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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar de regler som finns runt ägarförändringar i underskottsföretag i 40 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Reglerna fastställer vad som händer när ett 
underskottsföretag byter ägare och förhindrar att underskottsföretagens underskott 
missbrukas. 
 
När ett företag går med förlust kan underskott sparas tills företaget går med vinst. Det gör att 
underskottsföretag, företag med sparade underskott, är attraktiva för vinstgivande företag. 
Vinstgivande företag kan genom koncernbidrag flytta sin vinst till underskottsföretag och på 
så vis undvika ett vinstresultat och därigenom undvika skatt. Då ett vinstgivande företag 
förvärvar ett underskottsföretag träder dock oftast spärrar in och gör förvärvet mindre 
lönsamt. Beloppsspärren skär bort delar av underskottet och koncernbidragsspärren spärrar 
koncernbidrag under fem år. Att koncernbidrag spärras innebär att koncernbidrag under den 
tiden inte kan lämnas med avdragsrätt. Lagstiftaren vill genom reglerna stoppa en osund 
handel med underskottsföretag där syftet med förvärven är att erhålla ett underskott.  
 
Före ändringen av reglerna som infördes den 1 januari 2010 i och med prop. 2009/10:47 gick 
det att undvika beloppsspärren genom att utföra en ägarförändring genom stora 
kapitaltillskott, oftast riktad nyemission. Kapitaltillskott kunde göras stora eftersom kapitalet 
tillfördes det köpta företaget. Eftersom beloppsspärren bestäms med hjälp av förvärvsutgiften 
kunde beloppsspärren på så vis undvikas. Efter ändringen av reglerna har agerandet stoppats 
genom 40 kap. 16-16 a §§ IL. De nya reglerna gör att aktieförvärv genom kapitaltillskott 
behandlas annorlunda än aktieförvärv genom direktförvärv. Undantaget i 40 kap. 16 a § IL 
ska dock säkerställa att affärsmässiga företagsförvärv inte drabbas av ändringen. 
 
Reglerna har fått kritik från både remissinstanser och doktrin bland annat för att vara otydliga, 
svårttillämpade, dåligt konsekvensbeskrivna och för att sakna neutralitet. 
 
Efter att ha granskat 40 kap. IL och främst de nya och ändrade reglerna kan jag konstatera att 
det finns vissa tolkningsproblem. Lagstiftningen fyller sitt syfte vilket är att stoppa handeln 
med underskottsföretag men ger samtidigt en viss rättsosäkerhet då det inom en del områden 
saknas klarhet i hur reglerna ska tillämpas.  
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1 Inledning  
   

1.1 Problemformulering 
  
På 60-talet infördes i Sverige möjligheten att spara underskott de år som ett företag gått med 
förlust för att sedan använda underskotten genom att kvitta dessa mot vinster när företaget 
började gå med vinst.1 Möjligheten att spara underskott har sedan dess utökats till att kunna 
sparas i evighet.2  
 
Underskottsföretag kan genom sparade underskott bygga upp stora underskott vilket är 
värdefullt för företag som har en stor vinst. Med hjälp av koncernbidrag kan resultatet 
utjämnas mellan de två företagen och på så vis undviks skatt. För att få tillgång till ett 
underskottsföretag med dess underskott måste köparen köpa andelar i underskottsföretaget 
eftersom resultatutjämningen förutsätter att det finns ett ägandeförhållande mellan 
underskottsföretaget och den som vill resultatutjämna. Förutom att gagna de företag som gått 
dåligt, har möjligheten att som det kallas ”rulla” underskott även lett till en handel med 
företag som har ett underskott. Underskotten har genom handeln fått ett värde för de som vill 
minska egen vinst.3  
 
Vid omstruktureringar regleras agerandet på ett flertal sätt. Exempel på situationer som 
regleras är underprisöverlåtelser4, fissioner, fusioner5, situationer där staten övertar en stor del 
av företag6 och den situation som uppsatsen ska behandla, ägarförändringar i 
underskottsföretag. Ägarförändringar i underskottsföretag regleras i 40 kap. IL. Reglerna är 
uppbyggda på ett sätt som gör det svårt att tjäna på handel med underskottsföretag eftersom 
ägarförändringar i underskottsföretag leder till olika spärrar. Spärrarna kan både hindra 
koncernbidrag under fem år, koncernbidragsspärren, och skära bort en del av underskottet, 
beloppsspärren, beroende på vilken typ av ägarförändring som är aktuell. På så vis gör 
spärrarna det mindre fördelaktigt att handla med underskottsföretag. 
 
Det har dock funnits ett sätt att som köpare på ett helt lagligt sätt undvika beloppsspärren. 
Metoden har varit att göra stora kapitaltillskott genom riktad nyemission vilket har gjort 
beloppsspärren verkningslös.7 Detta har inneburit en möjlighet att spara mycket pengar 
genom att undvika att betala skatt på vinster. 
 
Genom proposition 2009/10:47 infördes det vid årsskiftet ändrade och nya regler som 
tillämpas på kapitaltillskott som lämnats efter den 5 juni 2009. Ändringen innebär bland annat 
att även kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört en ägarförändring omfattas av 40 
kap. 16 § IL. Det gör att det inte längre går att ge kapitaltillskott genom exempelvis riktad 
nyemission för att undkomma beloppsspärren. Ändringen innebär också att i de fall det är 
uppenbart att förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt 

                                                        
1 Samuelsson, Förlustutjämning, s 18 
2 A a, s 20 
3 Prop. 1993/94:50, s 255 
4 Underprisöverlåtelser, 25 kap. 7–11 §§ IL 
5 Fissioner och fusioner, 37 kap. IL 
6 Lex Kockum, 14 kap. 17-18 §§ IL 
7 Prop. 2009/10:47, s 9 
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värde som motsvarar kapitaltillskottet, ska utgiften inte minskas med kapitaltillskottet enligt 
40 kap. 16 a § IL. Den sistnämnda bestämmelsen infördes för att reglerna inte ska drabba de 
som har affärsmässiga skäl för sitt förvärv.   
 
Åsikterna om huruvida de nya reglerna som ska stoppa handeln med underskottsföretag är bra 
går isär. De områden där reglerna får kritik är bland annat att de har vissa tolkningsproblem, 
att de hindrar av affärsmotiverade företagsförvärv, att de är otydliga och har en bristande 
neutralitet. Lagstiftaren ser reglerna och regeländringen som en nödvändighet eftersom 
handeln med underskottsbolag bör stoppas och de regler som fanns före regeländringen kunde 
kringgås. Utan en regeländring fanns risk för betydande skattebortfall.8  
 
I min uppsats ska jag fokusera på vad 40 kap. 16-16 a §§ innebär. Hur förändrar de 
beskattningen och vilka problem kan uppstå?  
 

1.2 Syfte 
   
Syftet med uppsatsen är att se hur 40 kap. 16-16 a §§ IL påverkar beskattningen vid 
ägarförändringar och vilka problem som finns eller kan uppstå.  
 

1.3 Avgränsning 
 
I prop. 2009/10:47 behandlas även frågan om när och hur retroaktiv lagstiftning ska användas. 
Lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2010 men har effekt redan från 5 juni 2009. Detta är 
något som inte kommer belysas i uppsatsen trots att det är en viktig del i prop. 2009/10:47. 
Anledningen är både att en sådan redogörelse inte ryms i uppsatsen och att det är en fråga 
som ligger långt ifrån det ämne som jag ska behandla. 
 

1.4 Metod 
 
Jag har valt att arbeta efter en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i 
befintliga rättskällor.9 De källor jag använt är lagtext, förarbeten, praxis, remissvar och 
doktrin. Källmaterialet inom ämnet underskottsföretag är begränsat. 
 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en genomgång av historiken runt reglerna om underskottsföretag. 
Därefter följer definitioner av viktiga begrepp. För att möjliggöra en fördjupning i de nya och 
ändrade reglerna måste först lagstiftningen runt ägarförändringar i underskottsföretag 
förklaras eftersom det är en förutsättning för förståelsen. Efter genomgången av lagstiftningen 
följer en granskning av de nya och ändrade reglerna i 40 kap. 16-16 a §§ IL, här visas på 
förändringar i lagstiftningen och syften till ändringarna. Detta följs av ett avsnitt där de 
problem som remissinstanserna och doktrin har kunnat se lyfts fram. Avslutningsvis 
presenteras en diskussion med mina tankar runt de tidigare nämnda problemen. 
                                                        
8 A prop, s 6 
9 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 178 
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2 Bakgrund till reglerna om underskottsföretag 
 
Genomgången av bakgrunden är mycket förkortad eftersom lagstiftningen genomgått fler 
förändringar än vad som tas upp. Tanken är att visa på när problemen med underskottsföretag 
uppstod samt att översiktligt visa hur lagstiftningen ändrats. 
 
