IL.167 Redan innan detta förtydligande hade 
räntekompensation i vissa fall behandlats som ränta.168 Som Dahlberg menar byggde den äldre 
tillämpningen på ett antagande att behandlingen av räntekompensation i inkomstslaget 
näringsverksamhet blev densamma som i inkomstslaget kapital.169 Dahlberg framförde även en 
önskan om att praxis på området skulle kodifieras, vilket nu har skett. Förtydligandet bör inte 
bara få effekt i de fall som Dahlberg stött på, utan lagstiftaren lämnar det öppet för domstolar 
att avgöra vad som ska likställas med ränta.170  
 
4.6 Beskattning av Ränteswappar 
 
Utgångspunkten när en ränteswap ska beskattas är att se till vilken tillgång eller skuld som den 
ska säkra valutakursen på. Det måste röra sig om en finansiell tillgång eller skuld och inte 
fysiska tillgångar som råvaror.171 Nästa steg blir att se till swappens ägare i relation till det 
säkrade objektet. Att säkra fluktuering av det egna kapitalet utesluter inte att utgifterna inte 
räknas som ränta, förutsatt att företaget inte är marknadsnoterat eftersom det då träffas av 
derivatregeln i 48:6a IL.172  
      
Som tidigare angetts i avsnitt 2.3 Derivatinstrumentet ränteswap framgår att 
derivatinstrumentets värdeförändring enligt äldre doktrin ska beskattas som "annan inkomst av 
kapital" och inte som en ränta.173 Slutsatsen blir att betalningsflöden i äldre praxis bedömdes 
utifrån ett formellt räntebegrepp med kriterier såsom förutsebarhet och ersättning för kredit som 
vattendelare. Eftersom inga av dessa kriterier kunde mötas sågs ersättningen som en annan 
utgift för krediten. I propositionen till den nya legaldefinitionen framkommer att ersättning från 
sådana derivat som ränteswappar ska omfattas av 24:2 strecksats 2 IL.174 Det anges uttryckligen 
att avkastning från ränteswappar kan likställas ränta eftersom det är en tillgångs ränteflöden 
som säkras. Enligt vår uppfattning är ränteswappar utformade som ett kreditavtal men med 
skillnaden att det inte finns en underliggande kredit parterna emellan. Precis som i RÅ 2001 
not. 160 och RÅ 2007 ref. 3 blir beskattningen av derivatet beroende av tillgången som säkras. 
I båda rättsfallen hade företagen ingått ett avtal för att säkra tillgångar som tillhör det egna 
kapitalet. Eftersom en nedgång av det egna kapitalet inte beviljades ränteavdrag kan inte heller 
derivatens värdeersättning tas upp som ränteinkomst. Denna tolkning går också samman med 
24:2 strecksats 2 IL (utgifter som är jämförbara med ränta). Eftersom ränta ska vara “ersättning 
för en kredit” kan inte heller ett derivat som säkrar eget kapital vara jämförbar med ränta.  
 
Eftersom valutakursförändringar på en kredit enbart omfattas i räntebegreppet om krediten 
säkras av ett derivatinstrument (24:4 IL), blir slutsatsen även här att det avgörande för att bevilja 

 
167 Prop. 2017/18:245, s. 210.  
168 RÅ 1997 ref. 44. 
169 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 290 f.  
170 Prop. 2017/18:245, s. 212.  
171 Ibid.  
172 RÅ 2007 ref. 3.  
173 Rutberg, A., Rutberg, J., Molander, L., Beskattning av värdepapper, s. 214. 
174 Prop. 2017/18:245, s. 212. 
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avdrag är huruvida den säkrade tillgången kan klassas som en kredit. Vid tillämpning av den 
nya legaldefinitionen bör tillämpningen följaktligen bli att valutakursförändring på ett derivat 
enbart räknas som ränta om den underliggande tillgången skatterättsligt kan klassas som en 
kredit. 
 

4.7 Översiktlig sammanställning av äldre praxis 
 
I tabellen nedanför ges en översiktlig uppställning som sammanfattar vår bedömning i analysen 
av räntebegreppet. I den vänstra kolumnen framgår yttranden som framförts i olika förarbeten 
och praxis. Huruvida dessa är gällande efter den nya legaldefinitionens införande redovisas för 
i den högra kolumnen. Grön färg innebär ett konstaterande att yttrandet bör tillämpas på ett vist 
sätt och gul färg är yttranden som troligtvis inte är i linje med de lege lata.  
 

