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1. Inledning 

1.1 Ämnespresentation 
Att ett aktiebolag får dela ut sitt fria egna kapital som vinst men inte låna ut 

samma kapital till en aktieägare kan tyckas udda eftersom borgenärsskyddet i 

regel anses uppfyllt genom bolagets bundna egna kapital. Likaså kan det verka 

märkligt att man reglerar ett skatterättsligt problem genom lagstiftning i ABL. 

Slutligen, är det verkligen rimligt att ett förbjudet lån sanktioneras hårdare än 

att genom olovliga värdeöverföringar plundra ett bolag på dess tillgångar? 

 

Låneförbuden i ABL är sedan länge ett omdiskuterat ämne. På senare tid har 

det presenterats en rad olika förslag om att reformera förbuden.1 Utöver ovan 

nämnd kritik finns åsikter om att fördelarna med förbuden inte väger upp 

nackdelarna som de medför.2 Inte minst för affärsjuristen som dagligen kom-

mer i kontakt med förbuden i samband med affärstransaktioner. 

 

Vad gäller förvärvslåneförbudet uppställer förbudet långtgående begränsningar 

i affärslivet vilket ger upphov till höga transaktionskostnader, samtidigt som 

det finns möjligheter att kringgå förbudet.3 Man kan således ifrågasätta om för-

budet i dagsläget uppfyller sitt ursprungliga syfte.   

 

Många trodde nog att en förändring skulle ske när nya ABL trädde i kraft den 1 

januari 2006. När så inte skedde lade man i utredningen Förenklingar i aktie-

bolagslagen m.m.4 fram förslag på utökade möjligheter för privata aktiebolag 

att lämna närstående- och förvärvslån. Förslaget fick förankring hos flera av 

remissinstanserna men ledde trots det inte till någon reform av lagstiftningen.5 

Senast i raden av förslag till ändringar är departementspromemorian Ett slopat 

låneförbud m.m. där man föreslog ett införande av s.k. låneregler.6 Trots dessa 

                                                
1 Se bl.a. SOU 2009:34. Ds Ju 2009/3395/L1. 
2 Johansson, s. 96. 
3 Båvestam, s. 15. 
4 SOU 2009:34. 
5 Justitiedepartementet, Sammanställning av remissvar över betänkandet Förenklingar i 
aktiebolagslagen m.m.  
6 Ds Ju 2009/3395/L1. 
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upprepade försök att få till stånd en ändring av låneförbuden finns de ännu kvar 

i ABL utan att det tycks finnas några uttalade planer på att ändra dem.7  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att närmre utreda behovet av en ny reglering avseende 

låneförbuden. Inom ramen för detta syfte ligger även att utreda den straff-

rättsliga sanktionens kvarvarande i ABL. Syftet kan definieras i följande 

frågeställningar:  

 

• Vilka syften och motiv bör ligga till grund för en ny reglering av låne-

förbuden? 

• Hur bör en eventuell ändring av låneförbuden eller alternativ reglering 

utformas? 

• Finns det något som motiverar låneförbudens straffrättsliga sanktion?  

 

Uppsatsen innehåller en kort jämförelse med engelsk rätt eftersom den 

engelska rättsordningen inte innehåller så strikta regler som den svenska när 

det gäller förbjudna lån. Syftet med avsnittet är att utreda konsekvenserna av 

att införa en likartad reglering i svensk rätt. Avslutningsvis kommer jag med 

egna förslag på hur en eventuell ny reglering lämpligen bör se ut. 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen intar ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, snarare än ett skatterättsligt, 

och kommer därför inte att gå in på djupet avseende de skatterättsliga reglerna. 

I vissa delar är det dock ofrånkomligt att skatterättsliga spörsmål berörs 

eftersom förbudet mot närståendelån delvis har ett fiskalt syfte. Jag vill 

emellertid betona att uppsatsens fokus ligger på de aktiebolagsrättsliga delarna 

av förbuden. Samma sak gäller avseende publika aktiebolag som endast berörs 

kort när det är av relevans för framställningen. Inte heller omfattas låne-

förbudet enligt t.ex. stiftelselagen (1994:1220). 