Handel med företag som har ett underskott, underskottsföretag, är inte en ny företeelse. Inte 
heller är de vinstgivande företagens försök att undvika skatt någon nyhet. Kombinationen 
resulterar i ett agerande där vinstgivande företag ser en chans att minska sin skatt genom att 
billigt köpa underskottsföretag. Fördelen med ett sådant företagsförvärv är att vinst från det 
vinstgivande företaget kan kvittas mot förluster i underskottsföretaget och på så vis minska 
skatten. Det är ett handlande som inte gynnar samhället eftersom underskottsföretagen ofta är 
tomma företag där inget nytt företagande förs vidare eller skapas. För att hindra detta finns det 
regler som ska göra det mindre attraktivt att göra den typen av affärer. Idag finns dessa regler 
främst i 40 kap. IL. Reglerna har dock fått kritik för att vara rättsosäkra och svåra att 
tillämpa.10 
 
Grunden till problematiken runt underskottsföretagen finns i de regler som gör det möjligt att 
”rulla” underskott framåt och på så vis spara ett stort underskott. Regler som gjorde det 
möjligt introducerades 1960 och kom efter namnändring att heta lag (1960:63) om 
förlustavdrag (FAL).11 Lagen innebar att företag kunde spara underskott i form av ett 
förlustavdrag i sex år. Undantaget från huvudregeln om förlustavdrag (genom rullande 
underskott) bestod av olika begränsningsregler som bland annat reglerade fåmansbolag efter 
ägarskifte.12 
 
1990 avskaffades FAL genom skattereformen och underskottsföretag kom att regleras i 
huvudsak av 26 § kommunalskattelagen (1928:370, KL). Genom skattereformen avskaffades 
även tidsbegränsningen på de sparade förlusterna.13 1994 kom en ny lag, 
underskottsavdragslagen (1993:1539, LAU) där mycket av lagstiftningen ändrades i ett försök 
att stoppa handeln med underskottsföretag. Bland annat infördes koncernbidragsspärren och 
beloppsspärren. Reglerna från LAU flyttades 1999 till den nya inkomstskattelagens 40 kap. 
 
Parallellt med 40 kap. IL om underskottsföretag finns andra regler som rör omstruktureringar. 
Exempelvis finns regler om fissioner och fusioner i 37 kap. IL14 och i de fall där 
underskottsföretag överlåter stora delar till staten gäller specialregler som kallas Lex Kockum, 
dessa återfinns i 14 kap. 17-18 §§ IL.15 Reglerna rör olika omstruktureringssituationer och i 
uppsatsen beskrivs den situation där ett underskottsföretag genomgår en ägarförändring, 40 
kap. IL. Lagen om underskottsföretag (i dess olika former) har omarbetats många gånger 
genom åren. Lagstiftningens utmaning har varit att stoppa oönskat beteende samtidigt som 
man inte har velat hindra företagandet. Genom åren har lagstiftning både slagit till för hårt 
och släppt igenom stötande fall.16  

                                                        
10 Virin, SvSkT 2009, s 748 
11 Samuelsson, Förlustutjämning, s 18 
12 A a, s 19 
13 A a, s 20  
14 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 493 
15 A a, s 225 
16 Virin, Skattenytt 2009, s 584 
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3 Definitioner 
 
För att kunna redogöra för bestämmelserna i 40 kap. IL krävs att viktiga uttryck definieras.  
 

3.1 Företag 
 
Definitionen av ett företag, enligt 40 kap. 3 § IL, är ett svenskt aktiebolag, en svensk 
ekonomisk förening, en svensk sparbank, ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag, en svensk 
stiftelse, en svensk ideell förening eller ett utländskt bolag.  
 
Svenska handelsbolag anses inte vara företag enligt definitionen utan ses istället som fysiska 
personer i de fall de styrs av fysiska personer, 40 kap. 11 § IL. I de fall ett handelsbolag styrs 
av en juridisk person räknas det som ett företag. 
 

3.2 Underskottsföretag 
 
Underskottsföretag är företag som kan vara attraktiva för andra företag eftersom de har 
outnyttjade underskott. Anledningen till att det är viktigt att definiera vad som är ett 
underskottsföretag är att det är avgörande för när lagstiftningen i 40 kap. IL blir tillämplig. 
När man införde inkomstskattelagen 1999 bytte man den äldre termen förlustbolag mot den 
modernare termen underskottsföretag. Anledningen till att namnet byttes ut är att ett 
underskottsföretag inte behöver gå med förlust utan kan ha ett gammalt underskott vilket gör 
den äldre definitionen missvisande. 17 
 
Definitionen av ett underskottsföretag, enligt 40 kap. 4 § IL, är ett företag som hade ett 
underskott det föregående beskattningsåret eller som har ett eget eller övertaget underskott 
som inte fått dras av än på grund av koncernbidragsspärren. Ett underskott som uppstått 
innevarande beskattningsår räknas inte som ett underskott enligt definitionen. 
 

3.3 Bestämmande inflytande 
 
I de olika spärrsituationerna som beskrivs närmare i avsnitt 4.2 nedan är bestämmande 
inflytande något som avgör när en ägarförändring skett. Det bestämmande inflytandet 
definieras i 40 kap. 5 § IL som när underskottsföretaget blir ett dotterbolag. Definitionen av 
dotterbolag återfinns i exempelvis 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551, ABL). När ett 
företag blir ett dotterbolag uppstår ett koncernförhållande. Innebörden av begreppet koncern 
återfinns i 1 kap. 2 § ABL och innebär att ett aktiebolag äger mer än hälften av röstetalet av 
samtliga andelar i en svensk eller utländsk juridisk person. Det bestämmande inflytandet kan 
ändras utan att en ägarförändring i vanlig mening skett genom att någon får tillgång till ett 
större inflytande. Enligt 1 kap. 1 § ABL är aktiebolaget ett moderbolag när det förfogar över 
mer än 50 procent av rösterna även om ägandet är mindre. 
 
I de spärrsituationer där det istället för ett företag handlar om en fysisk person ska situationen 
tolkas utifrån konstruktionen att den nya ägaren är ett företag.18 Vad gäller bestämmande 

                                                        
17 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 456 
18 Tivéus, Skattenytt 1994, s 26 
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inflytande ska alltså fysiska personer och företag behandlas lika fastän fysiska personer 
naturligtvis inte kan ha dotterbolag. 
 

3.4 Kapitaltillskott 
 
Behandlingen av kapitaltillskott är en central del i den nya lagstiftningen. Som namnet 
antyder är kapitaltillskott ett tillskott av kapital men tillskott av kapital kan ske på en rad olika 
sätt. Det finns inte någon skattemässig definition av vad som är ett kapitaltillskott i IL och 
därför råder det osäkerhet runt vad begreppet innebär. I förarbetena har det inte utvecklats vad 
som ska innefattas av begreppet.19  
 
Kapitaltillskott kan ske både genom en ägarförändring och utan. När ett kapitaltillskott har 
medfört en ägarförändring är det exempelvis nyemission eller konvertibler som avses. Det 
innebär att kapital tillförs företaget och den som tillför kapital får andelar i utbyte. 
Kapitaltillskott utan ägarförändringar är svårare att definiera eftersom dessa kapitaltillskott 
kan ske på många olika sätt. Det kan röra sig om att flytta över kapital till ett 
underskottsföretag genom att föra över pengar, men det kan också vara en eftergift av en 
fordran eller exempelvis försäljning genom underprissättning. Tillkott till underskottsföretag i 
form av en eftergift av en fordran ska vid tillämpningen av 40 kap. 16 § IL värderas till 
marknadsvärdet. Det innebär att skillnaden mellan marknadsvärdet och fordran ska ses som 
ackord.20 Begreppet kapitaltillskott omfattar här inte sådana koncernbidrag som är 
avdragsgilla enligt 35 kap. IL.21 
 
Missbruket av vissa kapitaltillskott var en anledning till att den gamla lagstiftningen ändrades. 
Genom främst riktade nyemissioner kunde den äldre lagstiftningen kringgås och en handel 
med underskottsföretag blev möjlig, detta förklaras närmare i avsnitt 5 nedan.  
 
 
 

                                                        
19 Skatteverkets ställningstaganden, dnr: 131 394329-06/111 
20 Skatteverkets ställningstaganden, dnr: 131 61025-06/111 
21 Skatteverkats ställningstaganden, dnr: 131 394329-06/111 
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4 Följder av reglerna om underskottsföretag 
 
I en bedömning av huruvida ett företagsförvärv ska omfattas av 40 kap. IL om 
underskottföretag finns flera avgörande punkter. För att åskådliggöra de olika viktiga stegen i 
bedömningen följer en illustration som visar på de frågor som måsta ställas och i vilken 
ordning.  
 
Ett förvärv av aktier har skett.  Vilka blir följderna? 
 
1. Är det förvärvade företaget ett underskottsföretag? 
 
Det första en förvärvare av aktier måste ta hänsyn till är ifall det förvärvade företaget är ett underskottsföretag. 
Definitionen av ett underskottsföretag finns i 40 kap. 4 § IL. 
 
Företaget är inte ett underskottsföretag → Ingenting händer  
 
Företaget är ett underskottsföretag → Leder till nästa fråga ↓ 
 
 
2. Har det skett en ägarförändring? 
 
Det som avgör ifall reglerna i 40 kap. IL blir tillämpliga är om det bestämmande inflytande över 
underskottsföretaget har ändrats.  
 
Det har inte skett en ägarförändring → Ingenting händer 
 
Det har skett en ägarförändring  → Leder till nästa fråga ↓ 
 
 
3. Vilken typ av ägarförändring har skett? 
 
Detta avgörs med hjälp av 40 kap. 10-14 §§ IL där de fyra olika spärrsituationerna beskrivs. 
 
