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Sammanfattning 

 

I början på 1970-talet infördes ett låneförbud i den svenska aktiebolagslagen som innebär ett 

förbud för aktiebolag att lämna penninglån till den som äger aktier, är styrelseledamot eller 

verkställande direktör i bolaget eller annat bolag i samma koncern. Detta förbud träffar även 

närstående till dessa personer. Från detta förbud finns även en rad undantag föreskrivna då det 

under vissa förutsättningar ansetts affärsmässigt motiverat att tillåta lån till subjekt i den 

förbjudna kretsen. Ett av dessa undantag är det så kallade koncernundantaget som tillåter lån 

inom koncerner under den förutsättningen att moderbolaget har sin hemvist inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES). Motivet bakom låneförbudet är framförallt av 

skatterättslig karaktär och genom detta önskade man förhindra den skatteflykt som uppstår då 

fysiska personer lånar medel från bolaget för att finansiera sin privata konsumtion och på 

detta sätt skjuter upp eller helt undgår beskattning av detta kapital. Man kan därför starkt 

ifrågasätta hur låneförbudet kan motiveras i anslutning till lån inom en koncern där alltså inga 

medel förs ur bolagssektorn för att finansiera privat konsumtion. Syftet med föreliggande 

uppsats är därmed att utreda vilka skatterättsliga konsekvenser som uppstår i anslutning till 

koncernundantagets geografiska begränsning på grund av att koncerner vars moderbolag har 

hemvist utanför EES idag hamnar helt utanför koncernundantagets tillämpningsområde. Ett 

förbjudet lån ska enligt de nuvarande reglerna om beskattning av förbjudna lån tas upp som 

inkomst hos lånemottagaren såvida inte mottagaren är ett aktiebolag eller det anses föreligga 

synnerliga skäl mot beskattning. Det är endast obegränsat skattskyldiga subjekt i Sverige som 

träffas av de skatterättsliga sanktionerna och dessa missgynnas därför i jämförelse med de 

subjekt som är begränsat skattskyldiga här i landet. De skatterättsliga sanktionerna medför 

dessutom en restriktion i den fria rörligheten för kapital vilket är en av de grundläggande 

friheterna inom den europeiska unionen. En tillämpning av reglerna om beskattning av 

förbjudna lån strider dessutom i vissa situationer mot skatteavtalsrätten. Den 

diskrimineringsklausul som återfinns i de allra flesta av Sveriges skatteavtal föreskriver 

nämligen att svenska bolag med ägare hemmahörande i den andra avtalsslutande staten inte 

ska behandlas sämre än om det ifrågavarande bolaget istället hade inhemska ägare. Detta 

medför enligt min mening att flertalet av de transaktioner som anses förbjudna ändock inte 

kan beskattas. En utvidgning av koncernbegreppet till att omfatta alla koncerner oavsett 

moderbolagets hemvist skulle mot bakgrund av detta inte medföra några betydande 

skatterättsliga konsekvenser. 
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1. Inledning 

 

I början på 1970-talet infördes ett låneförbud i den svenska aktiebolagslagstiftningen som 

föreskriver ett förbud för aktiebolag att lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget, 

den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget samt närstående till dessa 

personer.
1
 Från detta låneförbud infördes dessutom en rad undantag. Bland dessa ett undantag 

för bolag som ingår i samma koncern.
2
 Detta koncernundantag omfattade vid sitt införande 

endast lånetransaktioner mellan bolag inom en koncern i vilket moderbolaget var ett svenskt 

aktiebolag. Detta har senare utvidgats och omfattar idag alla koncerner vars moderbolag är en 

juridisk person med hemvist inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).
3
 

Dagens reglering innebär således att företagsgrupper vars moderbolag har hemvist utanför 

EES hamnar utanför koncernundantaget och lånetransaktioner mellan dessa bolag blir således 

förbjudna.
4
 Syftet med låneförbudet är framförallt av skatterättslig karaktär och detta motiv 

har ända sedan låneförbudets tillkomst kritiserats hårt i doktrinen. Det har ansetts att 

aktiebolagslagen inte är rätt plats för att komma till rätta med skatterättsliga problem.
5
 Trots 

detta har låneförbudet bibehållit sin plats i aktiebolagslagen och det har dessutom införts 

skatterättsliga regler i inkomstskattelagen som reglerar förbjudna lån. Ämnet för denna 

uppsats är således de skatterättsliga konsekvenserna av koncernundantagets geografiska 

begränsning. Motivet till låneförbudet var framförallt att förhindra att medel fördes ur 

bolagssektorn för att finansiera privat konsumtion. Man kan därmed ifrågasätta hur förbudet 

kan motiveras med hänsyn till transaktioner mellan bolag där det alltså inte blir fråga om 

någon skatteflykt. Som ska framgå får låneförbudet verkningar på transaktioner som inte alls 

medför något undandragande av skatt och det kan dessutom ifrågasättas om beskattning av 

förbjudna lån mellan bolag är förenlig med EU-rätten och skatteavtalsrätten. Denna uppsats 

ska därför ägnas åt att utreda vilka skatterättsliga konsekvenser den nuvarande regleringen av 

förbjudna lån medför. Det ska dessutom utredas vilka konsekvenser en utvidgning av 

koncernbegreppet till att omfatta alla koncerner oavsett moderbolagets hemvist skulle få.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att utreda vilka skatterättsliga konsekvenser som uppstår i 

anslutning till låneförbudets koncernundantag samt vilka konsekvenser en utvidgning av detta 

undantag skulle få. Inledningsvis måste därför först kartläggas hur den nuvarande 

skatterättsliga regleringen av koncernlån fungerar för att sedan försöka fastställa vilka 

konsekvenser en utvidgning av koncernbegreppet skulle få. Såväl de civilrättsliga reglerna i 

aktiebolagslagen som de skatterättsliga reglerna i inkomstskattelagen får betydelse för 

bedömningen och därmed behandlas båda dessa regelverk. Dessutom måste den 

                                                           
1
 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, Sjätte upplagan 2010, Litteraturcompagniet AB, 

Stockholm, s 247 f. 
2
 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, Tredje upplagan 2010, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s 323. 

3
 Proposition 1973:93 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m., s 134,  

  21 Kap. 2 § 2 St. ABL. 
4
 21 Kap. 2 § ABL. 

5
 Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s 427. 
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internationella skatterätten tas upp till behandling och anledningen till detta är att en stor del 

av de transaktioner som behandlas har internationell anknytning. Såväl EU-rätten som 

skatteavtalsrätten behandlas och analyseras för att undersöka om beskattning av förbjudna lån 

inom bolagssektorn står i överensstämmelse med dessa. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Vilka skatterättsliga konsekvenser skulle en utvidgning av koncernundantaget, till att omfatta 

alla koncerner oavsett moderbolagets hemvist, medföra? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Fokus i denna uppsats är det allmänna låneförbudets koncernundantag och 

förvärvslåneförbudet lämnas därför därhän. Ytterligare ett undantag från låneförbudet 

behandlas dock översiktligt. Nämligen undantaget för kommersiella lån vilket även detta kan 

få betydelse vid koncerninterna transaktioner. Vidare är det låneförbudet i aktiebolagslagen 

som är centralt för denna uppsats även om motsvarande låneförbud återfinns i stiftelselagen 

(1994:1220) samt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse. Syftet med uppsatsen 

är att utreda de skatterättsliga konsekvenserna av förbudet och av den anledningen behandlas 

de civilrättsliga sanktionerna endast översiktligt. En redogörelse av dessa är ändock på sin 

plats för att ge en rättvisande bild av låneförbudet. Trots att det centrala i uppsatsen är den 

skatterättsliga sidan av koncernundantaget är det oundvikligt att inte också behandla den 

bolagsrättsliga sidan för att därigenom få en helhetsbild av förbudet och för att få förståelse 

till motiven bakom detta. För att begränsa uppsatsen omfång kommer inte Skatteverkets 

möjligheter till kontroll av koncernlån att behandlas. Fokus kommer att ligga på problemtiken 

kring koncernundantaget utan hänsyn till hur redovisning och kontroll av detta sker. Motivet 

till låneförbudet är framförallt att motverka skatteflykt. I denna uppsats kommer dock bara 

koncernundantaget att behandlas och lag (1995:575) mot skatteflykt som även den kan tänkas 

bli aktuell i anslutning till låneförbudet kommer inte att nämnas.  

 

 1.4 Metod och material 

 

Metoden i denna uppsats är den rättsvetenskapliga metoden som innefattar såväl 

rättskälleläran som stora delar av den juridiska metoden.
6
 Då denna uppsats även angränsar 

till andra områden än det juridiska området, bland annat företagsekonomiska överväganden, 

tycks denna metod mest ändamålsenlig för uppsatsens ämne. Dessutom ingår rättspolitiska 

förslag de lege ferenda samt de sententia ferenda i den rättsvetenskapliga metoden. 

 

Litteratur har valts efter relevansen för uppsatsens ämne. En stor del av presenterad fakta är 

hämtad från förarbeten och offentliga utredningar och anledningen till detta är den lagändring 

avseende beskattning av förbjudna lån som trädde i kraft den 1 januari 2010. Det finns 

                                                           
6
 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- Ämne, material, metod och argumentation, Andra 

upplagan 2008, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s 39. 
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därmed endast begränsat med litteratur som så kort efter lagändringens ikraftträdande hunnit 

behandla de nya reglerna. Med hänsyn till detta finns inte heller någon praxis från högsta 

instans där de nya reglerna prövats och svensk praxis har därmed inte något stort utrymme i 

uppsatsen. Däremot finns det gott om praxis på EU-rättslig nivå som behandlas och 

analyseras för att utreda hur väl de svenska reglerna uppfyller de i EU-rätten uppställda 

kraven på fri rörlighet inom unionen. Även skatteavtalsrätten har en central del i denna 

uppsats och jag har genomgående valt att behandla det skatteavtal som ingåtts mellan Sverige 

och Amerikas förenta stater. Detta är formulerat efter Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utvecklings (OECD:s) modellavtal. Avtalet får därmed fungera som 

vägledning av den anledningen att de allra flesta av Sveriges avtal är formulerade efter samma 

modell. Slutligen behandlas även några artiklar från Svensk skattetidning samt Skattenytt som 

jag anser belyser den problematik som uppstår i anslutning till beskattning av förbjudna lån 

vid koncerninterna transaktioner.   

 

1.5 Disposition  

 

Inledningsvis följer en redogörelse över låneförbudet och dess koncernundantag följt av en 

redogörelse över hur dessa behandlas skatterättsligt. Lånetransaktioner mellan koncernbolag 

har ofta en internationell anknytning och därför följer sedan en redogörelse över den 

internationella skatterätten samt en analys över hur väl de svenska reglerna om beskattning av 

förbjudna lån anses stå i överensstämmelse med EU-rätten och skatteavtalsrätten. Mot 

bakgrund av detta åtföljer sedan en kort exemplifiering av en rad transaktioner för att belysa 

den problemtik som uppstår i anslutning till internationella transaktioner mellan bolag. Syftet 

med denna uppsats är som framgått att utreda de skatterättsliga konsekvenserna av ett utvidgat 

koncernundantag och en redogörelse över dessa konsekvenser ska därmed försöka utredas. 

Avslutningsvis följer en kort redogörelse över den framtida utvecklingen på området.   
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2. Låneförbudets koncernundantag 

 

Låneförbudet som idag återfinns i 21 Kap. 1 § Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) tillkom i 

början på 1970-talet och innebär kortfattat ett förbud för aktiebolag att lämna penninglån till 

den som äger aktier, är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller annat bolag 

inom samma koncern. Detta förbud träffar även närstående till dessa personer, den så kallade 

släktkatalogen, som innefattar bland annat make, föräldrar, morföräldrar, styvföräldrar, barn, 

barnbarn samt sambo. Lån får inte heller lämnas till annat bolag som aktieägaren själv eller 

tillsammans med någon närstående har ett bestämmande inflytande över.
7
 Som aktieägare 

räknas inte andelsinnehavare i investeringsfond.
8
 

 

1 § Om inte annat följer av 2 § , får ett aktiebolag inte lämna penninglån till  

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

2. den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, 

3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som 

avses i 1 eller 2, 

4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är 

gift med den andres syskon, eller 

5. en juridisk person över vilken en person som avses i 1-4, ensam eller tillsammans med någon annan som 

avses där, har ett bestämmande inflytande. 

 

Detta förbud, det så kallade allmänna låneförbudet, omfattar således endast penninglån. 

Normala varukrediter omfattas inte av detta förbud om inte villkoren är ovanligt fördelaktiga 

för låntagaren.
9
 Tanken med låneförbudet är att motverka att medel förs från bolaget till 

subjekt som kan påverka, såväl direkt som indirekt, beslut för sin privata nytta framför 

bolagets intresse. Reglerna tar därmed inte hänsyn till vare sig bolagets eller lånemottagarens 

ekonomiska ställning och resultatet av detta blir en vid krets av mottagare som anses 

förbjudna.
10

 Förutom detta allmänna låneförbud finns även ett särskilt förbud i 21 Kap. 5 § 

ABL som innebär ett förbud för aktiebolag att ge förskott, lämna penninglån samt ställa 

säkerhet för en gäldenär i syfte att denne ska förvärva aktier i ifrågavarande bolag eller 

överordnat bolag inom samma koncern.
11

 Ämnet för denna uppsats är dock det allmänna 

låneförbudet och det särskilda förbudet lämnas därför därhän.  

 

För att fullt ut förstå motiven till låneförbudet krävs först en kort genomgång av aktiebolaget 

och dess grundläggande principer. Det som utmärker ett aktiebolag i jämförelse med andra 

bolagsformer är de krav som finns på ett minsta insatskapital och de regler som finns för att 

bibehålla en minsta förmögenhet i bolaget. Den samverkan som finns i ett aktiebolag har 

således knutits till en viss bunden förmögenhet istället för till vissa individer och aktieägarna 

svarar enligt 1 Kap. 3 § ABL endast för det kapital de tecknat.
12

 Detta innebär att en 

aktieägare inte har något personligt betalningsansvar och skyddet för aktiekapitalet har 

                                                           
7
 21 Kap. 1 § 1-5 p. ABL. 

8
 21 Kap. 4 § ABL. 

9
 Prop. 1973:93, s 133. 

10
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 322 f. 

11
 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 249. 

12
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 16 f.  

http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20050551.htm#K21P2
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därmed en betydande roll i regleringen av denna bolagskategori. Aktiekapitalet ses först och 

främst som en förmögenhetsbuffert till skydd för bolagets borgenärer. Denna 

förmögenhetsbuffert tillhör bolagets bundna kapital för vilket en rad särregler återfinns.
13

 Ett 

aktiebolags kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Till det förstnämnda 

hör aktiekapital, reservfond, uppskrivningsfond, kapitalandelsfond samt annan av aktieägarna 

bestämd bunden fond enligt 5 Kap. 14 § Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). En allmän 

rättsgrundsats på aktiebolagsrättens område är att aktieägarna aldrig får vidta åtgärder som 

strider mot det i ABL uppställda borgenärsskyddet.
14

 

 

2.1 Koncernundantaget 

 

Från låneförbudet finns dessutom en rad undantag uppräknade i 21 Kap. 2 § ABL och dessa 

har införts av den anledningen att det ibland ansetts affärsmässigt motiverat att tillåta lån till 

aktieägare eller närstående bolag.
15

 Idag finns fem undantag från låneförbudet och dessa är: 

 

2 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte om 

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

2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget ingår, 

3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, 

eller 

4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203). 

Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av motsvarande slag i vilken 

moderorganisationen är  

1. en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), 

2. en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 

eller 

3. kommun, landsting eller kommunalförbund. 

Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller dennes närstående, om låntagarens och 

dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet. Lag 

(2011:204). 

 

I det följande kommer främst det i 21 Kap. 2 § 1 st. 2 p. ABL föreskrivna undantaget att 

behandlas, det så kallade koncernundantaget. Innan jag går närmare in på detta undantag och 

dess nuvarande lydelse kan en kort historik över låneförbudet och dess utveckling vara på sin 

plats för förståelsen av den fortsatta framställningen.  

 

2.2 Historik och motiv 

 

I den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen ges bolagets ledning stora möjligheter att själva forma 

sina affärsbeslut. Penninglån till aktieägare, styrelseledamöter samt verkställande direktör har 

tidigare fallit under ledningens beslut. Denna möjlighet för bolagets ledning att själva besluta 

om penninglån till närståendekretsen ansågs dock förenad med en rad risker för bolagets 

                                                           
13

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 24 f. 
14

 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag en lärobok, s 12 f. 
15

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 323. 

http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20050551.htm#K21P1
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20110203.htm#K5
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20110203.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20050551.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/19991078.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20050551.htm#K21P1
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borgenärer.
16

 I och med införandet av 1975-års aktiebolagslag antogs därmed ett förbud mot 

penninglån till aktieägare och närstående till dessa.
17

 Den utredning
18

 som föregick 

lagändringen ansåg att det i stor utsträckning förekom att aktiebolag lånade ut sina medel till 

aktieägarna. Det ansågs inte förenligt med aktiebolagslagens grunder att driva ett bolag utan 

personligt ansvar där bolagets betalningsförmåga i realiteten blev avhängig aktieägarens egen 

betalningsförmåga. Enligt utredningen urholkade detta den säkerhet som det bundna egna 

kapitalet ställer upp för såväl aktieägare som bolagets borgenärer. Därmed blir säkerheten inte 

större än den säkerhet som utgörs av aktieägarens egen solvens. Den som på detta sätt önskar 

driva ett bolag torde istället hänvisas till en bolagsform med personligt ansvar.
19

 Detta är det 

första motivet för införandet av låneförbudet och tycks i doktrinen allmänt accepterat. Det 

andra motivet är dock mycket omstritt och innebär att penninglån till aktieägare och denne 

närstående personer borde förbjudas ur skatterättslig synvinkel på den grunden att ett lån till 

skillnad från löneuttag från bolaget i normalfallet inte utlöser någon beskattning. Därigenom 

förs medel från bolaget för att finansiera privat konsumtion.
20

 Genom låneförbudet stängdes 

den möjlighet som tidigare funnits för aktieägare att låna medel från bolaget för att finansiera 

sin privata konsumtion. I stället blir dessa hänvisade till löneuttag eller utdelning och därmed 

utlöses även beskattning av detta kapital.
21

 

 

Från låneförbudet föreslog utredningen dessutom en rad undantag. Nämligen ett undantag för 

aktieägare som är moderbolag och ett undantag för aktieägare som endast innehar en mindre 

andel av aktiekapitalet.
22

 Här kommer endast koncernundantaget att behandlas. Detta 

undantag motiverades med att en koncern i detta sammanhang måste beaktas som en enhet. 