 

                                                
7 Statsrådsberedningen, Planerade propositioner och skrivelser hösten 2014. 
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Eftersom värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL överlappar och kompletterar 

reglerna i 21 kap. ABL är de nödvändiga att ha som utgångspunkt för fram-

ställningen. I syfte att begränsa uppsatsens omfattning berörs de dock endast 

översiktligt.  

 

1.4 Metod och material 
I uppsatsen tillämpas främst den rättsdogmatiska metoden. Som utgångspunkt 

för besvarandet av frågeställningarna används rättskälleläran och de fyra 

traditionella rättskällorna; lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och ståndpunkter 

i doktrinen i nu nämnd ordning.8 Begreppet rättskällelära omfattar även 

oskrivna rättskälleprinciper avseende lagtolkning t.ex. analogier.9 Slutligen har 

en sammanvägning av materialet skett i syfte att kunna dra slutsatser om rätts-

läget.10  

 

Den rättsdogmatiska metoden tar sikte på att fastställa de rättsregler som finns 

(de lege lata) samt föreslå hur rätten borde vara (de lege ferenda).11 Metoden 

har kritiserats för att intressera sig för normer utan att beakta hur dessa 

tillämpas i praktiken, t.ex. på myndighetsnivå eller i underrätterna.12 Kritiken 

har besvarats med att rättsdogmatiken studerar det normativa systemet som 

sådant och inte vad dess tillämpning resulterar i.13 I uppsatsen beaktas 

emellertid, utöver prejudikat från HD, även underrättsfall i syfte att ge en bättre 

bild av rättsläget och hur rättstillämpningen sker i praktiken. 

 

För att utreda låneförbudens bakomliggande syften och motiv har betänkanden 

samt propositioner från 1971 fram till införandet av 2005 års ABL beaktats. 

Framställningen är också baserad på de förslag till ändringar som lades fram i 

                                                
8 Korling & Zamboni, s. 21. Sandgren, s. 37. 
9 Sandgren, s. 36. 
10 Lehrberg, s. 167. 
11 Lehrberg, s. 167. 
12 Korling & Zamboni, s. 24. 
13 Jareborg, Rättsdogmatik, s. 9. 
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SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. och departements-

promemorian Ett slopat låneförbud m.m.14. 

 

Litteratur av betydelse för framställningen är Nereps Aktiebolagsrättsliga 

studier, Lindskogs 12:e och 13:e kapitlet, kapitalskydd och likvidation och 

Grosskopfs Vinstbolag som behandlar låneförbuden utförligt. Det bör 

emellertid beaktas att vissa av uttalandena kan vara överspelade eftersom en tid 

har förflutit sedan de gavs ut. Vidare har Båvestams artikel Aktiebolagslagens 

låneförbud - är det dags att slopa en seglivad anomali? en framträdande roll 

eftersom den publicerades relativt nyligen och kommenterar problem med 

låneförbuden samt föreslagna ändringar. För det fall olika åsikter om rättsläget 

föreligger har de olika ståndpunkterna redovisats i syfte att kunna ge en 

rättvisande bild av gällande rätt. 

 

Det avsnitt som berör engelsk rätt finns innehåller även inslag av komparativ 

metod. Den komparativa metoden syftar till att genom studiet av en annan 

rättsordning kunna dra slutsatser om vilket resultat samt vilka konsekvenser en 

sådan lagstiftning skulle få i svensk rätt.15 För att påvisa problem och 

inkonsekvenser med låneförbuden sker i vissa delar också en jämförelse med 

värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL eftersom värdeöverföringar är ett 

institut som är närbesläktat med låneförbuden. Olovliga värdeöverföringar är 

ytterligare en typ av transaktion som typiskt sett inkräktar på bolagets bundna 

egna kapital och borgenärsskyddet. Framställningen blir i viss mån även rätts-

politisk eftersom jag i analysen kommer med egna förslag avseende låne-

förbudens framtid. 