Det har skett en ägarförändring enligt spärrsituation 1  → Beloppsspärr och 
Spärrsituation 1 innebär att ett företag förvärvar ett underskottsföretag.  koncernbidragsspärr 
 
Det har skett en ägarförändring enligt spärrsituation 2   → Beloppsspärr 
Spärrsituation 2 innebär att en fysisk person förvärvar ett underskottsföretag 
 
Det har skett en ägarförändring enligt spärrsituation 3  → Beloppsspärr 
Spärrsituation 3 innebär att en grupp fysiska personer förvärvar ett underskottsföretag. 
 
Det har skett en ägarförändring enligt spärrsituation 4  → Koncernbidragsspärr 
Spärrsituation 4 innebär att ett underskottsföretag eller dess moderbolag förvärvar ett företag. 
 
 
4. De olika spärrsituationerna leder till olika följder i form av en beloppsspärr och/eller en koncernbidragsspärr 
(enligt spärrsituation 1,2,3 och 4).  
 
Beloppsspärren innebär att ett underskott som överstiger 200 procent av köpeskillingen går förlorat. Det 
förlorade underskottet kommer aldrig kunna kvittas mot vinster.  
 
Koncernbidragsspärren innebär att varken det köpta (spärrsituation 4) eller det köpande (spärrsituation 1) 
företaget får lämna koncernbidrag till underskottsföretaget under fem år. 
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4.1 Spärrsituationer 
 
Huvudregeln vad gäller avdragsrätt för underskott är att underskotten ska ”rullas” framåt för 
att i framtiden kunna kvittas mot en vinst, 40 kap. 2 § IL. Det innebär att ett företag som går 
med förlust får spara de underskott som uppkommer tills de i framtiden går med vinst och får 
då kvitta förluster mot vinster. Det finns ingen tidsram som avgör hur länge ett företag får 
rulla ett underskott utan det får ske på obestämd tid.22 Reglerna om de olika spärrsituationerna 
visar vid vilka situationer som huvudregeln ska sättas åt sidan och de olika reglerna om 
underskottsföretag i 40 kap. IL ska tillämpas.  
 
Ett förvärv av ett företag kan ske på flera olika sätt. Det kan handla om exempelvis 
nyemission, direktförvärv av aktier, arv eller en gåva. Spärrsituationerna uppstår när det 
bestämmande inflytandet i underskottsföretaget ändras och det finns fyra olika typer av 
ägarförändringar som gör att en spärrsituation uppstår. En ägarförändring är enligt 40 kap. 8 § 
IL sådana förändringar i det bestämmande inflytandet eller ägandet som anges i 10-14 §§. 
Ägarförändringarna kan leda till en beloppsspärr, en koncernbidragsspärr eller en 
kombination av dessa. Det är endast spärrsituation 1 och 4 som leder till en 
koncernbidragsspärr och spärrsituation 1, 2 och 3 utlöser beloppsspärren. De olika spärrarna 
beskrivs närmare i avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. 
 

4.1.1 Spärrsituation 1  
 
Den första spärrsituationen gäller de fall där ett företag får det bestämmande inflytandet över 
ett underskottsföretag, 40 kap. 10 § IL. 
 
 
Nytt moderbolag   
 
 
 
Underskottsföretag            Figur 123                                                  
 
 
 
Vid den här typen av ägarförändring blir både beloppsspärren och koncernbidragsspärren 
tillämpliga. Det finns dock vissa situationer som inte räknas in, exempelvis inträder inte 
beloppsspärren eller koncernbidragsspärren i de fall som det företag som fått det 
bestämmande inflytandet ingick i samma koncern som underskottsföretaget även före 
ägarförändringen, 40 kap. 10 § IL. Det betyder att ett moderföretag kan köpa ett dotterföretag 
utan att någon spärr blir aktuell eftersom det inte blir någon förändring i det bestämmande 
inflytandet.24 Om ägarförändringen på något sätt omfattar företag som inte ingår i koncernen 
blir däremot spärrsituation 1 tillämplig. Det innebär att ett företagsförvärv kan medföra en 
beloppsspärr inom en koncern som inte berörs av det direkta förvärvet. 
 
 

                                                        
22 Skatteverkets avdragslexikon, uppslagsord: underskott 
23 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 207 
24 A a, s 206 
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Exempel 1:25 
 
Om  företag  A  köper  företag  B  som  har  ett  bestämmande  inflytande  i  underskottsföretag  C  faller 
beloppsspärren  och  koncernbidragsspärren  ut  och  hindrar  resultatutjämning  mellan  de  berörda  företagen 
eftersom A får ett bestämmande inflytande i C. 
 

4.1.2 Spärrsituation 2  
 
Den andra spärrsituationen gäller när en fysisk person, ett dödsbo, en utländsk juridisk person 
som inte är ett företag eller ett handelsbolag förvärvar det bestämmande inflytandet i ett 
underskottsföretag, 40 kap. 11 § IL.  Paragrafen avser framförallt situationer som rör fysiska 
personer och kan endast utlösa beloppsspärren. Eftersom det inte rör sig om ett företag blir 
inte koncernbidragsspärren tillämplig.26  
 
 

Fysisk person 
 
 
 
 
Underskottsföretag  Figur 227  
 
 
I bedömningen av om ett förvärv ska klassas som en ägarförändring på grund av det 
bestämmande inflytandet ska närstående personer till en fysisk person räknas som en 
person.28 Närståendebegreppet finns definierat i 2 kap. 22 § IL och innefattar make, föräldrar, 
mor- och farföräldrar, barn, syskon, syskons make och dödsbo. Det betyder att om en 
syskonskara på olika håll köper aktier i ett företag och de får mer än femtio procent anses de 
som en enda fysisk person och spärrsituation 2 blir tillämplig. 
 
Dödsbon behandlas inte lika som fysiska personer vid alla tillfällen. En fysisk person kan ha 
ett dödsbo som närstående men ett dödsbo kan inte ha några närstående.29 Vad gäller 
ägarförändringar som uppstår genom arv, bodelning, testamente eller ändrade 
familjeförhållanden omfattas inte dessa av 40 kap. 11 § IL enligt 40 kap. 13 § IL. 
  
Om en fysisk person har det bestämmande inflytandet över ett aktiebolag som får det 
bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag gäller spärrsituation ett. Om aktiebolaget 
istället förvärvar fyrtio procent av underskottsföretaget och den fysiska personen eller dennes 
närstående förvärvar mer än tio procent av underskottsföretaget gäller spärrsituation två. 
 
Exempel 2: Skillnad mellan spärrsituation 1 och 230 
 

Fysisk person A förvärvar 51 % i X AB → X AB äger 51 % i underskottsföretag Y AB  
→ spärrsituation 1 
 

                                                        
25 Prop. 1993/94:50, s 262 
26 A prop, s 268 
27 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 208 
28 Prop. 1993/94:50, s 262 
29 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2010, Zeteo) kommentaren till 40 kap. 11 § 
30 Prop. 1993/94:50, s 262 f 
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Fysisk person A förvärvar 51 % i X AB → X AB äger 40 % i underskottsföretag Y AB 
+ 
Fysisk person A äger 11 % i underskottsföretag Y AB  
→ spärrsituation 2 
 

4.1.3 Spärrsituation 3  
 
Den tredje spärrsituationen gäller när ett flertal fysiska personer som inte omfattas av 
spärrsituation 1 förvärvar minst 5 procent av röstantalet vardera och mer än 50 procent 
tillsammans inom en tidsrymd av 5 år i ett underskottsföretag, 40 kap. 12 § IL. Definitionen 
av fysisk person är densamma som i spärrsituation 2 och närstående som exempelvis syskon 
räknas även här som en fysisk person.31 
 
 
 
Fysiska personer  
 
 
 
 
Underskottsföretag   Figur 332 
 
 
När aktieförvärven under 5 år beräknas kan en aktie bara räknas en gång. Det betyder att om 
samma aktie har haft flera ägare under perioden kan aktien bara ingå i beräkningen en gång.33 
I likhet med spärrsituation 2 finns det undantag, förändringar i ägandet till följd av arv, 
testamente eller bodelning gör att spärrsituation 3 inte blir tillämplig, 40 kap. 13 § IL. 
 
Spärrsituationens syfte är att motverka att flera personer går ihop och samarbetar för att kunna 
utnyttja ett förlustavdrag. Tanken är att samma konsekvenser som drabbar en fysisk person 
ska drabba en grupp fysiska personer som tar över ett underskottsföretag när det handlar om 
mindre grupper som har möjlighet att samverka.34 Spärrsituation 3 är främst utformad för att 
omfatta förvärv av fåmansföretag men kan även bli aktuell vid förvärv av andra 
företagsformer.35 Anledningen till att det handlar främst om fåmansföretag är därför att en 
registrering av aktieägare där måste ske. 
 