Om inte detta skulle vara fallet blir resultatet att två bolag inom en koncern behandlas olika än 

två rörelsegrenar inom ett och samma bolag där det är möjligt att lämna bidrag mellan 

rörelsegrenarna. Inte heller ur borgenärernas synvinkel ansågs ett lån mellan två koncernbolag 

medföra lika stor risk som penninglån till en aktieägare eller ledningsorgan. Skulle en 

situation uppstå där ett koncernbolag inte infriar sina förpliktelser gentemot sina borgenärer 

kan dessa alltid ta en fordran koncernbolaget har på ett annat bolag inom koncernen i anspråk. 

Även ur skatterättslig synvinkel ansågs undantaget motiverat eftersom skattelagstiftningen 

möjliggör avdragsgilla koncernbidrag.
23

 Undantaget utformades på sådant sätt att lån mellan 

koncernbolag alltid var tillåtna under den förutsättningen att moderbolaget var ett svenskt 

aktiebolag med ett dominerande inflytande över dotterbolaget. Med dotterbolag avsågs inte 

endast svenska aktiebolag utan även andra ekonomiska företag samt utländska bolag.
24

 Redan 

vid koncernundantagets införande framfördes kritik om att detta var alltför snävt utformat.
25

 

                                                           
16

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 321. 
17

 Hemström, C, Bolagens rättsliga ställning – Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, 
Sjunde upplagan 2007, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s 154. 
18

 SOU 1971:15 Förslag till aktiebolagslag m.m. betänkande avgivet av Aktiebolagsutredningen. 
19

 Prop. 1973:93, s 59. 
20

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 321 f. 
21

 Prop. 1973:93, s 92. 
22

 A prop s 92. 
23

 A prop s 92 f. 
24

 A prop s 134. 
25

 A prop s 92. 
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I sammanhanget uppstod även en diskussion om huruvida ett införande av låneförbudet även 

kunde föranleda en undantagsregel för bolag som visserligen inte ingick i samma koncern 

men som kunde motiveras av affärsmässiga överväganden. I det praktiska affärslivet 

förekommer inte sällan att lån mellan bolag med viss ägargemenskap kan vara affärsmässigt 

motiverade. Som exempel nämns att ett bolag kan behöva lämna ett penninglån till sin 

leverantör för att säkerställa sin råvaruförsäljning. Det ansågs inte lämpligt att låta 

lånetransaktioner som är företagsekonomiskt motiverade vara beroende av en 

dispensprövning och inte heller lämpligt att bolagen vid varje affärsmässigt motiverat 

lånetillfälle skulle vara tvungna att undersöka huruvida mottagaren faktiskt träffas av den vida 

kretsen av förbjudna betalningsmottagare. Ytterligare ett undantag infördes därmed för de 

situationer där ett penninglån är affärsmässigt motiverat och uteslutande är avsett för 

lånemottagarens verksamhet. Lån av detta slag får anses lämnas i bolagets intresse och 

därmed torde detta även gynna det ekonomiska resultatet. Till följd därav riskeras inte heller 

borgenärsskyddet. Ett sådant lån kan inte heller anses ge upphov till någon slags skatteflykt 

när lånet inte är avsett för privat konsumtion. Det kan även nämnas att en möjlighet till 

dispens från låneförbudet infördes. Denna dispensmöjlighet infördes främst för att underlätta 

generationsskiften.
26

  

 

2.3 Utvidgning av koncernundantaget 

 

Från år 1975 och framåt bidrog förändringar i näringslivet samt den internationalisering 

Sverige genomgått till att ett överseende av aktiebolagslagen ansågs nödvändigt.
27

 Särskilt 

den förändrade ägarstrukturen i svenska aktiebolag ansågs vara en bidragande faktor. Under 

1990-talet ökade det utländska ägandet i svenska aktiebolag väsentligt och över hälften av de 

stora bolagen ägs idag av utländska rättssubjekt. Även Sveriges medlemskap i Europeiska 

unionen medförde att lagen borde ses över för att bättre stämma överens med EU-rätten och 

stå sig i konkurrensen med regelverken i andra EU-stater. För att underlätta för svenska 

företag att anskaffa kapital från den internationella marknaden ansågs det av vikt att den 

svenska aktiebolagsformen stod sig i den internationella utvecklingen för att på detta sätt 

skapa förtroende för de svenska aktiebolagen.
28

 År 2005 lämnade regeringen in en proposition 

om ändringar i aktiebolagslagen och en av de frågor som kom att utredas var den gällande 

låneförbudet. 

 

I kommitténs förslag till ändringar av låneförbudet föreslogs att förbudet mot närståendelån 

skulle tas bort helt eller ersättas med särskilda begränsningar av lånebeloppets storlek. Detta 

avstyrktes dock av en rad remissinstanser då de ansåg att de skatterättsliga konsekvenserna av 

ett borttagande av förbudet borde utredas innan förslaget genomfördes.
29

 Det skatterättsliga 

motivet för låneförbudet har ända sedan förbudets tillkomst kritiserats hårt i doktrinen och det 

har hävdats att den civilrättsliga lagstiftningen inte är rätta stället för att försöka komma till 

rätta med den typ av skatteplanering som närståendelån kan ge upphov till. Enligt kommittén 

                                                           
26

 Prop. 1979:93, s 93 f. 
27

 Prop. 2004/05:85, s 197. 
28

 A prop s 197. 
29

 A prop s 427. 
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borde den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen endast reglera frågor som avser skyddet för 

bolagets borgenärer utan någon skatterättslig hänsyn. Även lagrådet instämde i denna kritik 

och ansåg att ett lån till en aktieägare inte var mer riskfyllt än en utbetalning utan 

återbetalningsskyldighet vilket är tillåtet om bolaget har utdelningsbara medel och täckning i 

det bundna egna kapitalet. Istället ansåg lagrådet att man i den skatterättsliga lagstiftningen 

fick försöka komma tillrätta med beskattningen av lån på förmånliga villkor. Trots denna 

kritik ansåg en rad andra remissinstanser att låneförbudet borde bibehållas. Det ansågs 

nämligen främmande för ett bolags verksamhet att lämna penninglån till en aktieägare. 

Dessutom skulle detta medföra ökade risker för en sammanblandning mellan bolagets och 

aktieägarens ekonomier vilket skulle kunna leda till missbruk som innebär ett kringgående av 

lagens kapitalskyddsregler.
30

 Enligt regeringen skulle ett borttagande av låneförbudet endast 

kunna motiveras om detta skulle leda till att de seriösa företagens behov tillgodosågs. De 

konstaterade att möjligheten för aktieägare att i vissa situationer låna medel ur bolaget skulle 

kunna vara värdefull. Denna fördel för aktieägaren skulle dock endast uppstå om lånet 

lämnades på icke affärsmässiga villkor och i en sådan situation är det uppenbart att 

beskattning av lånet bör ske. Beskattningen av lånet skulle därmed medföra att lånet inte alls 

framstår som särskilt förmånligt för aktieägaren. Nyttan med ett borttagande av låneförbudet 

ansågs därmed begränsad och ett bibehållande av förbudet ansågs motiverat.
31

 Inte heller 

några ändringar av den förbjudna kretsen ansågs nödvändiga.
32

 

 

Vad gäller själva koncernundantaget ansågs dock vissa förändringar påkallade. Starka skäl 

ansågs tala för ett bibehållande av undantaget avseende koncerner eftersom detta från 

borgenärsskyddsperspektiv inte ansågs utgöra en lika riskfylld transaktion som till övriga 

aktieägare. En brist i den ditintills gällande regleringen var att undantaget fått alltför snävt 

tillämpningsområde. Den tidigare koncerndefinitionen krävde att moderbolaget skulle vara ett 

svenskt aktiebolag för att undantaget skulle vara tillämpligt. Utländska företagsgrupper föll 

därmed helt utanför bestämmelsen. Enligt regeringen tycktes denna avgränsning godtycklig 

och i ett avseende även stridande mot EU-rätten. Enligt denna ska en utländsk företagsgrupp 

med ett moderbolag hemmahörande inom EES-området ges samma möjligheter som en 

svensk koncern att lämna penninglån mellan de olika bolagen. Denna brist i lagstiftningen 

hade hitintills lösts genom den möjlighet som finns till dispens men nu utvidgades 

koncernbegreppet till att omfatta alla företagsgrupper i vilka moderbolaget har hemvist inom 

EES. Vidare fastslogs även att alla svenska juridiska personer, inte endast aktiebolag, som är 

bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078) (BFL) omfattas av 

moderbolagsbegreppet. Även utländska juridiska personer med hemvist inom EES som 

motsvarar en svensk juridisk person omfattas i dag av moderbolagsbegreppet och penninglån 

med stöd av koncernundantaget kan numera dessutom åberopas om moderbolaget är 

exempelvis en ekonomisk förening eller en stiftelse.
33

 

 

                                                           
30

 Prop. 2004/05:85, s 427. 
31

A prop s 428. 
32

 A prop s 429. 
33

 A prop s 431. 
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2.4 Koncernbegreppet 

 

Som framgått ovan omfattade koncernundantaget vid sitt införande endast koncerner där 

moderbolaget var ett svenskt aktiebolag. Var dotterbolaget hade sin hemvist eller huruvida 

detta var ett aktiebolag eller en annan bolagsform hade därmed ingen betydelse.
34

 Redan då 

framfördes dock kritik avseende undantagets utformning
35

 och genom 2005 års aktiebolagslag 

utvidgades definitionen till dagens formulering. Koncernundantaget har idag sin plats i 21 

Kap. 2 § 1 st. 2 p. ABL och denna punkt gör gällande att ett penninglån till ett bolag inom 

samma koncern är tillåtet enligt koncerndefinitionen i 1 Kap. 11 § 1 st. ABL. Detta innebär att 

ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag om aktiebolaget: 

 

 Innehar mer än hälften av rösterna i den juridiska personen 

 Äger aktier eller på grund av avtal med andra delägare i den juridiska personen 

förfogar över mer än hälften av rösterna 

 Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och därmed har rätt att utse eller 

avsätta hälften av ledamöterna i dess ledarorgan eller 

 Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med denna 

eller på grund av föreskrift i den juridiska personens bolagsordning, bolagsavtal eller 

jämförbara stadgar har ett bestämmande inflytande i denna.
36

 

 

Enligt denna definition kan alltså endast ett svenskt aktiebolag vara moderbolag. En 

företagsgrupp som styrs av ett i utlandet hemmahörande bolag är således inte en koncern 

enligt huvudregeln i den svenska aktiebolagslagstiftningen. Vad avser dotterbolag så är lagen 

mer öppen än avseende moderbolag och enligt ABL kan alltså samtliga såväl svenska som 

utländska företag vara dotterbolag så länge dessa är juridiska personer.
37

 Förutom det direkta 

inflytande som grundar en koncern enligt 1 Kap. 11 § 1 st. ABL så kan även en indirekt 

maktutövning ge upphov till ett koncernförhållande. Detta i de fallen då ett dotterbolag ensam 

eller tillsammans med ett annat bolag inom koncernen kontrollerar ett tredje bolag.
38

 Det finns 

inte utrymme att i detta sammanhang redogöra för alla de situationer där ett indirekt 

inflytande ger upphov till ett koncernförhållande. Istället hänvisas den intresserade läsaren till 

T. Sandström
39

 för en djupare förståelse. Här räcker det att konstatera att koncerndefinitionen 

enligt 1 Kap. 11 § ABL är snävt utformad och det är därför man har valt att utvidga 

koncernbegreppet vad avser just låneförbudets koncernundantag. Detta utvidgade 

koncernbegrepp, som alltså endast gäller vid just koncernundantaget, återfinns i 21 Kap. 2 § 2 

st. ABL. Enligt detta stadgande utvidgas begreppet moderbolag från att endast omfatta ett 

svenskt aktiebolag till att även omfatta: 

 

1. En svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt BFL 

                                                           
34

 Prop. 1973:93 s 134. 
35

 A prop s 92. 
36

 1 Kap. 11 § ABL. 
37

 Sandström, svensk aktiebolagsrätt, s 63 f. 
38

 1 Kap. 11 § 2 st. ABL 
39

 Sandström, svensk aktiebolagsrätt, Kap. 4.5.  
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2. Motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom EES-området samt 

3. Kommun, landsting eller kommunalförbund. 

 

Som framgår av detta kan alltså andra juridiska personer än ett aktiebolag numera utgöra 

moderbolag under förutsättning att de är bokföringsskyldiga enligt BFL. Enligt 2 Kap. 1 § 

BFL är en juridisk person bokföringsskyldig om inget annat anges. Detta innebär även att 

bland annat handelsbolag, ekonomisk förening, ideell förening samt stiftelse numera kan vara 

moderbolag i en koncern.
40

 Även utländska juridiska personer kan vara moderbolag om dessa 

har hemvist inom EES-området. Avgörande för koncernbegreppet blir i detta fall huruvida 

moderbolaget är en juridisk person samt var detta har sin hemvist. Noteras bör även att för att 

det ska vara fråga om en koncern i lagens mening krävs således mer än hälften av rösterna. 

Endast femtio procent räcker följaktligen inte för att ett koncernförhållande ska anses 

föreligga. 

 

2.5 Dispens och kommersiella lån 

 

Det finns även en möjlighet för Skatteverket (SKV) att medge dispens från låneförbudet. 

Detta enligt 21 Kap. 8 § ABL om det på grund av särskilda omständigheter anses behövligt. 

Dispens avseende det allmänna låneförbudet medges endast om det föreligger synnerliga skäl. 

Aktiebolag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn kan istället få en dispensprövning 

av denna myndighet. Denna möjlighet till dispens har främst införts för att underlätta 

generationsskiften men detta institut har även använts vid andra lån som exempelvis vid 

koncerninterna transaktioner.
41

 Denna möjlighet till dispens ska tolkas mycket restriktivt och 

skulle lånet ha ett skatteflyktssyfte beviljas inte någon dispens.
42

 Att dispensförfarandet ska 

tolkas restriktivt markeras genom att det i lagtexten stadgas att det ska föreligga synnerliga 

skäl. Vid dispensprövningen är det främst ändamålet med lånet som ska åläggas störst vikt.
43

 

 

Förutom den möjlighet som finns till dispens från låneförbudet finns dessutom en annan 

möjlighet för bolag inom en koncern, som inte faller under koncernundantaget, att lämna 

penninglån till varandra. Detta genom det undantag som finns föreskrivet i 21 Kap. 2 § 1 st. 3 

p. ABL om kommersiella lån.
44

 För att detta undantag ska vara tillämpligt krävs att tre 

förutsättningar är uppfyllda. Gäldenären måste driva rörelse, lånet ska lämnas av rent 

affärsmässiga skäl och lånet ska dessutom uteslutande vara avsett för gäldenärens rörelse.
45

 

Med rörelse avses all näringsverksamhet.
46

 Låneförbudets syfte är att motverka att lån 

utnyttjas för privat konsumtion och med detta undantag ville man möjliggöra för lån mellan 

bolag som inte ingår i samma koncern att lämna och ta upp lån som betingas av kommersiella 

skäl. Detta möjliggör för bolag med viss ägargemenskap men som faller utanför 

                                                           
40

 2 Kap. 2 § BFL. 
41

 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2011års taxering Del 3, SKV 336 Utgåva 10 2011, 
Elanders Sverige, s 65. 
42

 Löfgren, K, Reflexioner över beskattning för s.k. förbjudet lån från aktiebolag, SvSkT 2005:1, s 81. 
43

 Prop. 1973:93, s 135. 
44

 Andersson, Kapitalskyddet i Aktiebolag, s 248 f. 
45

 Prop. 2004/05:85, s 431 f. 
46

 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2011års taxering Del 3, s 63. 
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koncernbegreppet samt för koncerner med moderbolag utanför EES-området att finansiera sin 

verksamhet.
47

 Huruvida ett lån anses affärsmässigt motiverat bedöms utifrån det långivande 

bolagets intresse.
48

 Lånet ska alltså direkt eller indirekt främja det långivande bolagets 

verksamhet.
49

 I förarbetet till lagen anges att ett lån som betingas av kommersiella skäl kan 

antas gynna bolagets ekonomiska ställning och borgenärsskyddet riskeras därmed inte. Inte 

heller kan det anses vara någon skatteflykt eftersom ett lån som betingas av kommersiella skäl 

inte får avse privat konsumtion.
50

 

 

2.6 Straff och Sanktioner 

 

En av de civilrättsliga rättsföljder som inträder vid ett lån som står i strid med bestämmelserna 

i 21 Kap. ABL är återbäringsskyldighet. Enligt 21 Kap. 11 § ABL ska mottagaren av lånet 

återbära det han/hon uppburit oavsett god tro.
51

 Ett förbjudet lån är dessutom 

straffsanktionerat och den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen 

i 21 Kap. 1 § kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
52

  Jag kommer inte att behandla 

dessa påföljder närmare här då syftet med denna uppsats är att utreda de skatterättsliga 

konsekvenserna av koncernlån.  

 

  

                                                           
47

 Andersson, Kapitalskyddet i Aktiebolag, s 248 f. 
48

 Prop. 2004/05:85, s 431. 
49

 Andersson, Kapitalskyddet i Aktiebolag, s 249. 
50

 Prop. 1973:93 s 93. 
51

 Proposition 2009/10:12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten 
för ränta på sådana lån, s 10. 
52

 30 Kap. 1 § 1 st. 4 p. ABL. 
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3. Beskattning av koncernlån 

 

I förgående avsnitt har redogjorts för låneförbudet och dess koncernundantag. Nedan följer nu 

en redogörelse över hur koncernlån beskattas. Först behandlas den skatterättsliga regleringen 

av tillåtna lån för att sedan utreda vilka konsekvenser som uppstår i anslutning till ett 

förbjudet lån. I detta avsnitt kommer endast de svenska reglerna om koncernbeskattning att 

behandlas. Den problematik som uppstår vid internationella transaktioner behandlas i 

nästföljande kapitel. 