 

Slutligen kan läsaren uppmärksamma en viss inkonsekvens angående 

terminologin. Fram till införandet av 2005 års ABL används termen 

”låneförbudet” eftersom bestämmelserna fram till dess reglerades i en och 

samma paragraf. Efter införandet av ABL benämns förbudet mot närståendelån 

och förvärvslåneförbudet tillsammans ”låneförbuden”, eller var för sig 

”låneförbudet”, eftersom de numera återfinns i två separata paragrafer. 
                                                
14 Ds Ju 2009/3395/L1. 
15 Korling & Zamboni, s. 141 f. 
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1.5 Disposition 
Nästkommande avsnitt består av en kort introduktion till kapitalskyddsreglerna. 

Avsnittet består av en kort och allmän beskrivning av värdeöverföringsreglerna 

samt låneförbuden i syfte att ge läsaren en översikt av rättsområdet. I avsnitt 

tre följer en redogörelse för förbudens bakomliggande syften och motiv för att 

läsaren ska kunna följa utvecklingen och den problematik som förekommit från 

att låneförbuden infördes fram till idag. Avsnitt fyra fokuserar på låneförbudens 

utformning och tillämpningsområde inklusive vilka lån som undantas, 

dispensmöjligheter och rättsföljderna av ett förbjudet lån. Kapitlet syftar till att 

ge läsaren mer ingående kunskap om låneförbuden.  I avsnittet berörs även 

motsvarande engelsk lagstiftning eftersom den är intressant att använda i 

jämförelse med den svenska. I avsnitt fem behandlas de senast föreslagna 

ändringarna gällande låneförbuden d.v.s. förslag som har lämnats efter att 2005 

års ABL trädde i kraft. Avsnitt sex berör tillämpningsproblem och möjligheter 

till kringgående avseende den nuvarande regleringen vilka bör beaktas vid ett 

eventuellt införande av en ny reglering. Därpå följer i avsnitt sju en analys av 

låneförbudens framtid där jag kommer med egna förslag på hur en ny reglering 

bör se ut. I analysen utreds också vilket eller vilka syften som bör ligga till 

grund för en ny reglering samt kvarvarandet av låneförbudens straffsanktion. 

Avslutningsvis följer avsnitt åtta innehållandes min slutsats där 

frågeställningarna kort besvaras.  
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2. Introduktion till kapitalskyddsreglerna 

2.1 Skyddet för aktiebolagets bundna kapital  
ABL bygger huvudsakligen på två grundtankar; skyddet för borgenären och 

skyddet för aktieägaren. Den förra syftar till att skydda bolagets bundna 

kapital, den senare till att skydda minoritetsaktieägare från förtryck av 

majoritetsaktieägare. Otillåtna värdeöverföringar och förbjudna lån är två 

transaktioner som typiskt sett inkräktar på skyddet för bolagets bundna 

kapital.16 Otillåtna värdeöverföringar regleras i 17 kap. ABL medan regler om 

förbjudna lån finns i 21 kap. ABL. Regelverken tillämpas parallellt och över-

lappar i viss mån varandra.17 I 25 kap. 13-20 §§ ABL finns också skyddsregler 

om tvångslikvidation för det fall bolagets tillgångar understiger hälften av 

bolagets bundna egna kapital. 

 

Vid en jämförelse med värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL upptäcker man 

snabbt att reglerna är friare än de som gäller för förbjudna lån.  Genom 

värdeöverföringsreglerna kan ett bolag, inom vissa ramar, disponera det fria 

egna kapitalet genom bl.a. vinstutdelning. Ett aktiebolag får som huvudregel 

inte lämna lån till de personer som omfattas av förbudet mot närståendelån 

trots att kriterierna för vinstutdelning är uppfyllda.  