Spärrsituation 3 är en typ av ägarförändring som har ett flertal tolkningsproblem vid 
tillämpningen. Tolkningsproblemen gör att resultatet av handlingar ibland är svåra att 
förutsäga. Att spärrsituationen ska gälla förvärv under fem år gör att vissa av förvärven kan ha 
skett innan underskottsföretaget blev ett underskottsföretag. De personer som förvärvat sin del 
av företaget innan det blev ett underskottsföretag drabbas även de av beloppsspärren. 
Tidsrymden gör också att det blir än svårare för aktieägarna att förutse konsekvenser med 
ytterligare aktieköp. Det största problemet blir att den information som krävs för att bedöma 
ett framtida köp oftast inte finns att tillgå.36 

                                                        
31 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 209 
32 A a, s 210 
33 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2010, Zeteo) kommentaren till 40 kap. 12 § 
34 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 210 
35 Prop. 1993/94:50, s 263 
36 Sandström, SvSkT 2007, s 116 f 



 
10 

Det kan också vara svårt att förutsäga när ett förvärv har skett eftersom förvärven kan vara 
indirekta vilket gör att en person kan förvärva en del i ett företag som har en del i ett 
underskottsföretag utan att veta om det vid förvärvet. Den omständigheten ihop med det 
faktum att den begränsade gruppen är svår att förutsäga gör att det kan vara mycket svårt att i 
förväg förutse vad en handling kommer att resultera i. Ett problem blir också att det inte finns 
uppgifter om ägande i annat än i första led och att följderna därför blir svåra att förutse.37 
 
Om förvärven av aktier sker under flera år och har lett till en spärrsituation blir den 
förmodade följden att förvärven inte kan leda till fler spärrsituationer, även om det sker ett 
nytt aktieförvärv året efter.38 
 
Exempel 3: 
 

Person A förvärvar 20 % i underskottsföretag A år 1 
Person B förvärvar 20 % i underskottsföretag A år 3 
Person C förvärvar 20 % i underskottsföretag A år 4  → Spärrsituation 3 
 
Person D förvärvar 20 % i underskottsföretag A år 6  → Ingen spärrsituation  
 
I ett rättsfall från 2008 förvärvade en annan utländsk person än ett utländskt bolag aktier och 
omfattades av spärrsituation 3. Regeringsrätten ansåg då att varken den fria rörligheten för 
kapital eller etableringsfriheten kunde sätta hinder för tillämpningen och därför blev 
spärrsituation 3 tillämplig.39 
 

4.1.4 Spärrsituation 4 
 
Spärrsituation 4 skiljer sig från de övriga spärrsituationerna på så vis att det är 
underskottsföretaget eller dess moderföretag som står för förvärvet. Den gäller alltså när ett 
underskottsföretag förvärvar ett annat företag eller när ett moderföretag till ett 
underskottsföretag förvärvar ett företag. Spärrsituationen är inte aktuell i de fall som förvärvet 
sker inom en koncern och endast berör företag inom koncernen, 40 kap. 14 § IL. 
 
           Underskottsföretag                         Moderbolag 
 
  Figur 440                            Figur 541 
                                
                   
 
      
       
              Nytt dotterbolag                        Underskottsföretag              Nytt dotterbolag 
 
 
Spärregeln är avsedd att hindra underskottsföretag från att köpa företag och sedan låta det nya 
dotterföretaget lämna koncernbidrag för att på så vis undvika skatt.42 Vid spärrsituation 4 blir 
                                                        
37 Sandström, SvSkT 2007, s 118 
38 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2010, Zeteo) kommentaren till 40 kap. 12 § 
39 RÅ 2008 not. 84 
40 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 213 
41 A st 
42 A st 
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endast koncernbidragsspärren tillämplig. Det beror på att det inte finns något behov av att 
spärra ett underskott i det köpta företaget eftersom det inte är det köpta företaget som är ett 
underskottsföretag. Ett problem som finns med spärrsituation 4 är att i det fall det är 
moderbolaget som förvärvar ett systerbolag till underskottsföretaget kan det vara en stor 
distans mellan moderbolag och underskottsföretag. Eftersom det kan ligga många företag 
mellan är förvärvaren inte alltid medveten om att spärren har uppstått och det kan vara svårt 
att förutsäga konsekvenserna av ett förvärv.43 Av RÅ 2008 not. 59 framgår det att 
spärrsituation 4 även blir tillämplig i de fall underskottsföretaget eller moderbolaget bildar ett 
nytt dotterbolag och inte endast vid köp.44 
 
Skillnaden mellan spärrsituation 1 och 4 baseras på ägandet. Om underskottsföretaget eller 
dess moderföretag köper ett företag gäller spärrsituation 4 och när ett företag köper ett 
underskottsföretag eller ett moderbolag gäller spärrsituation 1. 
 

4.2 Följder vid en ägarförändring 
 
När en ägarförändring skett och ett underskottsföretag är ena parten kan följden av detta bli 
att beloppsspärren och/ eller koncernbidragsspärren blir tillämplig. En skillnad mellan 
koncernbidragsspärren och beloppsspärren är att koncernbidragsspärren inte är definitiv 
eftersom dess verkan endast håller i sig det innevarande året och fem beskattningsår framåt. 
Koncernbidragsspärren är knuten till köparen och hindrar endast det företag som fått ett 
bestämmande inflytande. Beloppsspärren däremot påverkar samtliga ägare och har en 
definitiv verkan. 
 

4.2.1 Beloppsspärr 
 
Beloppsspärren inträder när ett företag, en fysisk person eller en grupp fysiska personer har 
förvärvat ett underskottsföretag. Att beloppsspärren inträder innebär att delar av det 
ackumulerade underskottet i underskottsföretaget går förlorat. Den del av underskottet som 
går förlorad kommer aldrig kunna användas. Beräkningen av beloppsspärren bygger på 
kostnaden för att förvärva det bestämmande inflytandet för spärrsituation 1 och 2 och mer än 
50 procent av rösterna för spärrsituation 3. Eftersom spärren syftar på köpta 
underskottsföretag blir den inte tillämplig på spärrsituation 4. Beloppsspärren innebär att 
underskott till ett värde av 200 procent av köpeskillingen följer med i överlåtelsen och det 
övriga underskottet går förlorat, 40 kap. 15 § IL. 
 
Exempel 4: Köp av helt företag45 
 

Företag A köper underskottsföretag B för 100 tkr.  
Underskottsföretag B har ackumulerade underskott på 300 tkr.  
Eftersom köpekillingen är 100  tkr blir 200 % av detta 200  tkr. Beloppsspärren skär alltså av underskottet vid 
200 tkr och 100 tkr går förlorat (300‐100*200 %). 
 
Räkneexemplet ovan bygger på förutsättningen att det köpande företaget köper hela 
underskottsföretaget. I många fall köps istället en stor del av ett underskottsföretag och i dessa 

                                                        
43 Wiman, Skattenytt 1994, s 723 
44 RÅ 2008 not. 59 
45 För annat exempel se prop. 2009/10:47, s 16 



 
12 

fall måste det tas med i uträkningen av beloppsspärren. Spärren beräknas då genom att 
procentsatsen för ägandet tas med i beräkningen.  
 
Exempel 5: Köp av en del 
 

Företag A köper 60 % av underskottsföretag B för 60 tkr. 
Företag C köper 40 % av underskottsföretag B för 40 tkr. 
Underskottsföretag B har ackumulerade underskott på 300 tkr.  
Eftersom köpekillingen för företag A är 60 tkr blir 200 % av detta 120 tkr. 60 % av underskottet är 180 tkr.  
Detta ger en beloppsspärr som gör att 60 tkr av underskottet går förlorat (180‐120).  
Företag C har inte fått bestämmande inflytande och påverkar inte beloppsspärren. 
Underskottsföretaget har nu ett ackumulerat underskott på 240 tkr (300‐60). 
 
Samma proportionering sker i de fall där beloppsspärren ska delas mellan flera 
underskottföretag. Situationen inträffar exempelvis när ett företag köper andelar i en koncern 
med flera underskottsföretag. Beroende på storlek på företagens underskott görs då en 
procentuppdelning och utifrån procentsatsen beräknas hur stor spärren blir i de berörda 
underskottsföretagen.46 
 
Anledningen till att man valt att bygga beloppsspärren på kostnaden för att erhålla det 
bestämmande inflytandet eller en viss del av rösterna är att det anses vara ett tecken på vad 
företaget är värt. Detta är en avvägning mellan att vilja stoppa handeln med 
underskottsföretag men samtidigt inte hindra den affärsmässiga handeln. Om ett företag 
betalar ett högt pris för ett underskottsföretag betyder det att underskottsföretaget har andra 
värden än underskottet och därför får en större del av underskottet får dras av.47  
 
För att beloppsspärren inte ska kunna kringgås omfattas även indirekta förvärv, exempelvis då 
ett företag köper ett företag som i flera led bort äger ett underskottsföretag. Det hade annars 
varit lätt att inom en koncern anpassa förvärv så att spärren aldrig behövde aktualiseras. När 
beloppsspärren räknas ut tas hänsyn till tidigare kapitaltillskott som skett upp till två år före 
förvärvet, 40 kap. 16 § IL. Utan regeln hade det varit fördelaktigt att före köpet tillföra 
underskottsföretaget substans genom kapitaltillskott.48 
 
Beloppsspärren blir svårare att tillämpa i de fall förvärvet av underskottsföretaget sker 
successivt. Det är inte alltid som ett förvärv sker på en gång utan ofta köps andelar vid olika 
tillfällen. Utgifter för att förvärva det bestämmande inflytandet ska få räknas med vilket 
betyder att om förvärvet sker under en period tills andelen är 51 procent får alla utgifter 
räknas med. Om samma företag eller person sedan förvärvar ytterligare andelar får kostnaden 
för detta inte räknas med.49 
 
Det har prövats huruvida ett företag som förvärvat det bestämmande inflytandet genom 
nyemission i ett underskottsföretag och sedan senare samma år förvärvade ytterligare andelar 
genom nyemission skulle få räkna med båda utgifterna i beräkning av beloppsspärren. 
Regeringsrätten ansåg att endast det första förvärvet skulle få räknas med. Det konstaterades 
också att nyemission inte skulle omfattas av kapitaltillskott i den äldre lydelsen av 40 kap. 16 
§ IL eftersom kapitaltillskottet samtidigt medfört ägarförändringen.50 Domen föranledde 

                                                        
46 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 214 
47 Prop. 1993/94:50, s 259 
48 A prop, s 266 
49 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2010 års taxering del 3, s 215 
50 RÅ 2007 ref. 58 
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ändringen av reglerna och blir inte tillämplig idag eftersom anskaffningsutgiften efter 
lagändringen nu även ska minskas med kapitaltillskott som medfört ägarförändringen, 40 kap. 
16 § IL. Detta beskrivs närmare i avsnitt 5. längre fram. 
 