 

3.1 Koncernlånsbeskattningen 

 

Idag drivs omkring sjuttiofem procent av den svenska industrin i koncernform. Trots att varje 

bolag ses som ett eget skattesubjekt i beskattningen tas viss hänsyn till koncernförhållanden 

på sina ställen i lagstiftningen.
53

 Koncernförhållanden kan vara såväl näringsbetingade som 

kapitalplaceringar och oavsett i vilket syfte och oavsett storleken på aktieinnehavet har detta 

konsekvenser för bolagsbeskattningen. Huvudregeln är således att bolagens vinster ska vara 

föremål för dubbelbeskattning.
54

 Denna dubbelbeskattning som även kallas den ekonomiska 

dubbelbeskattningen, för att särskilja denna från den internationella dubbelbeskattningen, 

innebär att ett bolag först ska betala skatt på sin inkomst och sedan beskattas även aktieägarna 

för sin utdelning från bolaget.
55

 Målsättningen med lagstiftningen avseende koncerner har 

ända sedan Kommunalskattelagens (1928:370) (KL) tillkomst år 1928 varit att 

skattebelastningen varken ska vara större eller mindre för en koncern jämfört med om 

verksamheten istället bedrivits som ett enda bolag. I flera andra länder har man valt att införa 

en direkt sambeskattning av koncerner. I Sverige har man dock valt att behålla det enskilda 

bolaget som skattesubjekt och redovisningsenhet. För att åstadkomma skatteneutralitet har 

man istället valt att på vissa villkor tillåta resultatöverföringar och andra åtgärder för 

resultatutjämning inom koncerner. Som framgått i tidigare avsnitt har reglerna för 

koncernbolag endast gällt svenska bolag. Genom den anpassning av de svenska 

beskattningsreglerna som gjorts till EU-rätten har numera många av de regler som tidigare 

endast gällt svenska företag utvidgats till att även omfatta utländska företag hemmahörande 

inom EES.
56

  

 

För juridiska personer är all inkomst av skattepliktig karaktär hänförlig till inkomstslaget 

näringsverksamhet. All beräkning av det skattemässiga resultatet sker utifrån redovisningen 

och regler om hur denna ska skötas finns i ÅRL. Detta redovisade resultat justeras sedan med 

hänsyn till Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). I resultaträkningen kan nämligen finnas 

inkomster som inte är skattepliktiga samt utgifter som inte är avdragsgilla.
57

 Även om 

koncerner inte ses som ett självständigt skattesubjekt är moderbolaget skyldigt att upprätta en 

                                                           
53

 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, Tolfte 
Upplagan 2009, Studentlitteratur AB, Lund, s 256. 
54

Prop. 2009/10:12, s 13. 
55

Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s 371. 
56

 A a s 399 f. 
57

A a s 266. 
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koncernredovisning. Detta har normalt sett ingen inverkan på beskattningen.
58

 Ett tillåtet lån 

utlöser i normalfallet inte någon beskattning.
59

 Av 16 Kap. IL framgår vilka utgifter som är 

avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet och ett lån är således inte en avdragsgill 

utgift. Ett mottaget lån som är tillåtet är inte heller skattepliktigt enligt 15. Kap IL som 

reglerar vilka inkomster som ska tas upp i inkomstslaget. Däremot får den ränta som är 

hänförlig till ett lån verkan på det skatterättsliga resultatet.  Enligt huvudregeln i 16 Kap. 1 § 

IL är ränta en avdragsgill utgift och den som mottagit ett lån har således rätt att från sin 

skattepliktiga inkomst dra av de ränteutgifter som är hänförliga till lånet. På motsvarande sätt 

är enligt huvudregeln i 15 Kap. 1 § IL ränteintäkter skattepliktiga inkomster och det 

långivande bolaget är således skyldigt att ta upp ränteintäkterna hänförliga till lånet till 

beskattning. Som framgår av detta uppstår inga direkta skatterättsliga konsekvenser vid 

lånetransaktioner som är tillåtna enligt ABL. Som ska framgå i det följande uppstår emellertid 

en rad olika konsekvenser vid förbjudna lån. 

 

3.2 Skatterättsliga konsekvenser av förbjudet lån 

 

Frågan huruvida ett lån är förbjudet eller inte avgörs helt och hållet av de civilrättsliga 

reglerna i 21 Kap. ABL. Skulle ett lån stå i strid med dessa bestämmelser ska beskattning ske 

enligt IL.
60

 Som tidigare nämnts kan även civil- och straffrättsliga sanktioner bli aktuella vid 

förbjudna lån.
61

 Här kommer dock endast den skatterättsliga behandlingen av förbjudna lån att 

utredas. Olika bestämmelser gäller för fysiska och juridiska personer. Vid lånetransaktioner 

mellan bolag inom en koncern kan såväl de regler som gäller för fysiska personer som de som 

gäller för juridiska personer bli aktuella. En delägare i ett handelsbolag som är fysisk person 

ska nämligen redovisa ett förbjudet lån som inkomst av tjänst emedan övriga juridiska 

personer ska redovisa beloppet som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller även en 

delägare i ett handelsbolag som är juridisk person. Skulle ett lån enligt den civilrättsliga 

bedömningen strida mot låneförbudet så ska enligt 15 Kap. 3 § IL lånebeloppet tas upp som 

intäkt av näringsverksamhet hos betalningsmottagaren om denne är en juridisk person. Skulle 

mottagaren istället vara en fysisk person ska lånebeloppet tas upp som inkomst av tjänst enligt 

11 Kap. 45 § IL.
62

 Tidigare gällde dessa regler inte lån från utländska juridiska personer. Från 

och med den 12 februari 2009 ska numera även lån som lämnats från en utländsk juridisk 

person som motsvarar ett svenskt aktiebolag, en svensk stiftelse eller en svensk 

pensionsstiftelse tas upp till beskattning.
63

  Innan de nuvarande bestämmelserna om 

beskattning av förbjudna lån behandlas ska först en kort redogörelse över motiven till dessa 

framställas. 

  

                                                           
58

 Kellgren, J, Bjuvberg, J Redovisning och beskattning- om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 
Upplaga 2:1 2008, Studentlitteratur, Lund s 34. 
59

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 321 f. 
60

 Prop. 2009/10:12, s 11. 
61

 21 Kap. 11 § och 30 Kap. 1 § ABL 
62

 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering Del 3, s 55 f. 
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3.3 Utvidgade regler om beskattning av vissa penninglån 

 

Vid sitt införande i lagen omfattade låneförbudet endast lån från svenska aktiebolag och lån 

från en utländsk juridisk person eller en utländsk delägarbeskattad juridisk person omfattades 

således inte av förbudet. I det lagstiftningsarbete som föregick införandet av låneförbudet 

ansågs ingen utrycklig skatterättslig reglering av förbjudna penninglån nödvändig. Istället 

uttalades att ett förbjudet lån var att betrakta som förtäckt lön eller förtäckt utdelning som 

skulle vara föremål för beskattning. Kritik framfördes dock mot detta generella uttalande. 

Detta ansågs inte ha stöd i gällande skattelagstiftning och bestämmelser avseende förbjudna 

penninglån infördes därmed i dåvarande KL. Dessa regler kopplades till det civilrättsliga 

låneförbudet genom en hänvisning till ABL.
64

  

 

Genom en kartläggning av SKV framkom att det blivit allt vanligare att svenska företag 

organiserar sitt ägande genom utländska holdingbolag. Ett holdingbolag är ett bolag utan 

någon egen verksamhet som huvudsakligen äger och förvaltar andra företag. Det framkom 

även att dessa holdingbolag i stor utsträckning lämnade penninglån till den kategori av 

förbjudna personer som lagstiftaren önskat stoppa. På detta sätt var det vanligt med 

skatteplanering för att undvika eller skjuta upp den dubbelbeskattning som bolagens 

inkomster ska vara föremål för. Denna skatteplanering kan kortfattat beskrivas så att ägaren 

till ett svenskt företag förvärvar eller bildar ett utländskt holdingbolag och därefter överlåter 

det svenska företaget till detta. Det ursprungliga direkta ägandet av det svenska företaget 

ersätts genom dessa två transaktioner till ett indirekt ägande genom det utländska 

holdingbolaget. Förutsatt att holdingbolaget har hemvist inom EES-området kan denna 

överlåtelse ske till underpris enligt 53 Kap. IL om överlåtaren är en fysisk person.
65

 Reglerna i 

53 Kap. 2-5 §§ IL reglerar sådana situationer där en fysisk person avyttrar en tillgång till en 

ersättning som är lägre än såväl marknadsvärdet som omkostnadsbeloppet. I realiteten innebär 

en sådan överlåtelse ett kapitaltillskott till det förvärvande bolaget vilket ökar värdet på 

andelarna i det förvärvande bolaget. Det ökade värdet skulle kunna ses som en ersättning till 

överlåtaren och denna ersättning skulle kunna ge upphov till en skattepliktig kapitalvinst. I 53 

Kap. 3 § IL har man istället stadgat att avyttringen anses ha skett till marknadsvärdet eller 

omskostnadsbeloppet och genom detta uppstår ett nollresultat. Det vill säga att varken vinst 

eller förlust uppstår vid avyttringen och någon beskattning kan därmed inte ske.
66

  

 

Skulle överlåtaren istället vara en juridisk person är andelarna i regel näringsbetingade vilket 

innebär att en försäljning av dessa är skattefria. Även i denna situation kan alltså överlåtelsen 

ske utan skatterättsliga påföljder. När dessa transaktioner genomförts kan sedan det svenska 

företaget lämna penninglån till det utländska holdingbolaget enligt koncernundantaget i 21 

Kap. 2 § 2 p.
67

 I proposition 2009/10: 12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån 

och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån föreslogs därför att de skatterättsliga 

reglerna om förbjudna lån skulle utvidgas till att även omfatta ”lån som lämnas från vissa 
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 Prop. 2009/10:12 s 10 f.  
65
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66
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utländska juridiska personer samt lån som lämnas till en i utlandet delägarbeskattad person”
68

. 

Av de remissinstanser som yttrade sig angående förslaget rådde det dock delade meningar. 

Kritik framfördes mot reglerna om beskattning av förbjudna lån i stort och det ansågs att 

reglerna borde undanta lån mellan aktiebolag. Ett flertal remissinstanser ansåg dessutom dessa 

regler stå i konflikt med EU-rätten.
69

 Denna problematik behandlas längre fram. 

 

Reglerna om beskattning bör vara likformiga och neutrala vilket inte var fallet då lån från 

svenska bolag behandlades annorlunda än lån från utländska bolag. Det ansågs därför 

nödvändigt att reglerna om beskattning av förbjudna lån utvidgades till att även omfatta lån 

från utländska juridiska personer som motsvarar ett svenskt aktiebolag, en svensk stiftelse 

eller pensionsstiftelse.
70

 Inte heller lån till en i utlandet delägarbeskattad juridisk person 

omfattades av reglerna om beskattning av penninglån. Även detta medförde risker för 

kringgående av låneförbudet eftersom lån istället för att lämnas till ett svenskt handelsbolag 

kunde lämnas till en i utlandet delägarbeskattad person utan några skatterättsliga 

konsekvenser. Med hänsyn till neutraliteten torde inte en delägare i ett svenskt handelsbolag 

behandlas olika jämfört med en delägare i en utländsk motsvarighet. I förslaget förelogs 

därför även att utländska delägarbeskattade juridiska personer torde omfattas av reglerna.
71

 

Förslaget innehöll således endast förändringar av den skatterättsliga behandlingen av 

penninglån och ansågs därför inte påverka de associationsrättsliga reglerna.
72

 

 

3.3.1 Undantag då låntagaren är ett aktiebolag 

 

I propositionen till utvidgade regler om beskattning av vissa penninglån framförde flertalet 

remissinstanser att reglerna riskerade att försvåra för svenska företag att finansiera 

företagsförvärv på samma villkor som gäller för dess internationella konkurrenter. De ansåg 

därför att de saknades skäl att beskatta lån mellan aktiebolag. Det övergripande syftet med 

beskattning av penninglån är att förhindra att pengar förs ut ur bolagssektorn och därigenom 

undgår dubbelbeskattningen. Avsikten är inte att försvåra för eller försämra företagens 

möjligheter att anskaffa kapital. Även om de skatterättsliga reglerna förstärker det 

civilrättsliga låneförbudet ansågs detta så pass etablerat att det inte krävdes skatterättsliga 

konsekvenser för dess efterlevnad. Mot bakgrund av detta ansågs det inte finnas några skäl att 

beskatta penninglån mellan aktiebolag.
73

 

 

3.3.2 Förbud mot avdrag av ränteutgifter 

 

Ett förbjudet lån behandlas i skattehänseende inte som ett lån då beloppet ska tas upp till 

beskattning och därför ansågs det inte att ränteutgifter för ett sådant lån borde föranleda 

avdragsrätt. Detta skulle medföra att skatteplanering med tillhörande skattebortfall motverkas 
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ytterligare. Det är inte ovanligt att räntebetalningarna görs till ett bolag som låntagaren själv 

kontrollerar och ränteinkomsten är lågbeskattad eller helt skattefri i den stat där 

betalningsmottagaren hör hemma. Dessa skäl ansågs motivera att ränteutgifter för sådana lån 

som ska tas upp som inkomst enligt ovan nämnda regler inte får dras av som utgift.
74

  

 

3.3.3 Nuvarande lydelse 

 

De nya ändringarna i IL trädde i kraft den 1 januari 2010 men ska tillämpas på alla lån som 

lämnats efter den 12 februari 2009.
75

  Enligt den nya regleringen ska alltså lån som lämnats i 

strid med låneförbudet i ABL, lagen om tryggande av pensionsutfästelse samt stiftelselagen 

(SL) tas upp till beskattning hos mottagaren. Dessutom ska numera ett lån som lämnats till ett 

svenskt handelsbolag omfattas av reglerna. Regleringen har dessutom utvidgats till att omfatta 

lån som lämnats av en utländsk juridisk person om denna motsvarar ett svenskt aktiebolag, en 

svensk stiftelse eller en svensk pensionsstiftelse om förhållandena är sådana att lånebeloppet 

skulle ha tagits upp som intäkt om den utländska juridiska personen hade varit en svensk 

motsvarighet.
76

 Som framgår är numera aktiebolag generellt undantagna från beskattning av 

förbjudna lån.  

 

Enligt den nya regleringen ska ett förbjudet lån tas upp som inkomst av näringsverksamhet 

om mottagaren är en juridisk person.
77

 För juridiska personer återfinns den nya regleringen i 

15 Kap. 3 § IL och lyder: 

 

3 § Om penninglån har lämnats i strid med 21 kap. 1-7 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 11 § lagen 

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller 2 kap. 6 §stiftelselagen (1994:1220), ska 

lånebeloppet tas upp som intäkt hos en juridisk person som är låntagare eller som direkt eller indirekt, 

genom ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som är låntagare. Detta 

gäller dock inte om 

- låntagaren är ett aktiebolag, eller 

- det finns synnerliga skäl mot att ta upp beloppet som intäkt. 

Första stycket tillämpas även på lån som har lämnats av en utländsk juridisk person som motsvarar ett 

svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse om förhållandena varit sådana att 

lånebeloppet skulle ha tagits upp som intäkt, om den utländska juridiska personen hade varit ett svenskt 

aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse. 

Vid tillämpning av denna paragraf likställs en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med ett svenskt 

handelsbolag. Lag (2009:1412). 

 

För fysiska personer samt delägare i handelsbolag som är fysisk person gäller istället att 

lånebeloppet ska tas upp som intäkt av tjänst.
78

 Denna reglering återfinns i 11 Kap. 45 § IL: 

 

45 § Om penninglån har lämnats i strid med 21 kap. 1-7 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 11 § lagen 

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller 2 kap. 6 §stiftelselagen (1994:1220), ska 
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lånebeloppet tas upp som intäkt hos en fysisk person som är låntagare eller som direkt eller indirekt, genom 

ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som är låntagare, om det inte 

finns synnerliga skäl mot detta. 

Första stycket tillämpas även på lån som har lämnats av en utländsk juridisk person som motsvarar ett 

svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse om förhållandena varit sådana att 

lånebeloppet skulle ha tagits upp som intäkt, om den utländska juridiska personen hade varit ett svenskt 

aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse. 

Vid tillämpning av denna paragraf likställs en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med ett svenskt 

handelsbolag. Lag (2009:1412).  

 

Enligt 9 Kap. 7 § IL får ränteutgifter för sådana lån som enligt 11 Kap. 45 § eller 15 Kap. 3 § 

ska tas upp till beskattning inte dras av som utgift.  

 

3.3.4 Synnerliga skäl mot beskattning 

 

För såväl fysiska som juridiska personer gäller att undantag från beskattning av förbjudna lån 

kan medges om det anses föreligga synnerliga skäl. Samma krav gäller för samtliga företag 

och oavsett vem som tagit lånet. Det görs inte heller någon åtskillnad beroende på om det är 

ett svenskt eller utländskt företag som är långivare och detta torde inte innebära att utländska 

långivare missgynnas.
79

 Denna möjlighet till undantag från beskattning ska tolkas mycket 

restriktivt.
80

 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sina domar påpekat att synnerliga skäl 

endast föreligger i extraordinära fall. En beskattning av lånebeloppet ska framstå som oskälig 

eller till och med stötande för att undantag från beskattning ska medges. Alla omständigheter i 

det enskilda fallet ska ligga till grund för bedömningen och det räcker normalt inte med en 

enda omständighet som talar till den skattskyldiges fördel.
81

 Det är inte lätt att beskriva 

gällande rätt avseende undantaget för beskattning av förbjudna lån då en helhetsbedömning 

måste ske i det enskilda fallet. Skulle lånet lämnas i syfte att låntagaren ska uppnå 

skattefördelar framstår det emellertid uteslutet att det föreligger synnerliga skäl mot 

beskattning.
82

 

 

I RÅ 2004 ref 116 har HFD uttalat sig om vilka omständigheter som kan ligga till grund för 

bedömningen om huruvida det föreligger synnerliga skäl mot beskattning av ett förbjudet lån. 

Dessa omständigheter är: 

 

- Förhållanden vid lånets tillkomst 

- Sambandet mellan lånet och bolagets verksamhet 

- Lånets syfte 

- Säkerhet 

- Lånets längd 

- Låntagarens återbetalningsförmåga 

                                                           
79

 Prop. 2009/10:12 s 15. 
80

 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok  i skatterätt, s 379. 
81

 Löfgren, Reflexioner över beskattning för s.k. förbjudet lån från aktiebolag. 
82

 Persson Österman, Rättsfall, SkatteNytt nr 1-2 2005. 

https://www5.infotorg.se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2009_1412


21 
 

- Risken för undandragande av skatt.
83

 

 

3.3.5 Kopplingen mellan ABL och IL 

 

Regleringen i ABL avseende penninglån avser endast ett förbud mot utlåning emedan 

regleringen i IL medför konsekvenser för mottagaren av ett lån. De olika regelverken har 

därmed olika syften där den förstnämnda lagstiftningen har till syfte att stärka 

borgenärsskyddet och den sistnämnda har till syfte att förhindra undandragande av skatt. 