 

2.2 Allmänt om låneförbuden 
Det var tidigare vanligt förekommande att en aktieägare lånade från bolagets 

medel. Efter att ett aktiebolag bildats och aktiekapital tillskjutits kunde 

följaktligen detta lånas tillbaka av aktieägaren.18 Likaså förekom det att en 

köpare finansierade sitt förvärv av aktier i ett bolag genom att uppta ett lån i 

det bolag som skulle förvärvas.19 År 1973 infördes emellertid i svensk rätt 

låneförbud avseende dessa två olika typer av förbjudna lån eftersom det inte 

                                                
16 Sandström, s. 199 & 321 f. 
17 Bergström & Samuelsson, s. 232. 
18 Grosskopf, s. 27. 
19 SOU 1971:15, s. 322. Andersson, s. 246. 
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ansågs tillfredsställande att bolagets borgenärer var beroende av aktieägarens 

personliga solvens.20  

 

Förbudet överfördes till 1975 års aktiebolagslag (1975:1385) och därefter till 

vår nuvarande ABL. Numera återfinns de båda förbuden i olika paragrafer i 21 

kap. ABL.21 Dels finns förbudet mot närståendelån i 21 kap. 1 § ABL som för-

bjuder lån till ett bolags närståendekrets, dels förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 

§ ABL som förbjuder lån för förvärv av bolagets aktier. Låneförbuden gäller 

oavsett mottagarens återbetalningsförmåga. Inte heller lån mot ställande av 

säkerhet accepteras.22 Av 5 kap. 12 § ÅRL framgår att bolaget ska lämna upp-

gifter om närståendelån och förvärvslån i årsredovisningen.  

 

Ett förbjudet lån kan utöver att bryta mot låneförbuden strida mot 

generalklausulen och bestämmelser i bolagsordningen om verksamhetens art 

och vinstsyfte enligt 3 kap. 3 § ABL. Bestämmelserna tillämpas parallellt med 

reglerna om förbjudna lån.23  

 

Eftersom det inte finns någon EU-rättslig reglering avseende närståendelån 

tillåts sådana lån i vissa medlemsstater dock med vissa restriktioner för att upp-

rätthålla kapitalskyddet. För förvärvslån fanns tidigare ett förbud i rådets andra 

direktiv (kapitaldirektivet) vilket ändrades 2006 till att under vissa villkor 

tillåta lån till tredje man för förvärv av aktier i ett aktiebolag.24 Syftet med 

förändringen var att öka flexibiliteten vid en ägarövergång.25 Lagstiftaren tycks 

emellertid inte ha funnit några skäl att utöka möjligheterna till förvärvslån i 

svensk rätt.26 

 

                                                
20 Grosskopf, s. 27. 
21 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:5.15. 
22 Rodhe & Skog, s. 110 & 113. 
23 Prop. 1975:103, s. 496. 
24 Rådets andra direktiv 77/91/EEG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG. 
25 SOU 2009:34, s. 245. 
26 Ds Ju 2007/1036/L1, s.18 ff. 
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2.3 Kort om värdeöverföringar 
I 17 kap. 1 § ABL uppräknas olika typer av värdeöverföringar, exempelvis 

vinstutdelning och förvärv av egna aktier. De typer av värdeöverföringar som 

räknas upp är tillåtna endast om det efter värdeöverföringen finns full täckning 

för bolagets bundna egna kapital. Hänsyn måste även tas till bolagets even-

tuella framtida behov av bundet eget kapital baserat på bl.a. verksamhetens art 

och omfattning samt bolagets konsolideringsbehov. Den förra kallas för täck-

ningsprincipen och den senare försiktighetsprincipen. Båda principerna finns i 

17 kap. 3 § ABL.27 Utöver det måste ett beslut om värdeöverföring ha fattats i 

rätt ordning.28 Lån som är förbjudna enligt 21 kap. ABL får emellertid aldrig 

ges, oavsett om det finns täckning för det bundna egna kapitalet. 

 

Penninglån till en låntagare i ett aktiebolags förbjudna krets anses vara en form 

av förtäckt utdelning om låntagaren vid lånetillfället inte var 

återbetalningsduglig d.v.s. att återbetalning inte kan påräknas. Det nämnda 

följer av Sueciaprincipen som fastslogs i NJA 1951 s. 6. 