I 40 kap. 17 § IL finns en möjlighet för regeringen att medge undantag från beloppsspärren 
om ägarförändringen har väsentlig betydelse ur samhällsekonomisk synpunkt och där 
ägarförändringen annars inte skulle genomföras. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och 
har ännu aldrig använts.51 
 

4.2.2 Koncernbidragsspärr 
 
Koncernbidragsspärren är tillämplig på spärrsituation 1 och 4 men inte på spärrsituation 2 och 
3. Med andra ord är koncernbidragsspärren tillämplig i de fall det handlar om ett förhållande 
mellan företag men inte i de fall det handlar om ett förhållande mellan ett företag och en 
fysisk person. Koncernbidragsspärrens funktion är att göra det mindre lönsamt att köpa ett 
underskottsföretag eftersom köpeskillingen, spärrperiodens längd, skattesatsen och antagande 
om räntenivåer gör det slutliga ”vinsten” mindre.52 
 
Underskottsföretaget får oberoende av om något belopp är spärrat av en koncernbidragsspärr 
kvitta underskott mot egna överskott. Det som stoppas är den nya moder- eller dotterbolagets 
inverkan på underskottsföretaget. Det finns heller ingenting som hindrar att koncernbidrag ges 
för att täcka underskott som uppstått efter ägarförändringen om det inte finns några hinder 
enligt 35 kap. IL om koncernbidrag. Spärren omfattar allt underskott som uppkommit tiden 
före ägarförändringen, dock omfattas inte underskott som uppkommit samma beskattningsår 
som ägarförändringen. Viktigt att komma ihåg är att koncernbidragsspärren inte hindrar 
koncernbidrag utan medför att koncernbidrag inte får lämnas med avdragsrätt under 
spärrtiden. 
 
Regeringsrätten har i ett överklagat förhandsbesked från 2008 framhållit hur turordning 
mellan gamla och nya underskott samt gamla och nya ägare ska se ut. För att tolka rättsläget 
används den äldre lagstiftningen LAU eftersom lagstiftaren enligt regeringsrätten inte avsett 
att göra en ändring trots att den relevanta delen av lagstiftningen ej flyttats till IL. 
Förhandsbeskedet rör ett fall där underskottsföretaget hade både gamla ägare som inte 
omfattades av någon koncernbidragsspärr och en ny ägare som omfattades av en 
koncernbidragsspärr. Underskottsföretaget hade också gamla underskott och ett underskott 
från samma beskattningsår. Det nya företaget ville ge koncernbidrag som täckte årets förluster 
(som inte var spärrade) samtidigt som det gamla företaget skulle ge koncernbidrag till det 
äldre underskottet (som var spärrat för det nya företaget). Regeringsrätten beslutade i frågan 
efter två principer. Dels att nya underskott ska lösas före gamla underskott och dels att gamla 
bolag ska lämna koncernbidrag före nya. Kombinationen av de två principerna gör att 
agerandet inte blir tillåtet. Enligt avgörandet står det klart att nya underskott ska gälla före 
gamla även efter det att lagstiftningen flyttat från LAU till IL.53 Om det äldre företaget inte 
valt att ge något koncernbidrag hade det nya företaget kunnat lämna koncernbidrag som 
täcker årets underskott.54 
 
                                                        
51 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2010, Zeteo) kommentaren till 40 kap. 17 § 
52 Wiman, Skattenytt 1994, s 728 
53 RÅ 2008 ref. 69 
54 Olrog, Skattenytt 2009, s 577 
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Eftersom reglerna om underskottsföretag kan vara svåra att tillämpa händer det att företag gör 
fel. En oriktig uppgift som består av att ett underskottsföretag har dragit av underskott som 
varit spärrat av koncernbidragsspärren anses utgöra ett sådant fel som innebär att ett 
skattetillägg om 10 procent ska tas ut. Skattetillägg ska enligt 5 kap. 4 § taxeringslagen 
(1990:324, TL) beräknas till 10 procent om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp 
hänförts till fel taxeringsår. Eftersom koncernbidragsspärren inte är definitiv gör Skatteverket 
bedömningen att paragrafen blir tillämplig.55 

                                                        
55 Skatteverkets ställningstaganden, dnr 131 908378-09/111 
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5 Nya och ändrade regler runt ägarförändringar  
 
Reglerna om underskottsföretag är konstruerade för att hindra att företag eller fysiska 
personer köper underskottsföretag enbart eller till största del för att undvika skatt. Reglerna 
har dock varit möjliga att kringgå genom att förvärva det bestämmande inflytandet i 
underskottsföretaget med kapitaltillskott istället för med direktförvärv av aktier.56 
Förändringen av lagstiftningen består dels av en ändring av 40 kap. 16 § IL och dels av en ny 
paragraf, 40 kap. 16 a § IL. 
    

5.1 Syftet med förändringen 
 
Förändringen av reglerna om underskottsföretag avser hur utgiften för en ägarförändring ska 
beräknas. Som tidigare nämnts kan ägarförändringar ske genom köp av aktier (direktförvärv) 
eller genom exempelvis nyemission (kapitaltillskott). I tidigare lagstiftning har det varit 
fördelaktigt att genomföra ägarförändringar genom kapitaltillskott. Beloppsspärren har då 
undvikits genom ett stort kapitaltillskott, som på så vis skapat en utgift för förvärvet som 
överstiger den verkliga utgiften.57  
 
Motiven till lagen är bland annat iakttagelser om ett osunt företagande där köpta 
underskottsföretagen inte drivs vidare utan endast fungerar som skalbolag58. Företagsförvärv 
är positiva för samhället bland annat eftersom de bidrar till jobbtillfällen och ökat 
företagande. Därför ses det som negativt att företag köps endast för att på sikt läggas ned.59  
 
Motivet till lagförändringen är att stoppa kringgåendet av reglerna. De skatteintäkter som 
samhället går miste om på grund av det oönskade agerandet har Skatteverket uppskattat till 
cirka 300 miljoner kronor per år.60 Skatteverket anser att ingen kedja är starkare än den 
svagaste länken.61 I det här fallet har den svaga länken varit 40 kap. 16 § IL.  
 
Skatteverket har genom åren försökt stoppa kringgåendet av reglerna. De har vid ett flertal 
tillfällen ansökt om att lagen (1995:575) om skatteflykt ska vara tillämplig på de fall där det 
är uppenbart att lagen om underskottsföretag medvetet kringgås. I tre mål har länsrätten62 i 
Stockholms län avslagit ansökan eftersom de ansett att det inte varit lagstiftarens mening att 
stoppreglerna skulle omfatta värdeöverföring genom kapitaltillskott.63 Kammarrätten har dock 
ansett att lagen om skatteflykt varit tillämplig i de tre domarna64. Kammarrättens beslut har 
överklagats men ännu inte prövats.  
 
 

                                                        
56 Prop. 2009/10:47, s 9 
57 A prop, s 10 
58 Definition av skalbolag se 25 a kap. 9 § andra stycket IL 
59 Prop. 1993/94:50, s 255 f 
60 Prop. 2009/10:47, s 12 
61 Remissvar Skatteverket (Fi2009/4574) 
62 Numera förvaltningsrätten 
63 Prop. 2009/10:47, s 10 
64 Målnr. 6591-08, 8953-08 och 8955-08 
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5.2 Förändring, teoretisk och praktisk 
 
Lagtexten har i och med proposition 2009/10:47 ändrats på två punkter. Nedan följer den nya  
lagstiftningen i 40 kap. IL som den ser ut nu med ändringarna i kursiv text. 

  
16 § 
 
Utgiften enligt 15 § första stycket ska minskas med kapitaltillskott som har lämnats till underskottsföretaget före 
ägarförändringen men tidigast två beskattningsår före det beskattningsår då ägarförändringen skedde. Detsamma 
gäller, med undantag för vad som anges i 16 a §, kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört 
ägarförändringen. Utgiften ska också minskas med kapitaltillskott som under samma tid har lämnats till en 
juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som både före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern 
som underskottsföretaget. 
 