Dessa skilda syften kan enligt regeringen leda till ineffektivitet och målkonflikter och av 

denna anledning ansågs det finnas skäl för att ytterligare utreda huruvida det är lämpligt att 

införa särskilda regler i IL som dessutom är frikopplade från ABL. Det ansågs dock inte 

finnas utrymme för en sådan utredning inom ramen för det lagstiftningsarbete som föregick 

den senaste lagändringen.
84

  

 

Trots de nya utvidgande reglerna om beskattning av vissa penninglån i IL hänvisar dessa 

fortfarande till ABL. Huruvida ett lån är förbjudet och därmed skattepliktigt avgörs enligt 

SKV helt av de civilrättsliga reglerna i ABL.
85

 Redan här kan alltså en viss målkonflikt anses 

föreligga. Om skatteplikt ska avgöras helt utifrån de civilrättsliga reglerna kan beskattning 

aldrig komma ifråga då en utländsk juridisk person lämnar ett penninglån till ett svenskt bolag 

då regeln i 21 Kap. 1 § ABL endast förbjuder lån från ett svenskt aktiebolag. Den nya 

regleringen i 15 Kap. 3 § 2-3 st. IL föreskriver ändock att ett förbjudet lån ska tas upp till 

beskattning om lånet har lämnats av en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt 

aktiebolag, pensionsstiftelse eller stiftelse om förhållanden är sådana att lånet skulle ha tagits 

upp till beskattning om den utländska juridiska personen hade varit en svensk motsvarighet. 

Även om det i propositionen framhölls att de skatterättsliga reglerna inte är frikopplade från 

de civilrättsliga reglerna kan det dock ifrågasättas om så inte är fallet. De skatterättsliga 

reglerna går längre än de civilrättsliga och på denna grund anser jag att en viss frikoppling 

ändock skett. 

 

3.4 Olovlig värdeöverföring 

 

Ett penninglån till någon i den förbjudna kretsen kan även vara olovlig på annan grund än 

enligt reglerna om förbjudna lån i 21 Kap. ABL. I 17 Kap. ABL finns regler vars syfte är att 

det bundna egna kapitalet i bolaget inte minskas genom utdelning eller annan 

värdeöverföring.
86

 Begreppet värdeöverföring är ett samlingsbegrepp för en stor rad 

transaktioner som medför att förmögenhet lämnar bolaget. Det ska alltså vara fråga om en 

ensidig prestation fån bolagets sida och som alltså är helt eller delvis vederlagsfri. För 

samtliga värdeöverföringar gäller att endast det fria egna kapitalet kan tas i anspråk och efter 

varje överföring måste det således finnas så pass stor förmögenhet kvar i bolaget att det finns 
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full täckning för det bundna egna kapitalet. Denna regel brukar kallas för beloppspärren.
87

 En 

värdeöverföring måste dessutom framstå som försvarlig med hänsyn till bolagets omfattning, 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
88

 För att en värdeöverföring ska vara 

lovlig gäller dessutom att denna beslutats i behörig ordning och vad gäller vinstutdelning 

ligger beslutanderätten hos bolagsstämman.
89

  

 

Ett penninglån till en aktieägare som vid lånetillfället har sådan ekonomi att någon 

återbetalning inte kan påräknas ska enligt praxis betraktas som en förtäckt utdelning. Detta 

ställningstagande kom till utryck i NJA 1951 s 6 I och har sedan legat till grund för den 

rättsutveckling och praxis som senare skett på området.
90

 En förtäckt utdelning representeras 

av att den dolts i ett mellan aktieägaren och bolaget oneröst avtal och benämns i lagtexten 

som ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 

affärsmässig karaktär”
91

. Skulle en sådan lånetransaktion till en betalningsoduglig mottagare 

strida mot beloppspärren eller försiktighetsregeln eller skulle den inte vara beslutad i behörig 

ordning är värdeöverföringen följaktligen olovlig.
92

 HD framhåller i målet att en fordran till 

en betalningsoduglig mottagare i realiteten saknar värde. Skulle en sådan transaktion sakna 

full täckning i det bundna egna kapitalet blir således det överstigande beloppet att betrakta 

som en otillåten utdelning.
93

 De civilrättsliga påföljderna som inträder är 

återbäringsskyldighet samt ett bristtäckningsansvar för den eller de som vårdslöst medverkat 

till den olovliga utdelningen.
94

 En förtäckt utdelning får dessutom skatterättsliga 

konsekvenser för mottagaren av lånet som blir föremål för utdelningsbeskattning.
95

  

 

Av detta framgår att det som i avtalet betecknas som ett lån torde omklassificeras till en 

förtäckt utdelning i den situationen att mottagaren av lånet ej är betalningsduglig. I och med 

detta torde alltså ett aktiebolag som önskar lämna ett lån vara tvunget att tillse att det efter 

lånetransaktionen finns full täckning i det bundna egna kapitalet. Dessutom torde det 

långivande bolaget förvissa sig om att lånemottagaren vid lånetillfället har en sådan ekonomi 

att återbetalning kan påräknas. Jag kommer inte att behandla värdeöverföringar närmare här. 

Med detta ville jag dock endast påvisa att det finns regler som säkerställer borgenärsskyddet i 

aktiebolag och frågan är om det inte endast är skatterättsliga skäl som föranleder ett 

bibehållande av låneförbudet.  
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4. Internationell beskattning 

 

I föregående avsnitt har redogjorts för låneförbudet samt de skatterättsliga reglerna i 

anknytning till detta. Dessa regler är nationella regler och frågan är då vilka utländska 

rättssubjekt som omfattas av dessa. För att avgöra detta krävs en inblick i den internationella 

beskattningen och dess regelverk. Nedan följer därför en redogörelse av de regler som avgör 

vilka rättssubjekt som omfattas av låneförbudet och därtill hörande skatterättsliga reglering. 

Inledningsvis kan det vara på sin plats att ge en kort överblick över den internationella 

beskattningsrätten. Denna kan sägas bestå av tre olika områden. 

 

 Den interna internationella skatterätten avser de regler i den nationella lagstiftningen 

som har en internationell anknytning. Dessa regler reglerar framför allt en stats 

beskattningsmakt utåt och avser frågor som vilka subjekt som är skattskyldiga i 

Sverige, vilka inkomster som ska beskattas i Sverige samt regler som förhindrar 

internationell skatteflykt. 

 Skatteavtalsrätten avser den reglering som följer av skatteavtal. Ett skatteavtal är ett 

folkrättsligt avtal vars främsta syfte är att förhindra internationell dubbelbeskattning. 

Det vill säga att en person beskattas för samma inkomst i flera stater. 

 EU-skatterätten avser den EU-rättsliga reglering som påverkar en medlemsstats 

interna skattelagstiftning.
96

 

 

I den följande framställningen finns det anledning att titta närmare på samtliga områden. För 

att underlätta förståelsen behandlas först de olika områdena separat för att avslutningsvis 

försöka påvisa hur de olika områdena påverkar just de skatterättsliga reglerna avseende 

koncernlån. 

 

4.1 Intern internationell skatterätt 

 

På grund av staternas suveräna ställning följer att alla stater själva avgör hur de önskar 

utforma sitt skatteanspråk. Det finns i huvudsak två dominerande principer som används i 

detta avgörande och dessa är hemvistprincipen och källstatsprincipen.
97

 Den förstnämnda 

principen som även kallas bosättningsprincipen eller domicilprincipen innebär att det är 

skattesubjektets anknytning till en viss stat som avgör var dennes inkomster beskattas. Denna 

princip innebär att den som är obegränsat skattskyldig i en stat är skattskyldig för alla sina 

inkomster i denna stat oavsett om dessa förvärvats inom eller utom staten ifråga. Vilka 

kriterier som används för att avgöra om ett skattesubjekt är skattskyldig enligt 

hemvistprincipen skiljer sig åt mellan olika stater och skiljer sig dessutom åt vad gäller 

fysiska och juridiska personer.
98

 Källstatsprincipen är istället koncentrerad på skatteobjektet 

och om en viss inkomst anses ha tillräcklig anknytning till en viss stat är denna skattepliktig i 

denna stat även om skattesubjektet inte har sådan anknytning att en obegränsad 
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skattskyldighet föreligger. Skattesubjektet anses istället enligt detta synsätt begränsat 

skattskyldig i staten. Det är inte ovanligt att staterna tillämpar båda dessa principer som grund 

för sitt beskattningsanspråk utåt och det finns utöver dessa principer även en rad andra 

principer som tillämpas runt om i världen. Vid tillämpning av de ovanstående principerna är 

det inte ovanligt att så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning uppstår. Detta är fallet 

när två eller flera stater utifrån sina egna kriterier anser att en viss inkomst ska beskattas i 

samtliga stater.
99

 Internationellt sett har Sverige en i flera hänseenden hög beskattning vilket 

kan förklaras med nivån på de utgifter som följer av den stora offentliga sektor som Sverige 

finansierar genom sitt skattesystem.
100

  

 

Vilka skattesubjekt är då skattskyldiga i Sverige? Här finns olika regler vad gäller fysiska och 

juridiska personer men då koncernundantaget förutsätter att såväl moder- som dotterbolag är 

juridiska personer
101

 kommer endast reglerna avseende juridiska personer att behandlas. 

Huruvida en juridisk person ska anses obegränsat skattskyldig bedöms enligt 6 Kap. 3 § IL. 

En juridisk person är obegränsat skattskyldig här i landet om de på grund av registrering eller 

på grund av platsen för styrelsens säte anses som en svensk juridisk person. Om en juridisk 

person anses obegränsat skattskyldig här innebär det att denne är skattskyldig här för alla sina 

inkomster oavsett om dessa härrör från Sverige eller utlandet.
102

 För handelsbolagens del, som 

visserligen är juridiska personer gäller dock något skilda regler. Handelsbolaget ses nämligen 

inte som ett självständigt skattesubjekt och enligt 5 Kap. 1 § IL ska handelsbolagets inkomster 

beskattas hos delägarna.
103

 Trots att handelsbolaget inte är ett skattesubjekt sker beräkningen 

av bolagets beskattningsbara inkomst med utgångspunkt i den verksamhet som bolaget 

bedriver. Resultatet av bolagets verksamhet beräknas därmed enligt de regler som gäller för 

juridiska personer och vid beskattningen fördelas resultatet sedan mellan bolagsmännen som 

sedan beskattas för sin andel i inkomstslaget näringsverksamhet. Ett undantag från detta finns 

dock, nämligen vid beskattning av förbjudna lån.
104

 Enligt 11 Kap. 45 § IL ska ett förbjudet 

lån till en delägare i ett handelsbolag som är fysisk person beskattas i inkomstslaget tjänst och 

inte i inkomstslaget näringsverksamhet.
105

  

 

För utländska juridiska personer stadgas istället i 6 kap. 7 § IL att dessa är begränsat 

skattskyldiga här i landet och dessa är således endast skattskyldiga för vissa i lagen angivna 

inkomster som anses ha en tillräcklig anknytning till landet. Vad avses då med en utländsk 

juridisk person? Detta framgår av 6 Kap. 8 § IL och en utländsk association är en utländsk 

juridisk person om denna enligt lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma kan 

förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter, kan föra talan inför domstol och myndigheter 

samt att den enskilde delägaren inte kan förfoga fritt över associationens tillgångar.
106

 Detta är 
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kumulativa rekvisit vilket alltså innebär att samtliga ska vara uppfyllda för att det ska anses 

vara en utländsk juridik person.
107

  

 

Det kan konstateras att Sverige i sin interna internationella skatterätt tillämpar såväl 

hemvistprincipen som källstatprincipen. För de fysiska och juridiska personer med hemvist i 

Sverige gäller således en obegränsad skattskyldighet i enlighet med hemvistprincipen emedan 

utländska fysiska och juridiska personer är begränsat skattskyldiga. De senare är således 

endast skattskyldiga för vissa inkomster med en tillräckligt stark anknytning hit vilket ger 

utryck för källstatprincipen. En begränsat skattskyldig juridisk person är alltså endast 

skattskyldig för sådana inkomster som anses ha en så pass stark anknytning hit att dessa ska 

beskattas i Sverige.
108

 Vilka dessa inkomster är anges specifikt i lagen och för juridiska 

personers del anges detta i 6 Kap. 11 § och i detta stadgande finns ingen hänvisning till 

reglerna om förbjudna lån. Av detta kan konstateras att beskattning av förbjudna lån endast 

kan ske av fysiska och juridiska personer som anses obegränsat skattskyldiga här i landet. 

Enligt vår interna internationella rätt har Sverige alltså ingen behörighet att beskatta ett lån 

som visserligen är förbjudet enligt 21. Kap. 1 § ABL om detta lämnas till en i utlandet 

hemmahörande juridisk person som endast är begränsat skattskyldig. Mot bakgrund av detta 

kan ingen annan slutsats dras än att det endast är lån till svenska obegränsat skattskyldiga 

subjekt som kan bli föremål för de skatterättsliga påföljderna av ett förbjudet lån. Däremot 

kan ett lån från Sverige till ett utländskt subjekt aldrig beskattas här i landet enligt den interna 

internationella rätten. Enligt min mening medför detta en särbehandling av svenska bolag 

jämfört med utländska. Jag återkommer till denna problematik senare.  

 

4.2 Skatteavtalsrätten 

 

Syftet med skatteavtalen är framför allt att undvika internationell dubbelbeskattning samt att 

förhindra skatteflykt. Avtalen medför dessutom en möjlighet till informationsutbyte mellan 

myndigheter i de avtalsslutande staterna.
109

 Skatteavtalen är en tämligen ny företeelse och 

under 1920- talet började man undersöka framkomliga vägar i syfte att finna en lösning på 

den problematik som uppstod i anslutning till internationell dubbelbeskattning.
110

 Intill 

nyligen var dessa avtal bilaterala vilket innebar att dessa endast var gällande mellan Sverige 

och en annan stat. Detta medförde en oenhetlig skatteavtalsrätt och vid varje transaktion var 

man alltså tvungen att studera det specifika avtalet i det konkreta fallet. En önskan om en mer 

enhetlig skatteavtalsrätt förverkligades delvis genom den modell för dubbelbeskattningsavtal 

som utarbetats av OECD:s Fiscal Committee. Modellavtalet revideras successivt och används 

som förebild för de olika staterna i sin utformning av skatteavtal.
111

 De allra flesta 

industriländer har idag ett vittförgrenat nät av dubbelbeskattningsavtal med andra stater och 
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Sverige ligger långt fram beträffande antalet avtal.
112

 Sverige har idag skatteavtal med cirka 

åttio stater vilket stimulerar gränsöverskridande handel såväl till som från landet och de flesta 

av skatteavtalen omfattar samtliga inkomsttyper.
113

 Vid tillämpning av skatteavtalen på en 

internationell transaktion måste man först undersöka huruvida Sverige enligt sin interna 

internationella skatterätt har behörighet att beskatta transaktionen. Om detta är fallet går man 

sedan vidare till det aktuella skatteavtalet för att undersöka om Sverige enligt detta erkänns 

rätt att beskatta. Är detta fallet sker beskattning i Sverige.
114

 Skatteavtalet kan alltså endast 

begränsa, inte utvidga en stats rätt att beskatta en internationell transaktion.
115

 Detta framgår 

bland annat av 2 § Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 

Amerikas förenta stater som föreskriver att avtalets regler endast ska tillämpas i den mån de 

medför en inskränkning av skattskyldigheten i Sverige. Skulle en stats interna internationella 

skatterätt inte medföra en rätt till beskattning kan ett skatteavtal alltså inte heller leda till att 

beskattning kan ske. Som konstaterades ovan ger vår interna internationella rätt inte någon 

möjlighet att beskatta en i utlandet begränsat skattskyldig juridisk person för ett förbjudet lån 

enligt reglerna i 6 Kap. IL som stadgar vilka inkomster som är skattpliktiga här i landet. 

Eftersom dessa regler inte hänvisar till regeln om förbjudet lån kan en sådan beskattning inte 

heller följa av något skatteavtal. 

 

Skatteavtal syftar bland annat till att minska skattehinder staterna emellan för att på detta sätt 

främja fritt utbyte av varor, tjänster samt kapital. Genom att motverka diskriminering i 

beskattningen bidrar avtalen därmed till ökat utbyte av varor och tjänster och dessutom till 

ökade investeringar.
116

 I OECD:s modellavtal finns ett diskrimineringsförbud som  bland 

annat innebär att en avtalsslutande stat inte får behandla företag vars ägare är bosatt i en 

annan avtalsslutande stat sämre än vad den behandlar andra företag. Detta 

diskrimineringsförbud gäller även för ett fast driftställe, exempelvis en filial, och den 

avtalsslutande staten är därmed skyldig att skattemässigt behandla ett utlandsägt fast 

driftställe lika fördelaktigt som de nationella företagen. Detta innebär att Sverige i sin 

skatterättsliga behandling är skyldig att behandla företag med utländska ägare eller utländska 

företag med fast driftställe inom landet på samma sätt som de svenska företagen. I de allra 

flesta av Sveriges skatteavtal finns en diskrimineringsklausul som är utformad i enlighet med 

OECD:s modellavtal.
117

 Att förhindra diskriminering är en viktig roll i skatteavtalen och i 

många situationer kan det vara svårt att avgöra om skillnaden i behandling innebär en 

överträdelse av diskrimineringsförbudet eller inte.
118

   

 

Här kommer skatteavtalet med Amerikas förenta stater att tas upp till behandling. Detta är 

utformat efter OECD:s modellavtal
119

 och diskrimineringsklausulen har här sin plats i Art. 24. 
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Denna föreskriver att en medborgare i en avtalsslutande stat inte i den andra avtalsslutande 

staten ska bli föremål för krav av annat slag eller som är mer betungande än kraven för de 

egna medborgarna. Vad får då detta för konsekvenser gällande låneförbudet? Enligt 

låneförbudets nuvarande lydelse är det inte tillåtet för ett amerikanskt moderbolag att lämna 

ett penninglån till sitt svenska dotterbolag då moderbolaget inte har hemvist inom EES.
120

 

Endast om dotterbolaget är ett aktiebolag är denna transaktion numera tillåten enligt det 

undantag som införts för aktiebolag i 15 Kap. 3 § 1 st. IL. Skulle dotterbolaget däremot vara 

exempelvis ett handelsbolag medför således de svenska bestämmelserna att denna transaktion 

blir föremål för beskattning hos lånemottagaren.
121

 I denna situation kan en tillämpning av 

reglerna dock förhindras med hänsyn till Sveriges skatteavtal med Amerikas förenta stater. 