 
I det s.k. Sueciamålet såldes samtliga aktier i Sueciabolaget varvid köparen inte betalade något 

ur egen ficka. Köpeskillingen betalades istället med bolagets egna medel i form av diverse 

egendom, samt medel som erhållits genom att köparen pantsatt bolagets aktier. Bolaget gick i 

konkurs och återbäringskrav för olovlig värdeöverföring riktades mot köparen och säljaren. 

HD ansåg att bolaget fått en fordran på köparen när denne pantsatte aktierna. Eftersom köparen 

inte var återbetalningsduglig, och fordran i praktiken var värdelös, ansågs en förtäckt utdelning 

föreligga. 

 

Vid tiden för avgörandet hade låneförbuden ännu inte införts i svensk rätt men 

principen har fastslagits även i senare praxis.29 Regelverken går följaktligen 

hand i hand och frågan uppstår varför lagstiftaren har valt att behandla de två 

typerna av transaktioner i olika kapitel. 

 

En överträdelse av låneförbuden sanktioneras avsevärt hårdare än olovliga 

värdeöverföringar. Ett förbjudet lån leder, i likhet med en olovlig värde-

                                                
27 Rodhe & Skog, s. 87. 
28 Sandström, 296 f. 
29 NJA 1966 s. 475, NJA 1976 s. 618, NJA 1980 s. 311 och NJA 1990 s. 343. 
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överföring enligt 17 kap. 6 § ABL, till återbäringsskyldighet. Avseende 

olovliga värdeöverföringar gäller i och för sig ansvar för den som medverkat 

till värdeöverföringen att täcka en eventuell brist enligt 17 kap. 7 § ABL, s.k. 

bristtäckningsansvar. Återbäringsskyldighet avseende ett förbjudet lån inträder 

emellertid oavsett ond eller god tro hos mottagaren30 och ett förbjudet lån får 

skatterättsliga konsekvenser samt sanktioneras straffrättsligt genom 

bestämmelsen 30 kap. 1 § 1 st. 4 p. ABL.  

                                                
30 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:11.29. 
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3. Bakomliggande syften och motiv 

3.1 Låneförbudet introduceras i svensk rätt 
Låneförbudet infördes i början av 1970-talet i den då gällande 1944 års 

aktiebolagslag (1944:705). I betänkandet hänvisade Aktiebolagsutredningen till 

Sueciamålet31 för att påvisa riskerna med utlåning av ett aktiebolags medel till 

aktieägarna. Som skäl till förslaget angav utredningen att ”det måste anses 

strida mot aktiebolagslagstiftningens grunder att en person skall kunna driva ett 

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

trots att bolagets tillgångar till stor del, kanske motsvarande hela aktiekapitalet, 

består av en fordran mot honom själv”. Sådana lån ansågs vara förenade med 

risker för borgenärsskyddet eftersom de innebar att borgenärerna blev beroende 

av aktieägarens personliga solvens.32 

 

Förslaget avsåg enbart penninglån såvida det inte rörde sig om en kredit som 

kunde anses vara ett förtäckt lån varvid hänsyn togs till bl.a. kredittiden. 

Utredningen föreslog att lån till aktieägare skulle tillåtas under förutsättning att 

lånet rymdes inom det fria egna kapitalet, alternativt att låntagaren kunde ställa 

säkerhet för sitt lån. Förslaget motiverades med ett sådant lån inte skulle 

inkräkta på borgenärsskyddet. Det konstaterades emellertid att sådana lån även 

skulle kunna stå i strid med bolagets intressen och principen om alla 

aktieägares lika rätt. Rättsföljden av ett förbjudet lån föreslogs vara ogiltighet, 

med godtrosskydd för en mottagare i god tro.33  

 