Första stycket gäller inte kapitaltillskott som har lämnats av en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som 
både före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget. 
 
16 a § 
 
Om ägarförändringen helt eller delvis har skett genom ett kapitaltillskott och det är uppenbart att förvärvaren 
genom kapitaltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde som motsvarar kapitaltillskottet, ska 
utgiften enligt 15 § första stycket inte minskas med kapitaltillskottet. 
 
Vid bedömningen enligt första stycket ska hänsyn inte tas till tillgångar som underskottsföretaget kan antas ha 
förvärvat i samråd med den nya ägaren. 
 
Vid tillämpning av andra stycket likställs en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag med 
underskottsföretaget om de båda före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern. 
 
 
 
Förändringarna innebär att vid beräkning av beloppsspärren där man använder sig av 200 
procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet får företag eller fysiska 
personer inte räkna in utgifter som uppstått vid sådana kapitaltillskott som medfört 
ägarförändringen (exempelvis nyemission). För att 16 § inte ska träffa de som har 
affärsmässiga syften för sina förvärv har 16 a § införts där hänsyn ska tas till om det köpta 
underskottsföretaget har några speciella värden.65 
 
Riktad nyemission är den typ av kapitaltillskott som lett till ändringen av reglerna. I 16 § 
omfattas dock samtliga kapitaltillskott som medfört ägarförändringen och alltså inte endast 
riktade nyemissioner. 66  
 
I två exempel nedan visas hur de nya reglerna i praktiken ändrar förutsättningarna i de fall där 
ett underskottsföretag genomgår en ägarförändring med kapitaltillskott. I första exemplet 
visas de gamla reglerna som tillät att även utgifter för kapitaltillskott som medfört 
ägarförändringen fick räknas med i förvärvsutgiften och i andra exemplet visas den nya 
lagstiftningen där målet varit att förändra det agerande som visas i första exemplet. 
 
 
 
 

                                                        
65 Prop. 2009/10:47, s 11 
66 A prop, s 10 
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Exempel 6: Företagsförvärv genom kapitaltillskott före lagändringen67 
 
Underskottsföretag A har ett underskott på 24 000 000 kr och saknar tillgångar. 
 
Företag B förvärvar genom nyemission 90 % av aktierna för 20 000 000 kr. 
 
Underskottsföretag As tillgångar ökar till 20 000 000 kr vilket gör att de resterande 10 % av aktierna är värda  
2 000 000 kr (0,1 * 20 000 000). 
 
Företag B förvärvar de resterande aktierna genom direktförvärv för 2 000 000 kr och äger nu 100 %. Som utgift 
för att förvärva det bestämmande inflytandet räknas både kapitaltillskottet, 20 000 000 kr och direktförvärvet, 
2 000 000 kr vilket ger en utgift på 22 000 000 kr. Eftersom utgiften är så stor jämfört med de ackumulerade 
underskotten faller inte beloppsspärren ut. Koncernbidragsspärren blir dock tillämplig. 
 
Exempel 7: Företagsförvärv genom kapitaltillskott efter lagändringen68 
 
Underskottsföretag A har ett underskott på 24 000 000 kr och saknar tillgångar. 
 
Företag B förvärvar genom nyemission 90 % av aktierna för 20 000 000 kr. 
 
Företag B förvärvar 10 % av aktierna genom direktförvärv för 2 000 000 kr och har nu 100 %.  
 
Företag B har som i första fallet totalt betalat 22 000 000 kr för Företag A. De nya regleringarna gör dock att 
förvärvsutgiften  minskas  med  kapitaltillskott  som  skett  före  förvärvet.  Det  gör  att  endast  2  000  000  kr  får 
räknas som en kostnad för att förvärva det bestämmande inflytandet.  
 
Beloppsspärren beräknas därför med hjälp av summan 2 000 000 kr. 
200 % av 2 000 000 kr är 4 000 000 kr vilket är det underskott som kommer finnas kvar efter ägarförändringen.  
Företag  B  förlorar  jämfört  med  det  första  exemplet  20  000  000  kr  i  underskott.  Dessutom  spärras  det 
kvarvarande underskottet (4 000 000 kr) enligt koncernbidragsspärren. 
 
Skillnaden mellan exempel 6 och 7 
 
I exempel 6 förvärvade Företag B Underskottsföretag A för endast 2 000 000 kr eftersom 
kapitaltillskottet i slutänden hamnade hos Företag B. Trots att Företag B endast betalade 2 
000 000 kr fick de tillgång till 24 000 000 kr i underskott eftersom förvärvet skett genom en 
riktad nyemission. Förvärvet blir mycket lönsamt trots att underskottet ligger låst enligt 
koncernbidragsspärren i fem år. 
 
I exempel 7 har de nya reglerna i 40 kap 16 § IL förändrat situationen på så vis att även 
kapitaltillskott som medfört en ägarförändring ska minska anskaffningskostnaden. Det 
betyder att kapitaltillskott genom nyemission inte ingår i utgiften för att förvärva det 
bestämmande inflytandet. Det blir då endast utgiften som företag B har för att köpa aktier 
genom direktförvärv som kan ligga till grund för beloppsspärren.  
 
Den största skillnaden mellan situationerna är att enligt 40 kap 16 § IL har företaget i exempel 
6 en anskaffningsutgift på 22 000 000 kr medan företaget i exempel 7 har en 
anskaffningsutgift på 2 000 000 kr. Detta är den viktigaste förändringen av reglerna och det 
som gör att beloppsspärren drabbar företaget i exempel 7 (nutid) mycket hårdare. Med den 
nya lagstiftningen går det inte att undvika beloppsspärren genom att ge kapitaltillskott. Det är 
en stor kostnadsskillnad mellan att förvärva ett företag genom nyemission då pengarna går till 

                                                        
67 För annat exempel se prop. 2009/10:47, s 9 
68 För annat exempel se prop. 2009/10:47, s 14 
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det köpta företaget (och i förlängningen till köparen, alltså ingen egentlig kostnad) och att 
köpa ett företag genom direktförvärv då pengarna istället går till den förre aktieägaren.69 
 
Verkligt och särskilt värde 
 
Skillnaden mellan exempel 6 och 7 gäller inte i de fall där det köpande företaget får en 
tillgång av verkligt och särskilt värde och där det är uppenbart att detta motsvarar 
kapitaltillskottet. I fall där det köpande företaget får tillgång till ett värde genom förvärvet blir 
alltså situationen som i exempel 6, företaget får i dessa fall räkna in utgifter för kapitaltillskott 
i förvärvsutgiften. För att detta inte ska missbrukas får värdet inte vara införskaffat i 
samförstånd med den blivande ägaren, 40 kap. 16 a § 2st IL. En tillgång av verkligt och 
särskilt värde kan endast åberopas då tillgången motsvarar hela kapitaltillskottet.70 Det 
betyder att i de fall ett underskottsföretag har tillgångar av värde för köparen som inte är 
värda lika mycket som kapitaltillskottet kan 40 kap. 16 a § IL inte tillämpas, det finns alltså 
ingen proportionering. 
 
Exempel 8: Verkligt och särskilt värde71 
 

Underskottsföretag A har tillgångar om 1 mkr och skulder om 800 tkr. 
Värdet av företaget är 200 tkr. 
 
Exempel 9: Vid köp av en del 
 

Hänsyn ska även tas till hur stor del av företaget som förvärvats. 
Företag B förvärvar 50 % av underskottsföretag A som har ett värde på 200 tkr. 
Värdet som ska användas enligt 16 a § är 100 tkr. 
 
Exempel 10: Ingen proportionering 
 

Företag B förvärvar samtliga aktier i underskottsföretag A som har ett värde på 200 tkr. 
Företag B har gjort ett kapitaltillskott värt 100 tkr till underskottsföretag A som medfört ägarförändringen. 
Kapitaltillskottet motsvarar inte värdet i underskottsföretaget och får inte omfattas av undantaget i 16 a §. 
 

5.3 Problem 
 
Den nya lagstiftningen i 40 kap. 16-16 a §§ IL trädde i kraft den 1 januari 2010 men tillämpas 
från och med 5 juni 2009. Det gör att det blir svårt att tala om problem i tillämpningen av de 
nya reglerna. De problem som tas upp här är istället de problem som remissinstanserna och 
doktrin kunnat se med lagstiftningen. 
 