Enligt diskrimineringsklausulen ska ett svenskt bolag som kontrolleras av ett amerikanskt 

bolag inte beskattas hårdare än om bolaget hade kontrollerats av ett svenskt bolag.
122

 

Beskattas dotterbolaget i denna situation hårdare än om detta istället hade kontrollerats av ett 

svenskt bolag? Svaret på denna fråga måste onekligen besvaras jakande. Skulle dotterbolaget i 

denna situation kontrolleras av ett svenskt moderbolag skulle transaktionen inte medföra 

någon beskattning då moderbolaget har sin hemvist inom EES. I realiteten torde detta 

innebära att reglerna om beskattning av förbjudna lån inte kan tillämpas på transaktioner där 

moderbolaget har hemvist i en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal som innehåller en 

diskrimineringsklausul. Som tidigare anförts har Sverige idag skatteavtal med cirka åttio 

stater
123

 och i de allra flesta finns en diskrimineringsklausul.
124

 Detta torde medföra att ett 

stort antal av de transaktioner som egentligen träffas av låneförbudet inte kan föranleda någon 

beskattning av den anledningen att en tillämpning av reglerna i en sådan situation skulle strida 

mot skatteavtalsrätten.  

 

4.3 EU-skatterätten 

 

Sveriges medlemskap i EU har även fått betydande återverkningar på skatteområdet.
125

 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
126

 (EUF-Fördraget) innehåller endast ett fåtal 

bestämmelser som uttryckligen reglerar den direkta beskattningen vilket visar vilket känsligt 

politiskt område detta utgör.
127

 Det finns inte heller någon direkt EU-rättslig reglering av 

närstående lån
128

 men indirekt kan EU-rätten få betydelse även på detta område. Det har 

nämligen på senare år blivit alltmer vanligt att EU-domstolen ansett att nationella regler 

strider mot de grundläggande friheterna.
129

 Den gemensamma marknaden inom unionen har 

som strävan att motverka handelshinder mellan medlemsstaterna och säkerställa fri rörlighet 
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för varor, tjänster, personer samt kapital.
130

 Den fria rörligheten för dessa element brukar 

kallas för de fyra friheterna.
131

 Med hänsyn till detta har medlemsstaterna i flera avseenden 

varit skyldiga att ändra sina skattelagstiftningar för att förenlighet med dessa friheter ska 

uppnås.
132

 I den proposition
133

 som föregick lagändringen i IL framhöll flera av 

remissinstanserna att de saknade en redogörelse över hur de nationella bestämmelserna 

förhåller sig till EU-rätten. Flera av remissinstanserna som yttrade sig i frågan hade skiljda 

uppfattningar men regeringen framhöll att syftet med förslaget var att skattemässigt behandla 

lån från utländska företag lika som lån från svenska företag och detta torde inte enligt deras 

mening medföra några restriktioner i etableringsfriheten.
134

 Detta ska undersökas i det 

följande. 

 

4.3.1 Den fria rörligheten inom EU 

 

Den europeiska unionen ska enligt Art. 3 Fördraget om Europeiska unionen
135

 (EUF) ha till 

uppgift att upprätta en gemensam marknad och en ekonomisk och monetär union. Inom denna 

gemensamma marknad ska fri rörlighet säkerställas för varor, tjänster, personer och kapital. 

Till denna fria rörlighet åtföljer även ett nondiskrimineringsförbud som innebär att varje form 

av diskriminering som bygger på nationalitet är förbjuden.
136

 Nedan följer en redogörelse över 

etableringsfriheten samt den fria rörligheten för kapital då det är dessa friheter som blir 

aktuella vid lånetransaktioner. Detta kapitel avslutas sedan med en analys över huruvida de 

svenska reglerna om beskattning av förbjudna lån kan anses vara förenliga med den fria 

rörligheten inom EU.  

 

4.3.1.1 Etableringsfrihet 

 

En av de fyra friheterna är som ovan nämnts fri rörlighet för personer. Denna frihet kan i sin 

tur delas upp i två underfriheter nämligen fri rörlighet för arbetstagare samt 

etableringsfrihet.
137

 Här kommer den senare att tas upp till behandling och denna princip 

återfinns i Art. 49 EUF-Fördraget vilken stadgar att inskränkningar i rätten för fri etablering i 

en medlemsstats territorium är förbjuden. Etableringsfriheten innefattar dessutom en rätt att 

starta och utöva verksamhet eller rätt att bilda och driva bolag på samma villkor som 

etableringslandet ställer på sina egna medborgare. Detta huvudstadgande i Art. 49 EUF-

Fördraget gäller för fysiska personer. Detta kompletteras för juridiska personers del i Art. 54 

som föreskriver att ett bolag som har bildats i enlighet med lagstiftning i en medlemsstat och 

som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionens gränser 

ska likställas med en fysisk person med medborgarskap i en medlemsstat. Det finns alltså två 
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principer för bestämmandet av ett bolags anknytning till viss medlemsstat, 

registreringsprincipen samt sätesprincipen.
138

 Inom unionsrätten skiljer man mellan det som 

kallas full etablering samt sekundäretablering. Full etablering innebär en nyetablering eller en 

överflyttning av en hel, fristående rörelse emedan sekundäretablering innebär en etablering av 

ett dotterbolag, filial, agentur eller därmed jämförlig verksamhet. För att man ska ha rätt till 

full etablering inom unionen krävs således medborgarskap i någon medlemsstat. För sekundär 

etablering krävs såväl medborgarskap som ett faktiskt och varaktigt samband med en 

medlemsstats ekonomi. För juridiska personers del uppfylls medborgarskapskravet när ett 

faktiskt och varaktigt samband med en medlemsstats ekonomi föreligger. Däremot har det 

ingen betydelse om bolagsmännen eller aktieägarna är medborgare. Såväl den fulla 

etableringen som den sekundära etableringen innebär rätt till fri rörlighet och icke-

diskriminering. På senare år har EU-domstolen även i vissa situationer underkänt 

inskränkningar som visserligen inte är diskriminerande men som ändock försvårar 

marknadstillträdet.
139

 Förbudet mot diskriminering i etableringsfriheten är en kodifiering av 

den likabehandlingsprincip som följer av Art. 18 EGF-Fördraget.
140

 Bestämmelsen har 

således direkt effekt
141

 vilket innebär att bestämmelsen kan göras gällande av den enskilde 

inför den nationella domstolen och myndigheter.
142

 

 

Som framgår av detta gäller etableringsfriheten endast mellan medlemsstaterna då 

medborgarskap krävs för såväl full etablering som sekundäretablering. Enligt detta stadgande 

finns det alltså ingen skyldighet att upprätthålla likabehandling till stater utanför unionens 

gränser. 

  

4.3.1.2 Fri rörlighet för kapital 

 

En annan av de fyra friheterna är den fria rörligheten för kapital. Den statliga kontrollen över 

kapitalets rörlighet var de senaste åren i första hand till för att förhindra skatteflykt men 

avskaffades i slutet på 1980-talet. Den fria rörligheten för kapital är grundläggande för en 

fungerande marknad och medför en möjlighet för företagen att placera sina investeringar där 

de själva finner det mest ekonomiskt lämpat samt en möjlighet för banker och övriga 

finansieringsföretag att konkurrera över nationsgränserna.
143

 Den fria rörligheten för kapital 

återfinns i Art. 63 EUF-Fördraget och i denna artikel föreskrivs att alla restriktioner för 

kapitalrörelser och betalningar mellan medlemsstaterna ska vara förbjudna. Detta gäller även 

för fysiska och juridiska personer utanför den europeiska unionen som önskar föra medel 

mellan medlemsstaterna. Det är inte ovanligt att EU-domstolen anser att en nationell 

bestämmelse strider mot den fria rörligheten för kapital och praxis enligt Art. 63 utvecklas 

snabbt. Det är inte endast mellan medlemsstaterna som restriktioner avseende kapitalrörelser 

är förbjudna. Även restriktioner mellan medlemsstaterna och tredje land är enligt samma 
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artikel förbjudna. Art. 63 har enligt EU-domstolen även den direkt effekt.
144

 Nödvändiga 

begränsningar i den fria rörligheten godtages dock. Detta utrymme ska tolkas restriktivt
145

 och 

får inte medföra godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning av den fria 

rörligheten.
146

 Den fria rörligheten för kapital får dock inskränkas i två specifika avseenden. 

För det första får medlemsstaterna skilja på sådana skattebetalare som har olika bostadsort 

eller som har sitt kapital investerat på olika orter och för det andra får medlemsstaterna 

vidtaga nödvändiga åtgärder för att förhindra att nationella lagar och andra författningar 

överträds.
147

 

 

Som framgår av detta har den fria rörligheten för kapital ett större tillämpningsområde än 

etableringsfriheten som endast gäller mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten för kapital 

gäller ju som ovan framgått mellan såväl medlemsstaterna som mellan en medlemsstat och 

tredje land. 

 

4.3.1.3 Likabehandlingsprincipen 

 

En annan viktig grundprincip inom EU-rätten är likabehandlingsprincipen.
148

 Hela fördraget 

genomsyras av ett diskrimineringsförbud
149

 och i Art. 18 EUF-Fördraget finns denna princip 

fastslagen. Denna kompletteras dessutom av mer precist utformade diskrimineringsförbud.
150

 

I den internationella skatterätten är det främst den skatterättsliga hemvisten som är det 

särskiljande kriteriet och inom fördragets gränser ska all diskriminering på grund av 

nationalitet vara förbjuden.
151

 Denna princip innebär att utländska fysiska och juridiska 

personer från övriga medlemsstater ska behandlas på samma sätt som motsvarande 

medborgare i det egna landet och diskrimineringsförbudet gäller såväl öppen som dold 

diskriminering.
152

 Vad avser skattesystemets utformning finns en uttrycklig bestämmelse mot 

diskriminering i Art. 110 EUF-Fördraget som dock endast behandlar interna skatter på varor.  

 

4.3.2 Låneförbudets förenlighet med EU-rätten 

 

Ovan har redogjorts för de grundläggande friheterna inom EU och frågan är om de svenska 

reglerna om låneförbudets koncernundantag är förenliga med dessa? Vad gäller 

etableringsfriheten så framgår ovan att en fysisk eller juridisk person från en annan 

medlemsstat ska ha rätt att starta och utöva verksamhet på samma villkor som medlemsstatens 

egna medborgare.
153

 I förarbetena till IL framhöll bland annat Föreningen Svenskt Näringsliv 

att de nya bestämmelserna om beskattning av förbjudna lån påverkar etableringsfriheten och 
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att det i realiteten förhindrar ett nyttjande av andra länders mer förmånliga 

associationsrättsliga lagar.
154

 Andra remissinstanser ansåg dock att reglerna var förenliga med 

etableringsfriheten
155

 och jag är beredd att ansluta mig till denna uppfattning. Det svenska 

låneförbudet tillåter lån mellan koncernbolag vars moderbolag har hemvist inom EES och 

därmed torde bestämmelsen således vara förenlig med etableringsfriheten. Alla bolag inom 

EES har en rätt att starta och driva bolag i Sverige på samma villkor som de svenska bolagen 

och kan dessutom fritt låna pengar av sitt svenska dotterbolag och lämna lån till detta utan 

några skatterättsliga konsekvenser. Etableringsfriheten gäller som sagts endast mellan 

medlemsstaterna och EU-rätten medför inte på denna punkt någon skyldighet att behandla 

stater utanför unionen på samma villkor som de egna medlemsstaterna. De svenska reglerna 

om koncernlån torde enligt detta även vara förenlig med likabehandlingsprincipen som även 

den förutsätter att det endast är inom EU-området som likabehandling ska upprätthållas. Även 

om låneförbudet medför att två systerbolag inom EU inte fritt kan låna pengar av varandra om 

dess moderbolag har hemvist utanför EES så behandlas svenska bolag i denna situation lika 

som utländska bolag i motsvarande situation. Utländska juridiska personer från övriga 

medlemsstater behandlas därmed inte olika jämfört med svenska bolag och någon 

inskränkning i likabehandlingsprincipen kan därmed inte anses föreligga. Även om de 

nationella reglerna om koncernlån är förenliga med etableringsfriheten och 

likabehandlingsprincipen kan de dock i realiteten medföra att det är mindre attraktivt för 

företag att etablera sig i Sverige. Enligt min mening torde möjligheterna att föra medel inom 

en koncern vara av stor vikt vid beslut om var man väljer att bilda ett dotterbolag och risken 

är stor att ett bolag utanför EES istället väljer en stat vars lagstiftning inte innehåller något 

låneförbud. 

 

Den fria rörligheten för kapital innebär att såväl fysiska som juridiska personer inom unionen 

fritt ska kunna föra kapital över medlemsstaternas gränser. Den fria rörligheten för kapital har 

dessutom ett ännu större tillämpningsområde än så. Som framgått gäller den fria rörligheten 

även gentemot tredje land och fysiska och juridiska personer utanför unionen ska även de ha 

en rätt att fritt föra kapital över medlemsstaternas gränser.
156

 Vad gäller låneförbudets 

utformning kan man ana en viss problemtik med dess förenlighet med den fria rörligheten för 

kapital. Antag att ett moderbolag med säte i ett land utanför EES med vilket Sverige inte har 

något skatteavtal har ett dotterbolag i Sverige samt ett dotterbolag utanför EES. Systerbolaget 

som har hemvist i tredje land ska enligt den fria rörligheten för kapital ha en rätt att fritt kunna 

föra kapital till och från sina systerbolag inom EU. Detta är dock inte fallet. Skulle det lämna 

ett lån till sitt svenska systerbolag skulle detta således strida mot låneförbudet i 21 Kap. 1 § 

ABL och koncernundantaget i 21 Kap. 2 § 2 p. skulle inte vara tillämpligt eftersom detta 

förutsätter att moderbolaget har hemvist inom EES. Det svenska dotterbolaget ska, såvida inte 

detta är ett aktiebolag, ta upp lånebeloppet till beskattning enligt 11 Kap. 45 § eller 15 Kap. 3 

§ IL. I en sådan situation kan alltså konstateras att reglerna om koncernlån medför en 

restriktion i den fria rörligheten för kapital som alltså även ska gälla gentemot tredje land. 

Antag vidare att moderbolaget, med hemvist utanför EES, dessutom har ett dotterbolag med 
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säte inom EES-området. Dotterbolaget som motsvarar ett svenskt aktiebolag önskar lämna ett 

lån till sitt svenska systerbolag. Även ett sådant lån anses förbjudet av den anledningen att 

koncernundantaget endast medger lån mellan bolag inom samma koncern under 

förutsättningen att moderbolaget har hemvist inom EES.  Detta är inte fallet i denna situation 

och därmed ska även denna transaktion tas upp till beskattning av det svenska dotterbolaget. 

Även i denna situation endast om inte det svenska dotterbolaget är ett aktiebolag. Det är alltså 

inte endast vid lånetransaktioner mellan Sverige och tredje land som låneförbudet medför 

restriktioner i kapitalrörelserna utan även vid vissa transaktioner mellan Sverige och en annan 

medlemsstat. Enligt min mening medför låneförbudet i båda dessa situationer en restriktion i 

den fria rörligheten för kapital och det kan tyckas något förvånande att denna fråga inte tagits 

upp till behandling i förarbetet till de nya bestämmelserna om beskattning av förbjudna lån. 

 

4.3.3 Restriktioner och diskriminering 

 

Samtliga grundläggande friheter i EUF-Fördraget förbjuder restriktioner om inget annat 

uttryckligen stadgas. Begreppet restriktion är ett vittomfattande begrepp och innefattar såväl 

direkt som indirekt diskriminering men dessutom icke-diskriminerande restriktioner.
157

 Den 

direkta diskrimineringen, även kallad öppen diskriminering, avser diskriminering på grund av 

nationalitet. Den indirekta diskrimineringen, eller den dolda diskrimineringen, avser istället 

situationer där diskriminering sker på annan grund än medborgarskap men som i realiteten får 

samma effekter som om nationalitet hade varit det avgörande kriteriet.
158

 En nationell åtgärd 

som varken är direkt eller indirekt diskriminerande kan ändock vara oförenlig med de 

grundläggande friheterna och en sådan åtgärd utgör då en icke-diskriminerande restriktion. 

Gränsdragningen mellan diskriminerande och icke-diskriminerande restriktioner är inte helt 

lätt och på senare tid har EU-domstolen undvikit att göra denna bedömning och uttalar sig 

istället endast om huruvida de nationella åtgärderna anses strida mot de grundläggande 

friheterna eller inte.
159

 Det finns även situationer där ett rättfärdigande kan ske av att den 

nationella rätten strider mot de grundläggande friheterna. Detta är dels om det finns ett 

uttryckligt undantag eller om det kan rättfärdigas enligt den rule of reason doktrin som EU-

domstolen genom sin praxis utvecklat. De uttryckliga undantagen i fördraget är endast ett 

fåtal och reglerar sådana situationer där den nationella lagstiftningen knappast kan 

ifrågasättas. Exempelvis kan nämnas inskränkningar i etableringsfriheten om dessa kan 

rättfärdigas med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.
160

 I senare domar från EU-

domstolen har medlemsländerna regelmässigt förlorat och allt fler anser att domstolen indirekt 

genom den fria rörligheten förväntas få ett mycket stort inflytande även på den direkta 

skattens område.
161
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Innan de rättfärdigandegrunder som utvecklats genom EU-domstolens praxis behandlas 

närmare ska först något sägas om domstolens dom i mål C-282/07 État belge – SPF Finances 

mot Truck Center SA. Frågan i målet var huruvida en bestämmelse i dubbelbeskattningsavtalet 

mellan Belgien och Luxemburg som föreskrev att endast bolag med säte i Belgien hade rätt att 

undgå påförande av förskottsbeskattning på utdelningar och räntor kunde anses förenlig med 

de grundläggande friheterna i Fördraget.
162

 Omständigheterna i målet kommer inte att 

behandlas närmare här. Det räcker med att konstatera att domstolen slår fast att sådana 

bestämmelser i nationell rätt som föreskriver att det ska föreligga ett bestämmande inflytande 

för regelns tillämplighet ska prövas mot etableringsfriheten.
163

 Mot bakgrund av detta 

uttalande ska i sådant fall även låneförbudets koncernundantag prövas mot 

etableringsfriheten. Denna regel föreskriver som framgått att det ska föreligga ett 

bestämmande inflytande för att ett koncernförhållande ska föreligga. Trots detta gör 

domstolen ändock även en prövning mot den fria rörligheten för kapital och vad avser denna 

bedömning framhåller domstolen endast att slutsatsen vad avser restriktioner i 

etableringsfriheten i detta fall även gäller för fri rörlighet för kapital.
164

 Det råder alltså 

osäkerhet om huruvida låneförbudets koncernundantag ska prövas endast mot 

etableringsfriheten eller även mot den fria rörligheten för kapital. Denna gränsdragning är 

enligt Hultman och Persson
165

 inte helt lätt och det kan därmed inte uteslutas att reglerna om 

koncernlån även ska prövas mot den fria rörligheten för kapital. Jag är beredd att ansluta till 

denna uppfattning. Även om EU-domstolen inledningsvis konstaterar att bestämmelser som 

kräver ett bestämmande inflytande ska prövas mot etableringsfriheten görs ändock en 

prövning mot den fria rörligheten för kapital. Och även om domstolen i detta fall konstaterar 

att samma slutsats kan dras vad avser båda friheterna är det inte alls säkert att samma slutsats 

kan dras i andra mål där andra omständigheter är för handen. Nedan följer en redogörelse över 

EU-domstolens praxis beträffande restriktioner i de fria rörligheterna samt vilka 

rättfärdigandegrunder som ansetts godtagbara. 