Ränta innan 2019 Ränta efter 2019 

Rättsfall Bedömningskriterier Snävare 
omfång 

Samma 
omfång 

Bredare 
omfång 

Kapitalvinstkommitténs 
slutbetänkande i SOU 1976:37 

Det snäva formella räntebegreppet   Vidare 
definition175  

Prop. 1989/90:110 
 

Delägarrätter ger kapitalvinst       176  

Fordringsrätt ger ränta  
177  

RÅ 1994 ref. 26 Förutsebar avkastning på obligation ej 
ränta  

 Kan komma att 
ifrågasättas 

 

Rå 1997 ref. 44  
      

Räntekompensation   Tydligare 
regler178 

SOU 1997:27  Ränta förutsebar utgift / inkomst  
179  

RÅ 2001 ref. 21  Förutsebar avkastning på omvänd 
konvertibel ränta 

 Stark kritik i 
doktrinen180 

 

Det finansiella instrumentets odelbarhet  181 
 

 

RÅ 2001 not. 160  Uppläggningsavgifter  
 

  
 

Definitivt 
omfattas182 
 

 
175 Ett allt mer sammanfogat räntebegrepp mellan skatterätt och civilrätt, (Se 24:2 1 st. strecksats 1 IL). 
176 Uppdelningen kvarstår efter lagändringen. 
177 Uppdelningen kvarstår efter lagändringen. 
178 Räntekompensation ska likställas ränta i 24:2 1 st. strecksats 2 IL. 
179 Troligen ingen förändring, i och med att “förutsebar ersättning” inte ändrats genom lagändringen.  
180 Ingen förändring från rättsfallet, men fallets legitimitet har förstärkts genom 24:2 1 st. strecksats 2 IL. 
181 Troligen ingen förändring, i och med att “förutsebar ersättning” inte ändrats genom lagändringen.  
182 Begreppet breddat i och med att uppläggningsavgifter tidigare enbart räknades som ränta om avgiften bakades 
in i räntekostnaden för krediten. I dagens räntedefinition omfattas uppläggningsavgiften av 24:2 1 st. strecksats 2 
IL. 
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RÅ 2007 ref. 3 

 

Reciprocitet   
183  

Valutakursförändring på lån   Tydligare regler 

SRN i HFD 2014 ref. 10 Ränta fastställs fristående från 
civilrättslig klassificering av 
instrumentet? 

 
184  

HFD 2014 ref. 10 

 
 

Betalning ur egen förmögenhet    

Instrumentets villkor i avtalet    

Instrument som tas upp som eget kapital 
kan generellt inte ge ränteflöden. 

 
185  

SKV i KamR mål nr 4169-4176-15 Ränta fastställs utifrån sin egen karaktär?  
186       

 
  

 
183 Reciprocitet är fortsatt sekundärt för den civilrättsliga regleringen 14:2 IL.  
184 Argumentet framförs allt oftare, dock utan ökat stöd av lagen efter lagändringen. 
185 Ingen ändring efter lagändringen. 
186 Argumentet framförs allt oftare, dock utan ökat stöd av lagen efter lagändringen. 
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5 Avslutning  
 

I detta kapitel presenteras slutsatserna som nåtts i uppsatsen samt hur vi anser att regleringen 
bör vara. 

 
 
Efter granskningen kan det konstateras att äldre rättspraxis är spretig och lutar sig på olika regler 
och principer så som det finansiella instrumentets odelbarhet, inskränkt-, brett- eller 
realekonomiskt räntebegrepp och så vidare. Efter reformen blir den största skillnaden att 
rättstillämpningen sannolikt blir mer homogen då det finns konstaterade riktlinjer i lagtext och 
förarbete. Huvudregeln innan reformen var att ränta definieras inskränkt som de utgifter som 
kunde beräknas utifrån kredittiden och kreditbeloppet. Efter reformen 2019 gäller den vida 
räntedefinitionen som huvudregel, vilken avser alla utgifter för en kredit som ges av en 
låntagare till långivaren. Äldre praxis har ofta frångått ett inskränkt räntebegrepp och dessa 
avgöranden får ökad legitimitet genom reformen. De rättsfall som fastslagit den snäva 
räntedefinitionen kommer sannolikt fortsättningsvis vara relevant i de delar där resonemang 
förs över ett finansiellt instruments karaktär. Synen på det räntebringande instrumentet är inte 
ändrat, bara omfånget av utgifter / inkomster som klassas som ränta.  
 