Bestämmelserna om avdrag för tidigare års underskott har tidigare kritiserats för att vara 
svårtillämpade och för att ha brister i utformningen.72 Eftersom reglerna är svåra att tillämpa 
och det finns ett flertal punkter där rättsläget inte är klart kan reglerna leda till rättsosäkerhet. 
Anna Olrog beskriver i en artikel i Balans från 2007 att reglerna är omöjliga att tillämpa för 
”vanliga människor” och att frustrationen över att försöka tolka och förklara dem är stor. Hon 
anser vidare att reglerna intar en tätposition bland de mest svårtillämpbara och omotiverade 
skattereglerna.73 

                                                        
69 Prop. 2009/10:47, s 9 
70 A prop, s 15 
71 A prop, s 16 
72 Prop. 1999/2000:2 del 2, s 453 
73 Olrog, Balans 2007, s 19 
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Ett flertal remissinstanser har fokuserat på lagstiftningen som helhet, alltså 40 kap. IL istället 
för endast på de nya regleringarna i remissvaren. Kritiken mot lagstiftningen ligger till stor 
del i att den kan vara ett hinder för företagandet och att den drabbar även de som inte försöker 
undvika skatt. Hindret för företagandet grundar sig både i att lagstiftningen gör det svårare att 
göra företagsöverlåtelser och att det osäkra rättsläget gör att handlingars konsekvenser kan 
vara svåra att förutsäga. Underskott i företag är något mycket vanligt och förekommer i 
företagsstarter, vissa skeden i företags utveckling och i lågkonjunkturer. Därför finns det 
ingen anledning att skära bort underskott endast på grund av en ägarförändring.74  
 
I de fall beloppsspärren gör att underskott faller bort leder det till att skattesatsen blir felaktig 
eftersom underskotten i de fallen måste betalas med skattade pengar och höjer på så vis 
skattesatsen.75 Om det ska utgå bolagsskatt på alla vinster samtidigt som en stor del av 
förlusterna underkänns på grund av ägarförändringar blir den slutliga bolagsskatten högre än 
vad lagstiftaren avsett.76 
 
FAR SRS anser att hela lagstiftningen om underskottsföretag är olyckligt utformad och att 
man istället för att ta fasta på det bestämmande inflytandet vid ägarförändringar och 
förvärvsavgiften vid beloppsspärren borde utgå från ifall underskottsföretaget drivs vidare. De 
anser att ett företag som drivs vidare i oförändrad form inte borde påverkas av att en viss 
procent av andelarna byter ägare och att reglerna därför hindrar konkurrensen. De anser att en 
reglering som bygger på underskottsföretagets fortsatta verksamhet både skulle underlätta 
beskattningen, slå till mot rätt företag och minska oförutsägbarheten.77 
 
I den nya lagstiftningen finns uttrycket ”kapitaltillskott med medfört ägarförändringen” även 
om det främst är riktade nyemissioner som varit anledningen till lagstiftningen. Juridiska 
fakulteten vid Stockholms universitet anser att det är onödigt att lagstifta mot alla typer av 
kapitaltillskott då det framförallt är de riktade nyemissionerna som skapat problem.78 
Lagstiftaren anser dock att om lagstiftningen skulle ha utformats annorlunda hade det 
förmodligen lett till nya sätt att gå runt reglerna med hjälp av andra kapitaltillskott, 
exempelvis konvertibler eller oriktade nyemissioner.79  
 
Regelrådet och Näringslivets Skattedelegation med flera anser att det inte skett en tillräckligt 
utförlig konsekvensbeskrivning av hur de nya reglerna skulle kunna påverka företag. De anser 
att eftersom handeln med underskottsföretag kommer att minska måste det betyda att reglerna 
kommer ha inverkan på företag.80 Näringslivets Skattedelegation anser att både en analys av 
påverkan på företag och ordalydelsen av paragraferna saknas. De tar upp 40 kap. 16 a § IL 
som exempel där restriktiviteten i kraven inte konsekvensbeskrivs. I propositionen anges att 
företag med affärsmässigt betingade förvärv inte kommer påverkas.81 
 
 

                                                        
74 Remissvar, Näringslivets Skattedelegation (Fi2009/4574) 
75 Virin, SvSkT 2009, s 748 
76 Hedin, SvSkT 2009, s 422 
77 Remissvar FAR SRS (Fi2009/4574) 
78 Remissvar Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet (Fi2009/4574) 
79 Prop. 2009/10:47, s 10 
80 Remissvar Regelrådet, Näringslivets Skattedelegation m.fl. (Fi2009/4574) 
81 Prop. 2009/10:47, s 13 
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5.3.1 Verkligt och särskilt värde 
 
Uttrycket verkligt och särskilt värde används i 40 kap. 16 a § IL för att avgöra i vilka fall 
tillgångarna i underskottsföretag anses motsvara kapitaltillskottet. Paragrafen ska säkerställa 
att affärsmässiga förvärv inte påverkas av lagändringen. Enligt propositionen är ett verkligt 
och särskilt värde ett värde som kan bestämmas utifrån objektiva omständigheter och ska inte 
kopplas ihop med förvärvarens näringsverksamhet eller person. Vid beräkningen ska inte 
hänsyn tas till det bokförda värdet utan till sakers verkliga värde.82 
 
Ett flertal remissinstanser anser att det är oklart vad som avses med begreppet ”vekligt och 
särskilt värde”.83 I propositionen uppges att uttrycket inte är nytt utan att det har funnits 
tidigare i den upphävda lagen LAU samt i 17 kap. 8 § IL och 24 kap. 19 § IL.84 De nämnda 
reglerna i IL kallas för Lundinreglerna.  
 
Lundinreglerna infördes 1967 för att stoppa Lundintransaktioner. Lundintransaktioner innebär 
att ett företag med stora beskattade vinster säljs till ett annat företag som kan dela ut vinsterna 
skattefritt. Om inte det köpande företaget uppenbart får tillgång till ett verkligt och särskilt 
värde förlorar köparen sin skattefrihet. Verkligt och särskilt värde utgår från det köpta 
företagets rörelsetillgångar.85 Användningen av Lundinreglerna i 40 kap. 16 a § IL gör alltså 
att verkligt och särskilt värde kopplas till uttrycket rörelse. Med rörelse menas enligt 2 kap. 24 
§ IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande 
tillgångar. Detta skulle enligt Nylén och Sträng innebära att kapitaltillskott inte får medräknas 
om inte underskottsföretaget bedriver en rörelse. Det i sin tur betyder att underskottsföretag 
som bedriver kapitalförvaltning inte kan omfattas av 40 kap. 16 a § IL.86 I Lundinreglerna ska 
verkligt och särskilt värde även utgå från det förvärvande företagets näringsverksamhet. 
Eftersom förvärv av underskottsföretag kan ske av både företag och fysiska personer blir 
kravet på näringsverksamhet inte tillämpligt i 40 kap. 16 a § IL.87  
 
Bedömningen av vad som är ett verkligt och särskilt värde kan bli osäker när skatteverket ska 
avgöra vad som är av värde för ett företag och vad värdet motsvarar.88 Dessutom leder 
bedömningar som denna till en försämrad kvalitet på skattelagstiftningen.89 
 
Utöver att verkligt och särskilt värde är svårt att definiera blir tillämpningen av 16 a § svår 
eftersom reglerna fastställer att det ska vara uppenbart att ett sådant värde erhållits. Uttrycket 
uppenbart har en restriktiv innebörd inom rättstillämpningen. Den restriktiva innebörden gör 
att det blir mycket svårt att uppfylla uppenbarlighetskriteriet om underskottsföretaget har 
värden i immateriella tillgångar, exempelvis ritningar eller experimentresultat.90 Immateriella 
tillgångar vållar även problem vad gäller underskottens redovisning eftersom de måste 
omkostnadsföras innan de får juridiska rättigheter.91 
 
                                                        
82 A prop, s 16 
83 Remissvar från bl. a Regelrådet, FAR SRS, SRF och Juridisk fakulteten vid Stockholms universitet 
(Fi2009/4574) 
84 Prop. 2009/10:47, s 11 
85 Grosskopf, Skattenytt 1988, s 182 f 
86 Nylén och Sträng, SvSkt 2010, s 74 f 
87 Prop. 2009/10:47, s 11 
88 Remissvar SRF (Fi2009/4574) 
89 Remissvar advokatsamfundet (Fi2009/4574) 
90 Lodin och von Bahr, SvSkT 2010, s 211 
91 A a, s 212 
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5.3.2 Neutralitetsperspektiv 
 
Inom skatterätten gäller neutralitetsprincipen. Neutralitetsprincipen innebär att 
skattesystemets olika handlingsalternativ inte ska ge olika skatt och på så vis påverka hur 
personer och företag väljer att handla. Olika rättsliga handlingsvägar för att i princip nå 
samma mål ska behandlas skattemässigt lika. Det neutrala skattesystemet påverkar alltså inte 
aktörers handlande.92 
 
Frågan blir då om nyemission av aktier ska behandlas lika som direktförvärv av aktier 
eftersom de båda syftar till att öka aktieinnehavet. Som beskrivet under 5.2 blir det med den 
nya lagstiftningen stor skillnad i beskattningen beroende på hur aktierna förvärvas. Före 
lagändringen behandlades kapitaltillkott och direktförvärv lika i lagen. I praktiken var de två 
alternativen dock inte lika och på så vis blev kapitaltillskott ett sätt att undvika skatt. Det är 
det här alternativet som beskrivs under 5.2, exempel 6. 
 
I den nya lagstiftningen har lagstiftaren velat hindra den skattefördel ägarförändringar genom 
kapitaltillskott medförde och därför stiftades lagen om till att skilja på kapitaltillskott och 
direktförvärv. Till skillnad från före lagändringen har det nu blivit ofördelaktigt att köpa 
andelar i underskottsföretag genom kapitaltillskott. Det är det här alternativet som beskrivs 
under 5.2, exempel 7. 
 