 

4.3.3.1 Rule of reason- doktrinen 

 

Vad gäller rule of reason doktrinen kan vägledning hämtas från EU-domstolens dom i mål C-

55/94 Reinhard Gebhard och Consigilo dellÓrdine degli Avvocati e Procuratori di Milano 

där domstolen gjort ett generellt uttalande om de kriterier som ska vara uppfyllda för att en 

begränsning av de grundläggande friheterna anses rättfärdigad.
166

 Nationella åtgärder som 

hindrar eller gör det mindre attraktivt att utöva de fyra friheterna ska uppfylla fyra 

förutsättningar för att vara rättfärdigade. De nationella åtgärderna ska:  

 

”vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, de ska framstå som motiverade med hänsyn till ett 

trängande allmänintresse, de ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 
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eftersträvas genom dem och de ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna 

målsättning”
167

 

 

Frågan är därmed om de restriktioner i den fria rörligheten för kapital som följer av de 

svenska reglernas nuvarande utformning kan rättfärdigas med hjälp av rule of reason 

doktrinen? För det första ska alltså reglerna vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt. 

Åtgärderna ska följaktligen vara diskriminerande på annan grund än medborgarskap.
168

 Som 

framgått ovan är denna gränsdragning mellan diskriminerande och icke-diskriminerande 

restriktioner inte helt lätt men här ska ändock ett försök göras. I realiteten är det ju 

moderbolagets nationalitet/medborgarskap som blir avgörande för koncernundantagets 

tillämplighet och enligt min mening torde det då vara fråga om en icke-diskriminerande 

restriktion eftersom det inte är det långivande bolagets faktiska nationalitet som blir det 

avgörande kriteriet. De övriga rekvisiten ska även dessa undersökas. En restriktion ska 

dessutom framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse. Syftet med 

reglerna är att förhindra skatteflykt och således får detta rekvisit anses uppfyllt. Att förhindra 

skatteflykt torde utgöra ett trängande allmänintresse. Restriktionen ska även säkerställa 

förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom reglerna. Det är tveksamt 

huruvida detta rekvisit kan anses uppfyllt. Visserligen förhindras fysiska personer att låna 

medel för att finansiera sin privata konsumtion men endast från ett aktiebolag, stiftelse eller 

pensionsstiftelse eller motsvarande utländsk juridisk person. En fysisk person kan dock 

fortfarande låna pengar från andra juridiska personer än de nyss nämnda och på detta sätt få 

tillgång till obeskattade medel. Så till det sista rekvisitet som är proportionalitet. Reglerna får 

inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning och här kan en viss 

problematik anas. Som framgått av ovanstående framställning är det inte endast situationer 

där medel förs ur bolagssektorn till fysiska personer som träffas av låneförbudet. Även 

situationer där medel förs mellan juridiska personer och alltså inte förs ur bolagssektorn 

träffas av låneförbudet. Frågan är om inte de svenska reglerna om låneförbudet går utöver vad 

som är nödvändigt för att uppnå målsättningen. Syftet är just att förhindra att medel används 

för privat konsumtion utan att någon beskattning kommer ifråga. Därför skulle det enligt min 

mening vara tillräckligt med ett låneförbud som endast träffar lån till fysiska personer 

eftersom det är sådana transaktioner som lagstiftaren önskat förbjuda. Att även förbjuda vissa 

lån mellan juridiska personer kan därmed tyckas gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå målsättningen. Enligt min mening är det mot bakgrund av detta mycket tveksamt om de 

restriktioner i den fria rörligheten som följer av låneförbudet kan motiveras utifrån rule of 

reason doktrinen.  

 

4.3.3.2 Övriga rättfärdigandegrunder 

 

Under åren har EU-domstolen även prövat en del övriga grunder och huruvida dessa kan 

rättfärdiga en restriktion i de grundläggande friheterna. Noteras bör dock att även om en 

restriktion kan rättfärdigas med någon av nedanstående grunder ska den nationella 

lagstiftningen vara proportionerlig och effektiv enligt de kriterier som uppställs enligt rule of 
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reason- doktrinen. I realiteten är det ofta kravet på proportionalitet som blir det avgörande 

kriteriet.
169

 Den första grunden som ofta åberopats av medlemsstaterna är att förhindra 

skatteflykt och denna rättfärdigandegrund har varit föremål för en omfattande diskussion i 

doktrinen. Domstolen har dock inte funnit denna grund tillämplig i något konkret mål ännu.
170

 

Ett av syftena med de svenska reglerna är just att förhindra skatteflykt.
171

 Ett fall där denna 

fråga behandlats är mål C-324/00 Lankhorst- Hohorst GmbH och Finanzamt Steinfurt där 

domstolen fastslår att en åtgärd som inskränker den fria rörligheten ska säkerställa att de mål 

som eftersträvas med bestämmelsen uppnås samt att åtgärden inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå målet.
172

 Frågan i målet var huruvida en nationell bestämmelse som 

endast medgav bolag med säte i Tyskland en rätt att erhålla skattekredit kunde anses förenlig 

med de grundläggande friheterna. Syftet med denna bestämmelse var att förhindra skattefusk 

hos kapitalassociationer.
173

 Klaganden i målet gjorde gällande att bestämmelsen var 

diskriminerande med hänsyn till att tyska ägare i allmänhet hade rätt till skattekredit men inte 

ägare med säte i Nederländerna.
174

 Den tyska skattemyndigheten anförde för sin del att de 

tyska bestämmelserna inte utgjorde någon diskriminering på grund av nationalitet då reglerna 

även innebar att ett flertal kategorier av tyska skattskyldiga saknade rätt till den ifrågavarande 

skattekrediten.
175

 Domstolen ansåg att den skillnad i behandling som förelåg var beroende av 

om moderbolaget hade sitt säte i Tyskland eller inte och att moderbolag i Tyskland i 

allmänhet hade rätt till skattekredit emedan moderbolag med säte i en annan stat i allmänhet 

inte hade en sådan rätt. Enligt de tyska reglerna var det i stort sett endast tyska 

offentligrättsliga juridiska personer som saknade rätt till skattekredit och ett bolag som drivs i 

vinstsyfte, vilket klaganden i målet gjorde, befinner sig således inte i en situation som kan 

jämföras med offentligrättsliga juridiska personer.
176

 Denna skillnad i behandling av 

dotterbolag beroende på om moderbolaget har sitt säte inom eller utom landet utgjorde enligt 

domstolen ett hinder för etableringsfriheten. Bestämmelsen medförde att det var mindre 

attraktivt för ett bolag att bilda eller bibehålla ett dotterbolag i den medlemsstat där en sådan 

bestämmelse fanns.  

 

Nästa fråga blev därmed huruvida denna bestämmelse kunde motiveras med hänsyn till ett 

trängande allmänintresse. Domstolen framhöll att åtgärden i sådant fall måste vara ägnad att 

säkerställa målet som eftersträvas med bestämmelsen samt att denna inte går utöver vad som 

är nödvändigt. Den tyska regeringen hävdade att regelns syfte var att förhindra skatteflykt 

som följer av att dotterbolag och moderbolag med säte i olika stater kan överföra en 

skatteskuld från det ena landet till det andra.
177

 Domstolen anförde inledningsvis att enligt fast 

rättspraxis utgör minskning av skatteintäkter inte en grund som kan motivera att en åtgärd 
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strider mot de grundläggande friheterna.
178

 Vad gäller den grunden att förhindra skatteflykt 

framhöll domstolen att reglerna vilka var föremål för prövning inte hade till specifikt syfte att 

förhindra ett kringgående av de tyska reglerna. Nämnda lagstiftning träffade istället varje 

situation där moderbolaget har sitt säte utanför tyskland oavsett syftet med detta. Detta 

medförde i sig inte någon risk för skatteflykt då moderbolaget omfattas av skattelagstiftning i 

den stat detta har sitt säte.
179

 Mot bakgrund av detta ansåg domstolen att de tyska 

bestämmelserna utgjorde ett hinder för etableringsfriheten.
180

 Även om detta fall behandlar 

restriktioner i etableringsfriheten torde en liknande bedömning göras i anslutning till den fria 

rörligheten för kapital. 

 

Vad får detta mål för konsekvenser avseende de svenska reglerna om lån mellan 

koncernbolag? Till att börja med kan återigen konstateras att syftet med de svenska reglerna 

är att förhindra skatteflykt. Som framgått ovan träffar förbudet även situationer där medel förs 

mellan bolag och alltså inte utnyttjas för privat konsumtion. Den svenska lagstiftningen träffar 

alltså inte specifikt de situationer där ett kringgående av lagstiftningen är för handen. Istället 

träffar den alla de situationer där moderbolaget har sin hemvist utanför EES oavsett syfte med 

detta. Enligt min mening medför detta att en beskattning av ett förbjudet lån mellan två 

dotterbolag vilka båda har hemvist inom EES strider mot fördraget. Det blir onekligen fråga 

om en restriktion i den fria rörligheten för kapital inom unionen. Det tycks av domstolens 

resonemang i ovanstående mål inte heller som att denna restriktion kan rättfärdigas med 

skatteflyktssyftet eftersom ett lån mellan två bolag inom samma koncern inte medför någon 

risk för skatteflykt då lånet inte är avsett för privat konsumtion. Reglerna förefaller mot 

bakgrund av detta gå längre än vad som är nödvändigt och de restriktioner som reglerna 

medför i de grundläggande friheterna tycks därmed inte kunna rättfärdigas med hänsyn till 

skatteflyktssyftet. 

 

Ett mål som behandlar inskränkningar i den fria rörligheten för kapital är mål C-319/02 Petri 

Manninen. Frågan i målet var huruvida en bestämmelse i den finska lagstiftningen kunde 

anses förenlig med fördraget eller inte. Den ifrågavarande bestämmelsen föreskrev nämligen 

att obegränsat skattskyldiga personer i Finland hade rätt till skattetillgodohavande på 

utdelning från bolag som var etablerade i Finland men inte från bolag etablerade i andra 

stater. Enligt domstolen missgynnar en sådan bestämmelse de subjekt som är obegränsat 

skattskyldiga i Finland och verkar därmed avskräckande vid investeringar i bolag 

hemmahörande i andra medlemsstater.
181

 Den ifrågavarande lagstiftningen medför dessutom 

en inskränkande verkan för bolag etablerade i övriga medlemsstater. Det blir nämligen svårare 

för dessa att anskaffa kapital i Finland och detta innebär enligt domstolen en inskränkning i 

den fria rörligheten för kapital. Frågan är därmed huruvida denna kan rättfärdigas med hänsyn 

till fördraget.
182

 Domstolen framhöll att de möjligheter som finns för restriktioner i den fria 

rörligheten ska tolkas restriktivt. Vad gäller undantag från den fria kapitalrörelsen föreskrivs 

                                                           
178

 A a p 36. 
179

 C-324/00 Lankhorst- Hohorst GmbH och Finanzamt Steinfurt, p 37. 
180

 A ap 45. 
181

 C-319/02 Petri Manninen, p 20-22. 
182

 A a p 23-25. 



37 
 

att medlemsstaterna har en möjlighet att tillämpa bestämmelser i sin lagstiftning som skiljer 

mellan skattebetalare som har investerat sitt kapital på olika ort. En sådan bestämmelse får 

dock inte medföra godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning i den fria 

rörligheten.
183

 En begränsning är således förenlig med fördraget om skillnaden i behandlingen 

avser sådana situationer som objektivt sett inte är lika och skillnaden i behandlingen får inte 

gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som lagstiftningen syftar till.
184

 

Domstolen slår fast att en obegränsat skattskyldig person i Finland befinner sig i lika 

situationer oavsett om denne erhåller utdelning från ett bolag etablerat i Finland eller i en 

annan stat.
185

 Domstolen framhåller vidare att målsättningen med de finska reglerna är att 

undvika dubbelbeskattning och detta kan uppnås även om skattetillgodohavande medges för 

utdelning från utländska bolag. Ett beviljande av skattetillgodohavande medför visserligen att 

skatteintäkterna för Finland minskar men enligt fast rättspraxis kan en sådan minskning inte 

rättfärdiga en inskränkning i en grundläggande frihet.
186

 Enligt domstolen var de Finska 

bestämmelserna inte förenliga med den fria rörligheten för kapital.
187

 

 

Enligt domstolens resonemang torde således en obegränsat juridisk person i Sverige i sådant 

fall befinna sig lika situation oavsett om denne skulle erhålla ett lån från ett systerbolag inom 

EES oavsett var moderbolaget har hemvist. Som framgått är det emellertid inte möjligt för ett 

bolag i Sverige att ta emot ett lån från sitt systerbolag i den situationen att moderbolaget har 

sin hemvist utanför EES. Detta medför en begränsning i den fria rörligheten för kapital och en 

sådan bestämmelse måste enligt domstolens resonemang missgynna obegränsat skattskyldiga 

personer i Sverige. Att obegränsat skattskyldiga i Sverige missgynnas i jämförelse med 

utländska objekt framgår av att det endast är obegränsat skattskyldiga personer som träffas av 

reglerna om beskattning av förbjudna lån. Vidare medför denna bestämmelse att bolag 

etablerade i andra medlemsstater inte själva kan välja var de önskar investera sitt kapital i de 

fall de visserligen ingår i samma koncern men då moderbolaget har sin hemvist utanför EES. 

Detta medför onekligen en restriktion i den fria rörligheten för kapital och frågan är då om 

denna kan rättfärdigas? En restriktion i den fria rörligheten får som framgått ovan inte 

medföra godtycklig diskriminering och får dessutom inte gå längre än vad som är nödvändigt 

för att uppnå de mål som eftersträvas med ifrågavarande bestämmelse. Enligt min mening kan 

dock den diskriminering som följer av reglerna om beskattning av förbjudna lån innebära en 

godtycklig diskriminering eftersom det är moderbolagets hemvist som blir avgörande för 

transaktionens laglighet oavsett om lånet medför skatteflykt eller inte. Och som framgått ovan 

i anslutning till målet C-324/00 Lankhorst- Hohorst GmbH och Finanzamt Steinfurt tycks 

reglerna dessutom gå längre än vad som är nödvändigt för att förhindra skatteflyktssyftet. 

Reglerna medför vidare att det blir svårare för svenska bolag att erhålla kapital från utländska 

subjekt. En juridisk person med hemvist i en annan medlemsstat kan avskräckas från att 

investera sitt kapital i ett svenskt bolag. Såvida inte det utländska bolaget förvärvar andelar 
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som uppgår till mer än femtio procent av rösterna i det svenska bolaget, och alltså bildar en 

koncern, kan det verka oförmånligt att investera i ett svenskt bolag på grund av låneförbudet. 

 

Ovan har den fria rörligheten för kapital i anslutning till transaktioner mellan medlemsstaterna 

behandlats. Den fria rörligheten gäller ju dessutom mellan en medlemsstat och tredje land. 

Denna problematik behandlas nedan. 

 

4.3.3.3 Restriktioner mellan medlemsstat och tredje land 

 

Som framgått ovan ska den fria rörligheten för kapital gälla såväl medlemsstaterna emellan 

som mellan en medlemsstat och tredje land. Och som konstaterats ovan medför reglerna om 

beskattning av förbjudna lån även en restriktion vad avser lån mellan Sverige och tredje land. 

Ett mål som behandlar sådana transaktioner är mål C-101/05 Skatteverket mot A vilket rör den 

fria rörligheten för kapital mellan en medlemsstat och tredje land. Målet mellan SKV och A 

behandlar frågan huruvida en utdelning som A erhåller från ett bolag med hemvist i Schweiz 

ska åtnjuta skattefrihet eller inte. De svenska reglerna stadgade nämligen att endast utdelning 

från bolag med hemvist inom EES var skattefria emedan utdelning från tredje land medförde 

beskattning. A gjorde därmed gällande att detta förfarande strider mot den fria rörligheten för 

kapital vilken även gäller mellan medlemsstaterna och tredje land.
188

 SKV gjorde i målet 

gällande att begreppet restriktion inte kan tolkas på samma sätt vad gäller transaktioner 

medlemsstaterna emellan som mellan en medlemsstat och tredje land. Även den tyska, 

franska och nederländska regeringen var inne på samma spår och framförde att den 

liberalisering som skett av kapitalrörelser inom unionen skulle medföra en ensidig åtgärd då 

ingenting garanterar att tredje land genomför en motsvarande liberalisering gentemot 

unionen.
189

 Domstolen framhöll att beskattningen av ekonomisk verksamhet med 

gränsöverskridande inslag inom unionen inte alltid är jämförbar med gränsöverskridande 

inslag mellan en medlemsstat och tredje land med hänsyn till den rättsliga integrationen som 

råder mellan medlemsstaterna i form av den unionslagstiftning som reglerar samarbete mellan 

nationella skattemyndigheter. Vidare kan det inte enligt domstolen uteslutas att restriktioner 

som visserligen inte kan motiveras mellan medlemsstaterna under vissa omständigheter kan 

motivera en restriktion mellan en medlemsstat och tredje land.
190

 Den svenska lagstiftningen 

fick enligt domstolen till följd att personer med skatterättslig hemvist i Sverige avhålls från att 

investera sitt kapital i stater utanför EES. Sådana utdelningar behandlas mindre förmånligt än 

utdelningar från bolag hemmahörande inom EES och detta medför alltså en restriktion mellan 

medlemsstaterna och tredje land.
191

 En sådan restriktion kan dock motiveras med hänsyn till 

den effektiva skattekontrollen och den fria rörligheten för kapital hindrar alltså inte en 

bestämmelse som föreskriver att det krävs att en utdelning från ett bolag endast är skattefri om 

bolaget hör hemma inom EES eller hör hemma i en stat med vilket Sverige har ingått 

skatteavtal som föreskriver ett informationsutbyte.
192
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Av detta framgår alltså att det finns en möjlighet för medlemsstaterna att i sin nationella rätt 

behandla stater utanför unionen på annat sätt än medlemsstaterna. Man kan dock fråga sig om 

Sverige i sådant fall kan upprätthålla låneförbudet i förhållande till tredje land med vilket det 

finns ett skatteavtal. De allra flesta av Sveriges skatteavtal bygger på OECD:s modellavtal 

och därmed innehåller de allra flesta avtalen dessutom en artikel som ålägger de 

avtalsslutande staternas myndigheter en skyldighet att utbyta sådana upplysningar som är 

nödvändiga vid tillämpning av interna regler eller regler i avtalet.
193

 Av detta kan konstateras 

att beskattning av förbjudna lån mellan ett bolag hemmahörande i Sverige och tredje land 

riskerar att strida mot EU-rätten i de situationer där ett skatteavtal är tecknat mellan 

vederbörande stater om detta innehåller en artikel om informationsutbyte. 