Utöver denna breddning finns det nu en lagfäst möjlighet att likställa en rad olika utgifter med 
ränta såsom uppläggningsavgifter, vissa kapitalvinster och räntekompensation, vilka i sig inte 
utgör ränta. Sådan tillämpning har skett, om något restriktivt, i äldre rättspraxis men får nu ökad 
legitimitet i och med 24:4 1 st. strecksats 2 IL.  
 
En annan stor skillnad är att det i propositionen187 till lagändringen framgår hur avkastningen 
från vissa speciellt svårklassificerade instrument ska behandlas skatterättsligt. Förtydligandet i 
förarbetet är i linje med stor del av den äldre praxisen, vilket gör att äldre praxis fortsättningsvis 
kan ge vägledning i framtida rättsfall. Det som förtydligandena dock medför är att tillämparen 
får ett snävare utrymme att göra egna tolkningar. 
 
Som framkommer i analysdelen har den skatterättsliga behandlingen av en ränteswap blivit 
betydligt enklare i och med ledning av förarbetet. För att förtydliga och sammanfatta är det 
centrala att ta med sig att swappens karaktär som ränteswap eller annan typ av swappavtal 
avgörs av den underliggande tillgången. Om den underliggande tillgången klassas som eget 
kapital i redovisningen är detta en stark indikation på att det inte är ett ränteswappavtal. Detta 
är viktigt att ta med sig även när det gäller bedömning av andra finansiella instrument. Det går 
inte att isolerat utifrån skatterättsliga bestämmelser fastställa om ett visst betalningsflöde ska 
anses som ränta. Vad som avses med ränta baseras på en helhetsbedömning av instrumentets 
karaktär, redovisningsmässig klassificering samt den skatterättsliga regleringen i 24 kap. IL.  
 

 
 
 
 
 
 

 
187 Prop. 2017/18:245. 
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5.1 Författarkommentar / de lege ferenda 
 
Efter att vi satt oss in i detta område har vi märkt att den centrala svårigheten ligger i att bedöma 
och klassificera själva tillgången eller skulden skatterättsligt, speciellt i och med sambandet 
med redovisningens regler. Ställs tillämparen inför att bedöma ett finansiellt instrument som 
har en överensstämmande klassificering i redovisningen och skatterättsligt blir inte heller 
klassificeringen av instrumentets avkastning i regel någon 
svårighet. Således blir vår personliga slutsats att lagstiftaren bör 
undersöka och förtydliga grunderna för beskattning av 
finansiella instrument istället för att försöka systematisera och 
lösa varje delproblem som uppstår till följd av flytande 
utgångspunkt som beskattningen bygger på. Detta är självklart 
lättare sagt än gjort, men med bakgrund i den historiska 
utvecklingen av finansiella instruments beskattning är detta en 
fundering värd att nämna. År 2008 uppdagades problemet med 
räntesnurror, vilket resulterade i en utökning av reglerna. Dessa 
undanröjde inte problematiken och en ny reform genomfördes 
2012. De kompletterades sedan 2019 av omfattande reformer 
på hela europeiska marknaden.  
 
Företagen lyckas ständigt utveckla nya sätt att minska sin skattepliktiga inkomst och svenska 
staten och EU utmanar ständigt med ny reglering. Komplexiteten på den finansiella marknaden 
medför att den med resurser och kunskap om olika finansieringsformer får ett enormt försprång 
från den utan erfarenhet av marknaden. Som en god vän sa till en av oss, “det bästa som kan 
hända för en ung ingenjör är att ens verksamhet blir uppköpt av Google”. En av anledningarna 
till denna önskan är, enligt vår mening, att det enbart är storföretag som kan agera på och förstå 
de större marknaderna.   
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