Nylén och Sträng anser att neutralitetsskäl talar för att aktier förvärvade genom kapitaltillskott 
ska behandlas lika som aktier förvärvade genom direktförvärv. Enligt dem bör det inte spela 
någon roll på vilket sätt aktierna förvärvas utan alla förvärvade aktier borde ge samma 
skattekonsekvenser.93 
 
Neutralitetsperspektivet är även aktuellt när det gäller problematiken runt verkligt och särskilt 
värde som presenterades ovan under 5.3.2. Skillnaden mellan kapitaltillskott och 
direktförvärv blir stor i de fall där det finns ett verkligt och särskilt värde i 
underskottsföretaget men underskottsföretaget inte har någon verksamhet. I dessa fall skulle 
40 kap. 16 a § IL inte bli tillämplig eftersom rörelsebegreppet i Lundinreglerna inte är 
uppfyllt.94. Underskottsföretagen behandlas alltså olika beroende på om de bedriver 
verksamhet eller ej. Vid direktförvärv av aktier har det däremot ingen betydelse om ett köpt 
underskottsföretag uppfyller rörelsebegreppet eftersom detta inte påverkar beräkningen av 
beloppsspärren. 
 
 

                                                        
92 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s 32 
93 Nylén och Stäng, SvSkT 2010, s 74 
94 A a, s 75 
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6 Avslutande diskussion 
 
I uppsatsen har jag beskrivit reglerna i 40 kap. IL och speciellt de nya och ändrade reglerna i 
40 kap. 16-16 a §§ IL. Jag har beskrivit delar av den tillämpningsproblematik som finns i den 
äldre lagstiftningen och lagt fram delar av remissinstansernas åsikter runt lagändringen. Jag 
kommer här att dela med mig av de tankar som väckts i och med uppsatsen.  
 
Argument för eller emot en lagstiftning som reglerar ägarförändringar i underskottsföretag 
måste som grundsten ha ett ställningstagande för eller emot handel med underskottsföretag. 
Huruvida handeln med underskottsföretag är skadlig eller ej är inte något som jag utrett i 
uppsatsen och något jag heller inte tar ställning till. 
 
Jag anser att lagstiftningen i 40 kap. IL i stort uppfyller syftet vilket är att stoppa handeln med 
underskottsföretag. Samtidigt håller jag med i mycket av kritiken som riktats mot reglerna. 
Den allvarligaste kritiken som jag ser det är att lagstiftningen är svår att tillämpa och kräver 
mycket kunskap samtidigt som det kan bli en stor kostnad för den som misslyckas med 
tillämpningen. Dessa faktorer leder till rättsosäkerhet. Att förutse resultatet av ett 
företagsförvärv är i många fall svårt med den nuvarande lagstiftningen vilket kan vara ett 
hinder för företagandet. Lagstiftningen har som syfte att minska osund handel med 
underskottsföretag och på så vis gynna samhället. Samtidigt är reglerna svåra att tillämpa och 
kan leda till att fysiska personer och företag drar sig för att köpa och sälja andelar i 
underskottsföretag. Affärsmässigt betingade företagsförvärv är något som ses som positivt för 
samhället. Frågan är då vad vinsten med lagstiftningen i 40 kap. IL blir. 
 
FAR SRS lade i sitt remissvar fram ett förslag där beskattningen skulle grunda sig på om 
underskottsföretaget drevs vidare. Det skulle enligt dem vara ett sätt att göra reglerna mindre 
komplicerade. Dock tror jag att kan det bli svåra gränsdragningsproblem även med en sådan 
lagstiftning. När drivs ett företag vidare, vad ska vara kriterierna? Skulle en sådan lagstiftning 
kunna leda till olika typer av skenverksamhet där enda syftet var att få behålla 
underskottsföretagens underskott? Det är dock svårt att uttala sig om huruvida förslaget skulle 
fungera i verkligheten utan ordentliga utredningar.  
 
Det faktum att den nuvarande lagstiftningen är svårtillämpad och har många 
tolkningsproblem gör att en mindre komplicerad lagstiftning skulle förbättra företagens 
situation avsevärt. Frågan är bara om det skulle kunna finnas lagstiftning som kan lösa 
problemen med handel med underskottsföretag på ett okomplicerat sätt eftersom området är 
så pass komplext.  
 
Ändringen av reglerna syftar till att stoppa det kringgående av reglerna som varit ett problem. 
Samtidigt ska reglerna inte stoppa affärsmässigt motiverade förvärv. Som jag ser det kommer 
de nya reglerna att stoppa den handel med underskottsföretag som skett genom 
kapitaltillskott. Huruvida de affärsmässiga förvärven kommer förbli opåverkade är mer 
osäkert. 
 
40 kap. 16 § IL är tydligt utformad och leder förmodligen varken till tolkningsproblem eller 
till kringgående av reglerna. Det finns kritik mot paragrafen och den grundar sig framförallt i 
avsaknad av neutralitet. 
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Skattelagstiftningen ska, som tidigare nämnt, vara neutral. Lagstiftningen ska alltså göra olika 
val neutrala i ett skattehänseende. Efter lagändringen är reglerna inte neutrala vad gäller 
aktieförvärv eftersom skatten avgörs av vilket sätt som aktierna förvärvas. Den föregående 
lagstiftningen, där direktförvärv och kapitaltillskott behandlades lika, var i det avseendet mer 
neutral. Anledningen till lagändringen var dock att direktförvärvade aktier och aktier 
förvärvade genom kapitaltillskott inte fick samma skattemässiga konsekvenser, trots neutrala 
regler.  
 
Jag ställer mig frågande till om man i skattemässiga sammanhang kan påstå att en 
ägandeförändring genom kapitaltillskott är samma sak som ägandeförändring genom 
direktförvärv vad gäller tillämpningen av reglerna i 40 kap. IL. En ägarförändring genom 
kapitaltillskott innebär att köparen tillför underskottsföretaget kapital och därför blir det 
alternativet mycket ”billigt” då det köpande företaget återfår sina pengar och egentligen 
snarare flyttar kapital är förbrukar kapital. Vid direktförvärv går pengarna till den förre 
aktieägaren och blir på så vis en kostnad för det köpande företaget. Detta är något som, med 
hänsyn till uppsatsens syfte, inte utretts men som skulle vara intressant att utreda mer. Frågan 
är viktig eftersom likheten eller olikheten mellan kapitaltillskott och direktförvärv är 
avgörande för huruvida reglerna är neutrala. 
 
40 kap 16 a § IL har fått kritik bland annat för att vara otydlig, sakna neutralitet och för att 
inte uppfylla det tänkta syftet. Användningen av definitionen verkligt och särskilt värde är en 
av de förändringar som remissinstanserna riktat mest kritik emot. Ovan har jag beskrivit de 
olika motiven för kritiken som lagts fram. Det största problemet kan på ett lätt sätt förkortas 
som ovetskap. Lagstiftaren har använt ett uttryck som finns definierat i och med 
Lundinreglerna som dock inte kan användas helt på samma sätt som i definitionen. Problemet 
med att underskottsföretag utan rörelse särbehandlas i och med att Lundinreglerna står som 
definition borde det tolkas som att det varit lagstiftarens mening. Att hindra förvärv av 
underskottsföretag som sysslar med kapitalförvaltning eller saknar rörelse är enligt min 
mening omotiverat. I de fall som det finns ett värde i underskottsföretaget borde 
förutsättningar för undantag vara uppfyllda. Att lägga in en definition som ytterligare 
komplicerar reglerna är det sista som 40 kap. IL behöver. Samtidigt nämns detta inte prop. 
2009/10:47 vilket gör antagandet osäkert. Praxis kommer att få utvisa hur uttrycket ska tolkas.  
 
40 kap. 16 a § IL saknar proportionering. Det spelar alltså ingen roll ifall det köpta 
underskottsföretaget har vissa värden av verkligt och särskilt värde eftersom hela 
kapitaltillskottet måste motsvaras av värdet och detta dessutom enligt uttrycket uppenbart. 
Undantaget blir svårt att tillämpa då kraven är så pass högt ställda. Om en proportionering 
tillåtits hade reglerna blivit mer generösa och hjälpt fler företag med affärsmässigt motiverade 
företagsförvärv. Jag tror att bristen på proportionering kan leda till att undantaget inte 
kommer kunna tillämpas på ett flertal företagsförvärv där det finns affärsmässiga motiv. Det 
finns heller ingenting som talar emot en proportionering då det i min mening inte skulle gå att 
missbruka för att undvika skatt.   
 
Syftet med 40 kap. 16 a § IL är att inte lagändringen i 40 kap. 16 § IL ska drabba de företag 
som har affärsmässiga syften. En otydlig definition och högt ställda krav gör att det finns en 
risk att de affärsmässiga förvärven i flera fall inte kommer att omfattas av paragrafen, på den 
punkten håller jag med Nylén och Sträng.  
 
En stor del av problematiken runt 40 kap. IL och de nya reglerna grundar sig i att det inte står 
klart hur reglerna ska tillämpas. Uppsatsen syfte har inte varit att lösa några problem utan att 



 
24 

visa på vilka problem som finns. Reglerna i 40 kap. IL är detaljerade och har ändrats många 
gånger. Förmodligen kommer reglerna att ändras igen då ägarförändringar i 
underskottsföretag är ett mycket omdebatterat område där det hela tiden dyker upp nya 
frågetecken och nya vägar att ta sig runt lagstiftningen.  
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