 

4.3.4 EU-rättens företräde  

 

Av ovanstående framställning kan alltså konstateras att dagens utformning av 

koncernundantaget riskerar att stå i strid med den fria rörligheten för kapital. Huruvida 

bestämmelsen medför restriktioner gentemot tredje land är inte helt lätt att avgöra då det som 

framgått i vissa situationer anses motiverat att upprätthålla restriktioner gentemot dessa. 

Domstolen förefaller ha en större benägenhet att motverka restriktioner mellan 

medlemsstaterna än mellan medlemsstaterna och tredje land. Enligt min mening är även detta 

en anledning som talar för att de svenska reglerna medför en restriktion i den fria rörligheten 

för kapital inom unionen. Skulle detta vara fallet är det tveksamt om skatteflyktssyftet kan 

motivera en sådan bestämmelse. Som framgått har EU-domstolen inte i ett enda mål funnit 

denna rättfärdigandegrund tillämplig
194

 och jag är tveksam till att det skulle vara annorlunda i 

detta fall. I mål C-324/00 Lankhorst- Hohorst GmbH och Finanzamt Steinfurt framhåller 

domstolen att regler som inte har till specifikt syfte att förhindra skatteflykt inte heller kan 

rättfärdiga restriktioner i de grundläggande friheterna om de fångar in alla transaktioner av 

liknande slag oavsett syfte med dessa.
195

 Detta gäller även de svenska reglerna som fångar in 

alla de situationer där moderbolaget har sitt säte utanför EES. Enligt min mening kan 

restriktionen därmed inte rättfärdigas och strider därmed mot den fria rörligheten för kapital. 

 

I de situationer då nationella regler står i konflikt med EU-rätten måste någon av 

rättsordningarna ge vika för att tvistefrågor ska kunna lösas på ett korrekt sätt. Denna fråga 

har ingen utrycklig reglering i fördraget men har dock lösts genom EU-domstolens praxis. I 

ett berömt mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L (Ente nazionale energia elettrica, impresa 

già della Edison Volta) har domstolen slagit fast principen om EU-rättens företräde framför 

nationell rätt. Domstolen framförde att genom medlemskapet i unionen blir den 

europarättsliga rättsordningen en integrerad del av den nationella rätten och därav är de 

nationella domstolarna skyldiga att tillämpa fördragens bestämmelser. Unionsrätten kan inte 

skilja sig åt mellan de olika staterna. Detta skulle riskera de mål som eftersträvas inom 

unionen. De skyldigheter som följer av fördraget skulle enligt domstolen inte vara ovillkorliga 
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utan endast eventuella om de kan åsidosättas genom nationella regler. Genom antagandet av 

unionsrätten har medlemsstaterna således godtagit ”en definitiv inskränkning av staternas 

suveräna rättigheter.”
196

 En nationell rättsakt som är oförenlig med fördraget kan därför inte 

gälla framför denna inskränkning även om den nationella rättsakten är antagen senare i 

tiden.
197

 

 

I senare praxis har domstolen dessutom fastslagit att unionsrätten har företräde över alla 

nationella bestämmelser även grundlag. Det är medlemsstaternas nationella domstolars 

skyldighet att tillerkänna unionsrätten full effekt vilket innebär att den nationella domstolen 

inte får tillämpa nationella bestämmelser som strider mot unionsrätten även om de nationella 

reglerna skulle ha antagits senare i tiden. De nationella domstolarna har således ingen 

skyldighet att avvakta en ändring av motstridiga regler utan endast att underlåta att tillämpa 

dessa.
198

 Mot bakgrund av detta är det alltså de svenska domstolarnas skyldighet att inte 

tillämpa nationella bestämmelser om dessa står i konflikt med EU-rätten. Därmed torde det 

åligga domstolen att inte tillämpa reglerna om beskattning av förbjudna lån i de ovan anförda 

situationer som strider mot den fria rörligheten för kapital.  
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5. Några transaktioner för att belysa problematiken 

 

För att förtydliga ovanstående framställning ska kortfattat redogöras för en rad olika 

transaktioner till och från Sverige för att klarlägga vilka skatterättsliga konsekvenser dessa ger 

upphov till. Det är omöjligt att här behandla alla de transaktioner som kan tänkas uppstå och 

här kommer endast ett fåtal exempel att ges. Fortsättningsvis kommer endast lån mellan 

koncernbolag med ett moderbolag utanför EES att behandlas. Med andra ord endast 

transaktioner som således inte omfattas av dagens koncernundantag. 

 

5.1 Transaktioner från Sverige 

 

Här ska två olika lånetransaktioner från Sverige till utlandet behandlas för att belysa den 

problematik som uppstår i anslutning till beskattning av förbjudna lån. 

 

5.1.1 Lån från svenskt dotterbolag till utländskt moderbolag 

 

Antag att ett amerikanskt bolag har ett dotterbolag etablerat i Sverige. Ett dotterbolag är 

således obegränsat skattskyldig för sina inkomster i Sverige enligt 6 Kap. 3 § IL emedan en 

utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig här. I detta fall det amerikanska 

moderbolaget i enlighet med 6 Kap. 7 § IL. Vilka skatterättsliga konsekvenser uppstår då om 

det svenska dotterbolaget skulle lämna ett lån till sitt moderbolag? Som framgått är 

moderbolaget endast begränsat skattskyldig här och som framgår av 6 Kap. 11 § IL är inte ett 

förbjudet lån en skattepliktig inkomst för en begränsat skattskyldig juridisk person. Några 

skatterättsliga konsekvenser uppstår således inte för lånemottagaren i denna situation. Nämnas 

bör dock att transaktionen civilrättsligt är förbjuden. Syftet med denna uppsats är dock att 

utreda de skatterättsliga konsekvenserna och därmed kommer det civilrättsliga sanktionerna 

inte att behandlas närmare. 

 

5.1.2 Lån från svenskt dotterbolag till systerbolag 

 

Ett moderbolag med säte utanför EES har ett dotterbolag i Sverige men även ett dotterbolag i 

Tyskland. Det svenska dotterbolaget lämnar ett lån till sitt tyska systerbolag. Inte heller i 

denna situation uppstår några skatterättsliga konsekvenser av den anledningen att även det 

tyska bolaget är begränsat skattskyldigt och således inte är skattskyldig här för ett förbjudet 

lån.  

 

5.2 Transaktioner till Sverige 

 

I det följande är utgångspunkten istället lån som lämnas från utländska subjekt till svenska 

juridiska personer. 

 

5.2.1 Lån från utländskt moderbolag till svenskt dotterbolag 
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Ett moderbolag med säte i en stat utanför EES med vilket Sverige inte har något skatteavtal 

lämnar ett lån till sitt dotterbolag med säte i Sverige. Dotterbolaget är enligt 6 Kap. 3 § IL 

obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed också skattskyldig för alla sina inkomster här i 

landet.
199

 Lånet är att anse som förbjudet enligt 21 Kap. 1 § ABL och koncernundantaget är 

inte tillämpligt då moderbolaget inte har sitt säte inom EES. Det rör sig således om ett 

förbjudet lån och då dotterbolaget är obegränsat skattskyldigt här är detta även skyldigt att ta 

upp lånebeloppet som intäkt enligt 15 Kap. 3 § IL. Skulle dotterbolaget vara ett aktiebolag 

sker ingen beskattning då aktiebolag är generellt undantagna från beskattning av förbjudna 

lån. Skulle dotterbolaget istället vara en annan juridisk person än ett aktiebolag finns inget 

generellt undantag från beskattning. Dock föreskriver såväl 11 Kap. 45 § 2 st. som 15 Kap. 3 

§ 2 st. IL att ett lån som är förbjudet enligt 21 Kap. 1-7 §§ ska tas upp som intäkt om lånet 

lämnas av en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag och förhållandena 

är sådana att lånebeloppet skulle ha tagits upp som intäkt om den utländska juridiska personen 

hade varit ett svenskt aktiebolag. Hade den utländska juridiska personen i detta sammanhang 

varit ett svenskt aktiebolag hade alltså ingen beskattning skett eftersom ett lån från ett svenskt 

moderbolag till ett dotterbolag i Sverige faller under koncerndefinitionen och således är 

tillåtet. Detta oavsett om dotterbolaget är ett aktiebolag eller en annan juridisk person.   

 

Skulle moderbolaget istället vara en utländsk delägarbeskattad juridisk person, som alltså 

motsvarar ett svenskt handelsbolag, sker inte heller någon beskattning av lånet. Av såväl 11 

Kap. 45 § 2 st. som 15 Kap. 3 § 2 st. IL framgår nämligen att ett lån från en utländsk juridisk 

person ska tas upp till beskattning om detta motsvarar ett svenskt aktiebolag, stiftelse eller 

pensionsstiftelse. I denna situation motsvarar moderbolaget istället ett svenskt handelsbolag. 

Detta torde innebära att förbjudna lån från utländska delägarbeskattade personer enligt 

ordalydelsen i de nya reglerna om beskattning av förbjudna lån hamnar utanför 

tillämpningsområdet för dessa. Ingen beskattning kan således ske i denna situation. Detsamma 

blir slutsatsen om den utländska juridiska personen motsvarar en annan svensk juridisk person 

med undantag för ett aktiebolag, stiftelse eller pensionsstiftelse.   

 

5.2.2 Lån från utländskt systerbolag 

 

Ett tyskt dotterbolag vars moderbolag har hemvist utanför EES lämnar ett lån till sitt svenska 

systerbolag. Lånet är förbjudet enligt reglerna i 21 Kap. ABL av den anledningen att 

moderbolaget har hemvist utanför EES. Lånet ska därmed tas upp till beskattning förutsatt att 

det tyska systerbolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag, stiftelse eller pensionsstiftelse och 

förhållandena varit sådana att lånebeloppet skulle ha tagits upp till beskattning om den 

utländska personen varit en svensk motsvarighet. Skulle det tyska bolaget i denna situation 

istället ha varit ett svenskt aktiebolag ska således beskattning ske. Detta på den grunden att ett 

svenskt dotterbolag inte kan lämna ett lån till ett annat svenskt systerbolag av den orsaken att 

moderbolaget har hemvist utanför EES och därmed faller utanför koncerndefinitionen. 

Förutsatt att det svenska systerbolaget inte är ett aktiebolag ska således lånebeloppet tas upp 
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till beskattning vilket även medför att ränteutgifter hänförliga till lånet inte får dras av.
200

 Vad 

får detta för konsekvenser? En beskattning av ett sådant lån står enligt min mening i strid med 

EU-rätten, nämligen fri rörlighet för kapital. Alla restriktioner för kapitalrörelser och 

betalningar är förbjudna inom unionens gränser och att i denna situation beskatta lånet medför 

att utländska subjekt inte själva kan välja var de önskar lägga sina investeringar. Denna 

restriktion torde inte heller kunna rättfärdigas med hänsyn till det skatteflyktssyfte som 

föranleder reglerna om beskattning av förbjudna lån.
201

 Även regeln om förbud mot 

ränteavgifter för förbjudna lån torde medföra en begränsning i den fria rörligheten. Den 

medför nämligen att utländska subjekt får svårare att anskaffa kapital i Sverige. Följaktligen 

är det därmed mer förmånligt för en obegränsat skattskyldig juridisk person i Sverige att 

investera sitt kapital på annat håll där avdrag för ränteutgifterna medges. 

 

Det finns ytterligare ett skäl som talar emot en beskattning av lånet i denna situation, 

nämligen diskrimineringsklausulen som återfinns i de flesta av Sveriges skatteavtal. Enligt 

klausulen ska ett svenskt bolag som kontrolleras av ett bolag i den avtalsslutande staten inte 

beskattas hårdare än om detta istället hade kontrollerats av ett svenskt bolag. I denna situation 

hade ju lånetransaktionen varit tillåten om moderbolaget istället haft sitt säte i Sverige och att 

beskatta ett lån från ett systerbolag vilkets moderbolag har säte i en avtalsslutande stat medför 

därmed en överträdelse av skatteavtalet. Skulle systerbolaget istället vara en annan juridisk 

person än ett aktiebolag, stiftelse eller pensionsstiftelse kan således ingen beskattning ske då 

dessa subjekt faller utanför lagens tillämpningsområde.  

 

5.3 Dubbelbeskattning av bolagsinkomster eller trippelbeskattning? 

 

Som framgått tidigare är huvudregeln vad gäller bolagsbeskattningen att alla inkomster ska 

vara föremål för ekonomisk dubbelbeskattning vilket innebär att ett bolag först ska beskattas 

för sina inkomster och sedan beskattas även aktieägaren för utdelning eller lön. Vad gäller 

koncernbeskattningen så har syftet länge varit att skattebelastningen varken ska vara högre 

eller lägre jämfört med om verksamheten istället bedrivits inom ett och samma bolag.
202

 Vid 

lånetransaktioner inom koncerner som inte är tillåtna enligt den nu gällande 

koncerndefinitionen blir konsekvensen istället att samma inkomst i realiteten blir föremål för 

trippelbeskattning istället för dubbelbeskattning. Alla inkomster beskattas först som inkomst 

av näringsverksamhet hos bolaget. Antag att detta bolag sedan lämnar ett lån till sitt 

dotterbolag som anses förbjudet. Lånet ska då beskattas hos lånemottagaren enligt 15 Kap. 3 § 

eller 11 Kap. 45 § IL. Antag vidare att dotterbolaget sedan betalar tillbaka lånet till sitt 

moderbolag som därefter bestämmer sig för att dela ut detta belopp till sina aktieägare. En 

beskattning ska då även ske hos aktieägaren för detta belopp. Samma inkomst har då blivit 

föremål för beskattning tre gånger. Här kan man ana en målkonflikt mellan 

koncernbeskattningens syfte och de faktiska konsekvenserna av låneförbudet. En koncern ska 

inte beskattas hårdare än om verksamheten bedrivits inom ett och samma bolag. I denna 

situation blir skattebelastningen ändock högre. Hade verksamheten istället bedrivits inom ett 
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och samma bolag hade bolaget fritt kunnat låna medel mellan olika verksamhetsgrenar utan 

att någon beskattning kommer ifråga och denna inkomst blir endast föremål för 

dubbelbeskattning. Låneförbudets nuvarande utformning medför alltså att skattebelastningen 

trots allt blir högre om verksamheten bedrivs i koncernform än om verksamheten bedrivs 

inom ett och samma bolag. Mot bakgrund av detta kan man därför starkt ifrågasätta om 

reglerna om koncernlån är förenliga med syftet bakom företagsbeskattningen.  
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6. Skatterättsliga konsekvenser av ett utvidgat koncernbegrepp 

 

Syftet med denna uppsats var som inledningsvis framgick att utreda vilka skatterättsliga 

konsekvenser som skulle uppstå om koncerndefinitionen i 21 Kap. 2 § 2 st. utvidgades till att 

omfatta alla koncerner oavsett moderbolagets hemvist. Nedan ska detta undersökas närmare.  

 

6.1 Dagens reglering 

 

Dagens reglering förbjuder som framgått endast penninglån från aktiebolag, stiftelser samt 

pensionsstiftelser. Handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar samt övriga 

juridiska personer kan därmed fritt låna ut pengar till sina ägare utan att träffas av 

låneförbudet och därtill hörande skatterättsliga bestämmelser. Vidare kan ett aktiebolag enligt 

den nuvarande koncerndefinitionen fritt lämna och ta emot lån från andra bolag inom samma 

koncern förutsatt att moderbolaget har sin hemvist inom EES. Denna geografiska begränsning 

av koncernundantaget har varit föremål för en omfattande kritik. Bland annat framförs att det 

är enbart i de skandinaviska länderna som det numera återfinns ett låneförbud och en 

anpassning bör därför ske till de övriga EU-ländernas lagstiftningar för att därigenom kunna 

skapa ett konkurrenskraftigt regelverk även i Sverige. Den nuvarande regleringen av 

närståendelån tenderar att i ett nationellt perspektiv bli apart. Regleringen hämmar dessutom 

etableringar av dotterbolag i Sverige med ägande utanför EES.
203

 Klas Innerstedt framför att 

moderbolagets hemvist som avgörande kriterium framstår som ”alltför slumpmässig och 

därmed direkt olämplig”
204

  

 

6.2 Kommersiella lån 

 

Så till frågan vilka skatterättsliga konsekvenser en utvidgning av koncernbegreppet till att 

omfatta alla koncerner, oavsett moderbolagets hemvist, skulle medföra. Inledningsvis ska 

påminnas om att det endast är lån från ett aktiebolag, stiftelse eller pensionsstiftelse till en 

obegränsat skattskyldig person i Sverige som blir föremål för beskattning av ett förbjudet 

lån.
205

 Och som framgått kan en beskattning av de transaktioner som egentligen träffas av 

låneförbudet innebära en överträdelse av såväl skatteavtalsrätten som EU-rätten. Och i en 

sådan situation torde således ingen beskattning kunna ske. Detta medför att det i realiteten 

endast är lånetransaktioner mellan ett bolag i Sverige och ett bolag utanför unionens gränser 

som kan bli föremål för beskattning. Att beskatta en lånetransaktion mellan två bolag som 

båda har hemvist inom unionen skulle nämligen som tidigare konstaterats strida mot EU-

rättens fria rörlighet för kapital. Vidare måste en sådan transaktion för att kunna bli föremål 

för beskattning ske mellan ett svenskt bolag och ett bolag hemmahörande i ett land med vilket 

Sverige inte har ingått något skatteavtal eftersom en beskattning av ett lån annars skulle strida 

mot diskrimineringsklausulen. Ytterligare en förutsättning för beskattning i en sådan situation 

är att lånet lämnas av ett aktiebolag, stiftelse eller pensionsstiftelse eller en utländsk 
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motsvarande juridisk person samt att mottagaren av lånet är en annan juridisk person än ett 

aktiebolag då dessa är undantagna från beskattning. Det är alltså endast ett fåtal av alla 

lånetransaktioner som för närvarande blir föremål för beskattning av ett förbjudet lån och 

flertalet av dessa lån som inte faller in under koncernundantaget torde istället anses tillåtna 

med hänsyn till undantaget för kommersiella lån. För att ett lån ska vara tillåtet enligt 

undantaget för kommersiella lån i 21 Kap. 2 § 1 st. 3 p. ABL ska lånet lämnas till en gäldenär 

som bedriver rörelse, lånet ska lämnas av rent affärsmässiga skäl och lånet ska dessutom vara 

avsett uteslutande för gäldenärens rörelse.
206

 Det råder dock osäkerhet angående omfattningen 

av detta undantag och detta talar enligt Utredningen om ett enklare aktiebolag för att 

koncernundantagets geografiska begränsning bör avskaffas.
207

  

 

6.3 Synnerliga skäl mot beskattning 

 

Även om varken koncernundantaget eller undantaget för kommersiella lån är tillämpligt kan 

det i vissa situationer föreligga synnerliga skäl mot beskattning av ett förbjudet koncernlån. 

Som tidigare framgått finns en rad omständigheter som blir av betydelse i denna bedömning. 

Bland annat ska förhållandena vid lånets tillkomst, syftet med lånet samt risken för 

undandragande av skatt beaktas. Detta medför enligt min mening att lånetransaktioner mellan 

bolag som inte direkt faller in under något specifikt undantag ändock kan undgå beskattning. 

Rent affärsmässiga lån som lämnas med affärsmässig ränta inom bolagssektorn medför i de 

allra flesta fall inte någon risk för undandragande av skatt. Endast i de situationer då ett lån 

lämnas till ett annat bolag inom samma koncern i det syftet att det mottagande bolaget i sin tur 

ska lämna lånet vidare till en fysisk person medför att lånet utnyttjas för privat konsumtion. I 

ett sådant fall är det uppenbart att det inte föreligger några synnerliga skäl mot beskattning. I 

de övriga fall då lånebeloppet faktiskt utnyttjas inom bolagssektorn föreligger ingen sådan 

risk och därmed torde det således föreligga synnerliga skäl mot beskattning. Denna 

ståndpunkt kan dessutom finna stöd i en dom
208

 från Kammarrätten (KamR) där domstolen 

gör en liknande bedömning. Omständigheterna i målet var sådana att en fysik person, J.P, 

ägde ett antal aktiebolag. J.P lånade ut pengar till AB1 som i sin tur lånade ut pengar till AB2. 

SKV gjorde därmed gällande att det inte fanns några kommersiella skäl för AB1 att ta upp ett 

lån hos ägaren för att därmed låna ut pengar till AB2 och utlåningen kunde därmed inte anses 

kommersiellt betingad för någon annan än J.P. KamR konstaterade att lånet lämnats till ett 

subjekt som omfattas av den förbjudna kretsen och att lånet därmed är att anse som ett 

förbjudet lån. Det undantag som skulle kunna bli aktuellt i detta fall var undantaget för 

kommersiella lån. Det rådde dock enligt domstolen osäkerhet om huruvida de affärsmässiga 

skälen skulle bedömas utifrån låntagaren eller långivaren och därmed var det även osäkert om 

lånet i detta fall kunde anses kommersiellt betingat. Domstolen undersökte vidare huruvida 

det kunde anses föreligga synnerliga skäl mot beskattning. Det faktum att lånet hade en 

kommersiell karaktär borde enligt domstolen vägas in i bedömningen. Dessutom framhöll den 

att vad gäller tolkningen av låneförbudet har detta stora skatterättsliga överväganden och det 

huvudsakliga syftet kan sägas vara att förhindra skatteflykt. Detta bekräftas ytterligare av de 
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nya reglerna som trätt i kraft den 1 januari 2010 som innebär att lån inom bolagssektorn 

numera undantas från beskattning. Med hänsyn till att det inte fanns några omständigheter i 

målet som talade för att lånet medförde någon möjlighet till skatteflykt ansåg domstolen att 

det förelåg synnerliga skäl mot beskattning. Oavsett om lånet lämnats av kommersiella skäl 

eller inte fanns därför inte någon anledning att i detta fall ta upp lånet till beskattning.  

 

Det är dock osäkert hur stor prejudicerande verkan detta mål från KamR har och det skulle 

onekligen vara behjälpligt med ett mål från högsta instans. Enligt detta mål kan det likväl 

finnas vissa tendenser till en liberalisering av synen på lån inom bolagssektorn. Domstolen 

anser nämligen att även om inget av undantagen är direkt tillämpliga i detta fall saknas det 

trots allt skäl att beskatta en transaktion inom bolagssektorn av den anledningen att det inte 

finns någon avsikt att undgå beskattning. Och mot bakgrund av detta kan alltså konstateras att 

många av de transaktioner som träffas av låneförbudet och som inte stridet mot varken 

skatteavtalsrätten eller EU-rätten ändock kan undgå att bli föremål för beskattning. Nämligen 

om lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl och utan någon avsikt till skatteflykt. 

Omständigheterna i en sådan situation kan vid en bedömning medföra att det föreligger 

synnerliga skäl mot en beskattning av lånet.  

 

6.4 Konsekvenser av ett utvidgat koncernbegrepp 

 

Av ovanstående framgår att det endast är ett fåtal situationer där ett avskaffande av den 

geografiska begränsningen av koncernlån skulle få någon direkt effekt på beskattningen. Som 

reglerna är utformade idag bör sannolikt de allra flesta lånetransaktionerna inom 

bolagssektorn undgå beskattning oaktat att de är förbjudna enligt de civilrättsliga reglerna i 

ABL. Lån inom den europeiska unionen undgår enligt min bedömning beskattning eftersom 

en beskattning av ett lån mellan medlemsstaterna medför en restriktion i den fria rörligheten 

för kapital. Och med hänsyn till unionsrättens företräde är det således den nationella 

domstolens skyldighet att inte tillämpa regler som strider mot denna. Transaktioner mellan 

bolag i stater med vilka Sverige har ett skatteavtal kan inte heller de tas upp till beskattning. 

Ett sådant förfarande strider som framgått mot skatteavtalsrätten. Flertalet av de övriga 

transaktioner mellan bolag som faller utanför koncernundantaget anses affärsmässigt 

motiverade och faller därmed in under undantaget för kommersiella lån. De fåtal transaktioner 

som sedan återstår torde således medföra att det föreligger synnerliga skäl mot beskattning av 

den anledningen att lån inom bolagssektorn inte medför något undandragande av skatt. Mot 

bakgrund av detta kan konstateras att en utvidgning av koncernbegreppet till att omfatta alla 

koncerner oavsett moderbolagets hemvist i realiteten inte medför några betydande 

skatterättsliga konsekvenser. De allra flesta av de transaktioner som idag anses förbjudna 

föranleder som framgått ändock inte någon beskattning. Det ska dessutom påminnas att även 

om skatteintäkterna skulle minska genom en utvidgning av begreppet kan detta likväl inte 

rättfärdiga restriktioner i den fria rörligheten för kapital vilket fastslagits av EU-domstolen. 

  

Tillämpningsområdet för de olika reglerna är dock något oklara och det råder stor osäkerhet 

om i vilka situationer beskattning faktiskt kan ske. Detta medför enligt Utredningen om ett 
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enklare aktiebolag problem och dyra särlösningar för koncerner med internationellt ägande.
209

 

Dessa oklara regler medför dessutom en risk för att rent affärsmässigt betingade lån i vissa 

situationer kan bli föremål för beskattning. Då syftet med låneförbudet är att förhindra att 

fysiska personer får tillgång till obeskattade reserver borde detta enligt Hultman och Persson 

kunna uppfyllas genom mindre ingripande åtgärder.
210

 Jag återkommer till detta nedan. 
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7. Framtida utveckling 

 

SKV har i en promemoria daterad 2010-12-06 lämnat förslag till ytterligare en ändring för 

regleringen av förbjudna lån som innebär att sambandet mellan de skatterättsliga reglerna helt 

frikopplas från de associationsrättsliga. Avsikten med detta är att förenkla de nuvarande 

reglerna om beskattning av förbjudna lån samt att komma till rätta med de brister i den 

nuvarande regleringen som uppkommer på grund av sambandet mellan de skatterättsliga och 

de civilrättsliga reglerna.
211

 Som tidigare nämnts framförde ett flertal av remissinstanserna 

kritik mot reglerna om beskattning av förbjudna lån i anslutning till det lagstiftningsarbete
212

 

som föregick den senaste lagändringen och det tycks vara på denna grund SKV nu 

uppmärksammat problematiken med reglerna.
213

  Förslaget som innebär en frikoppling av de 

skatterättsliga reglerna innebär enligt SKV en anpassning till den alltmer globaliserade 

ekonomin och de nya reglerna ska gälla oavsett om långivaren är en svensk eller utländsk 

person. Den nuvarande regleringen är enligt SKV komplicerad och svårtillämpad främst med 

hänsyn till att lån regelmässigt inte hanteras enhetligt. Det faktum att låneförbudet i ABL 

avser såväl fysiska som juridiska personer medför att gränsdragningen är svår och 

tillämpningsområdet är därmed inte alltid klart. Bedömningen kompliceras ytterligare av att 

ställande av säkerhet jämställs med lån. Dagens skattereglering av förbjudna lån innehåller 

såväl direkta kopplingar till de civilrättsliga reglerna som helt frikopplade bestämmelser. 

Sambandet mellan de båda regelverken medför målkonflikter och betydande brister i 

effektiviteten och prövningen av en beskattningsfråga måste i dagsläget ske med hänsyn till 

två olika regelverk. Detta medför att civilrättsliga termer och uttryck tolkas och läggs till 

grund för beskattningen. För att komma till rätta med denna problematik föreslås därför en 

frikoppling mellan de båda regelverken vilket även skulle underlätta eventuella framtida 

ändringar av de civilrättsliga reglerna.
214

 Den nya regleringen av beskattning av lån utgår från 

den nuvarande men några ändringar anses dock motiverade. 

 

7.1 Föreslagen reglering av beskattning av förbjudna lån 

 

7.1.1 Långivande subjekt som omfattas av den nya regleringen 

 

Idag omfattas lån som lämnas av ett svenskt aktiebolag eller en utländsk motsvarighet till ett 

svenskt aktiebolag av reglerna om beskattning av förbjudna lån. Även bolag som ägs indirekt 

omfattas av reglerna om de ingår i samma koncern. Dessutom omfattas stiftelser av 

bestämmelserna och enligt SKV finns det ingen anledning att inte även fortsättningsvis 

beskatta lån från dessa subjekt. Lån från handelsbolag och ekonomiska föreningar omfattas 

dock inte av den nuvarande regleringen.
215
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För närvarande finns det möjligheter att kringgå låneförbudet genom indirekt ägande i ett 

bolag då koncerndefinitionen förutsätter att moderbolaget har ett bestämmande inflytande 

över dotterbolaget. SKV anger som exempel den situationen att X och Y äger varsitt bolag 

AB1 samt AB2. De båda bolagen äger i sin tur femtio procent vardera i AB3. Inget av de två 

bolagen har därmed ett bestämmande inflytande som förutsätter över femtio procent av 

rösterna och något koncernförhållande föreligger därmed inte. Förutsatt att X eller Y inte är 

styrelseledamöter eller vd i AB3 och inte heller närstående till ledningen omfattas ett lån från 

detta bolag inte av låneförbudet och därmed kan inte heller någon beskattning av lånet ske. 

SKV föreslår därför att regleringen i IL bör omfatta alla former av indirekt ägande genom 

aktiebolag eller handelsbolag. Vidare föreslås att även ekonomiska föreningar ska omfattas av 

de nya bestämmelserna. Många likheter finns mellan regelverken avseende aktiebolag och 

ekonomiska föreningar och för att undvika att ekonomiska föreningar genom lån ersätter sina 

företrädare och därmed skjuter upp eller helt undgår beskattning torde således även lån från 

dessa subjekt omfattas av regleringen. Även utländska subjekt som motsvara en svensk 

ekonomisk förening föreslås falla in under reglerna.
216

 

 

Lån som lämnas från handelsbolag beskattas i dagsläget inte och utgångspunkten i 

promemorian är att lån som ett handelsbolag lämnar till en fysisk person som är delägare inte 

heller fortsättningsvis ska bli föremål för beskattning. Ett sådant lån får istället konsekvenser 

avseende räntefördelning. Detta hamnar dock utanför ämnet för denna uppsats. Lån från ett 

handelsbolag kan dock medföra ett kringgående av låneförbudet. Lån från ett handelsbolag 

som i realiteten medför att det andra ledet i dubbelbeskattningen kringgås borde därför på ett 

eller annat sätt bli föremål för beskattning. En utredning under vilka förutsättningar ett sådant 

lån ska bli föremål för beskattning är dock komplicerad och resurskrävande. För att förebygga 

oklarheter och att undvika utdragna processer föreslår därför SKV att lån från ett 

handelsbolag som innebär ett kringgående av de bestämmelser som gäller när ett aktiebolag är 

låntagare ska regleras. Ett lån från ett indirekt ägt handelsbolag ska därmed beskattas.
217

 SKV 

föreslår därför att: 

 

”om en fysisk person är låntagare och långivaren är ett svenskt handelsbolag ska lånebeloppet tas upp 

som intäkt hos låntagaren om denne direkt eller indirekt genom ett eller flera aktiebolag eller 

handelsbolag är delägare eller närstående till delägaren i handelsbolaget. Detta gäller även om 

låntagaren är styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag som direkt eller indirekt genom ett annat 

handelsbolag är, delägare i det långivande handelsbolaget. Detta ska dock bara gälla om ett lånebelopp 

skulle ha tagits upp hos låntagaren om lånet i stället hade lämnats av ett aktiebolag som direkt eller 

indirekt genom ett eller flera svenska handelsbolag är delägare i det långivande handelsbolaget”
218

.   

 

7.1.2 Låntagande subjekt som omfattas av den nya regleringen 

 

Endast fysiska personer föreslås omfattas av bestämmelserna. De nuvarande bestämmelserna 

medför ett undantag från beskattning i det fallet lånemottagaren är ett aktiebolag. Är 

mottagaren ett handelsbolag ska dock delägaren beskattas för lånet. Detta även om delägaren 
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är en juridisk person enligt 15 Kap. 3 § IL. Eftersom aktiebolag är undantagna från 

beskattning bör de inte heller i denna situation beskattas för ett lån och SKV anser att det inte 

heller finns någon anledning att beskatta övriga juridiska personer som är mottagare av ett lån. 

Förslaget innebär därmed att 15 Kap. 3 § IL ska upphöra att gälla och att det endast är fysiska 

personer som fortsättningsvis kan beskattas för förbjudna lån.
219

  

 

7.1.3 Undantag 

 

En rad undantag förelås dessutom från beskattning av lån till fysiska personer. Här ska endast 

ett av dessa behandlas och detta innebär att ett lån som lämnas på affärsmässiga grunder och 

uteslutande används i låntagarens näringsverksamhet undantas från beskattning om det finns 

ett nära samband med långivarens näringsverksamhet.
220

 Genom detta undantag öppnas alltså 

en möjlighet för exempelvis ett handelsbolag som låntagare utan att delägare som är fysisk 

person beskattas för lånet om detta är avsett uteslutande för handelbolagets verksamhet. Även 

fortsättningsvis ska beskattning inte ske om det föreligger synnerliga skäl.
221

 

 

7.2 Konsekvenser av föreslagen reglering 

 

De föreslagna reglerna om beskattning av lån medför således att lån inom bolagssektorn tillåts 

i större utsträckning. I och med att regeln i 15 Kap. 3 § IL upphör att gälla kan alltså ingen 

beskattning ske av lån som för närvarande är förbjudna enligt ABL om mottagaren är en 

juridisk person. Huruvida förslaget kommer att leda till en ny lagstiftning återstår att se. Jag 

vågar nog ändock påstå att det nya förelaget ses som positivt från många håll. En lagändring 

skulle medföra att flertalet av de transaktioner som idag riskerar att träffas av förbudet istället 

blir tillåtna. Dessutom torde en lagändring medföra större förenlighet med EU-rätten. Även 

om reglerna även fortsättningsvis kommer att medföra en restriktion i den fria rörligheten för 

kapital torde de dock vara proportionerligt för att komma till rätta med det 

skatteundandragande som uppstår då fysiska personer lånar medel ur bolagen för privat 

konsumtion. Att i större utsträckning tillåta lån inom bolagssektorn medför dessutom större 

förenlighet med bolagsbeskattningens grunder, att inkomster ska vara föremål för 

dubbelbeskattning, och någon trippelbeskattning av inkomsterna blir då inte aktuell.  

 

En ändring av beskattningen av förbjudna lån kan även ur ett ekonomiskt perspektiv ses som 

positivt ur bolagens synvinkel. De nuvarande något oklara reglerna medför att det i vissa 

situationer är svårt att förutse vilka lånetransaktioner som blir föremål för beskattning eller 

inte. Och som framgår medför detta dyra särlösningar för bolag som idag inte faller in under 

koncerndefinitionen. En lagändring är därmed enligt min mening välkommen för att skapa en 

mer enhetlig och mer förutsebar beskattning av förbjudna lån. 
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8. Avslutande kommentar 

 

Vid låneförbudets införande fanns främst två motiv till detta. Det första av dessa var skyddet 

för bolagets borgenärer och frågan är om inte detta skydd kan anses tillvarataget på annat håll 

i ABL. Bland annat genom de regler som reglerar värdeöverföringar från bolaget. Enligt min 

mening är det främst det skatterättsliga motivet som föranlett ett bibehållande av förbudet. 

Förbudets nuvarande utformning avseende koncernlån riskerar dock att strida mot såväl EU-

rätten som skatteavtalsrätten och syftet bakom förbudet, att förhindra skatteflykt, är knappast 

godtagbart som rättfärdigandegrund. Det kan dessutom strakt ifrågasättas huruvida förbudets 

utformning kan anses stå i överensstämmelse med företagsbeskattningens grunder då 

utformningen i realiteten medför att bolagsinkomsterna blir föremål för trippelbeskattning 

istället för dubbelbeskattning. De allra flesta transaktioner som idag anses förbjudna enligt 

den civilrättsliga regleringen föranleder ändock inte att någon beskattning kan ske inom 

bolagssektorn med hänsyn till EU-rätten och skatteavtalsrätten. En stor del av de övriga 

transaktionerna torde även de undgå beskattning med hänsyn till undantaget för kommersiella 

lån samt den möjlighet som finns till undantag då det anses föreligga synnerliga skäl. En 

utvidgning av koncernbegreppet till att omfatta alla koncerner, oavsett moderbolagets 

hemvist, skulle därför enligt min mening inte medföra några betydande skillnader i 

beskattning från dagens reglering. Det återstår att se huruvida SKV förslag till nya regler om 

beskattning av förbjudna lån kommer att leda till någon lagändring. Enligt min mening är det 

dock verkligen påkallat med en lagändring för att de svenska bolagen ska stå sig i den 

internationella konkurrensen. 
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