I propositionen konstaterades att frånvaron av lånerestriktioner innebar stora 

risker för såväl bolagets borgenärer som andra aktieägare eftersom säkerheten i 

form av det bundna egna kapitalet riskerades. Man valde emellertid att lägga 

fram ett strikt låneförbud med hänsyn till risken för skatteflykt. Syftet med för-

budet var att förhindra situationer där aktieägare och andra med dominerade 

inflytande i ett bolag undvek eller sköt upp beskattning genom att låna pengar 

från bolaget till privat konsumtion. Genom förbudet hänvisades dessa istället 

                                                
31 NJA 1951 s. 6. 
32 SOU 1971:15, s. 322 f. 
33 SOU 1971:15, s. 323 f. 
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till att ta ut ersättning i form av lön, arvode eller vinstutdelning. I det ur-

sprungliga betänkandet var syftet främst borgenärsskyddet vilket i 

propositionen tycks ha ändrats till skyddet mot skatteflykt.34 Avseende 

förvärvslåneförbudet var istället borgenärsskyddet i fokus med samma 

motivering som i betänkandet.35 Införandet av straffsanktionen motiverades av 

det ”skyddsintresse som uppbär förbudsreglerna” d.v.s. skyddet mot 

skatteflykt.36  

 

Förbudet omfattade lån till aktieägare, styrelseledamot och VD. Man valde att 

även omfatta vissa närstående, den s.k. släktkatalogen, eftersom risken för att 

de skulle agera för annans räkning föreföll stor. Enligt separata bestämmelser 

omfattades, i likhet med nuvarande lagstiftning, styrelsesuppleant och vice VD. 

Ett antal undantag som finns kvar än idag uppställdes till förbudet. Vid 

införandet av låneförbudet anslöt man sig till dansk och norsk rätt som båda 

innehöll liknande förbud mot lån till aktieägare och bolagets ledning, i syfte att 

skydda bolaget och dess borgenärer.37  

 

I förarbetena till 1975 års aktiebolagslag hänvisade man till 1973 års 

proposition eftersom endast två år förflutit sedan förbudets införande. Lag-

stiftaren valde, trots kritik mot förbudet, att i princip behålla lagstiftningen 

oförändrad. Exempelvis kvarstod släktkatalogen trots kritik mot dess 

omfattning.38 

 

I samband med införandet av 1975 års aktiebolagslag avkriminaliserades 

olovliga värdeöverföringar med motiveringen att det ansågs vara en alltför 

långtgående reglering. Det ansågs vara tillräckligt med återbäringsskyldighet, 

bristtäckningsansvar samt i förekommande fall bestämmelser i BrB.39 Straff-

                                                
34 Prop. 1973:93, s. 90 ff & 133. 
35 Prop. 1973:93, s. 92 f. 
36 Prop. 1973:93, s. 95 & 144. 
37 Prop. 1973:93, s. 90 ff & 133. 
38 Prop. 1975:103, s. 491 ff. 
39 Prop. 1975:103, s. 572. 
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sanktionen kvarstod emellertid avseende de förbjudna lånen med motiveringen 

att sanktionen enbart aktualiserades vid uppsåt eller grov vårdslöshet.40  

 

3.2 Utvecklingen efter tillkomsten av 1975 års ABL 
I SOU 1997:168 föreslog Aktiebolagskommittén att problemet istället skulle 

hanteras genom lånerestriktioner. Kommittén ansåg att förbjudna lån skulle ses 

som en del av kapitalskyddsreglerna, grundtanken var således att förbjuda lån 

som riskerade att försvaga borgenärsskyddet. Vidare hänvisade kommittén till 

resonemanget i 1973 års utredning om motsvarande regler som för 

vinstutdelning alternativt att betryggande säkerhet kunde ställas för lånet. 

Kommittén föreslog att beräkningen av det bundna egna kapitalet skulle ske 

genom att samtliga lån behandlades som fordringar utan värde. Om det i 

balansräkningen efter en sådan beräkning fanns fritt eget kapital kvar kunde lån 

ges motsvarande det beloppet.41 

 

Således föreslog man återigen att låneförbudet skulle utformas med beaktande 

av borgenärsskyddet. Kommittén föreslog att lånereglerna borde inordnas 

bland övriga kapitalskyddsregler och sanktioneras på samma sätt som dessa 

d.v.s. med återbetalningsskyldighet och ogiltighet.42 I betänkandet nämndes att 

sådana låneregler, snarare än låneförbud, torde ligga i led med motsvarande 

regler i de nordiska länderna43 

 

I slutbetänkandet SOU 2001:1 gick Aktiebolagskommittén steget längre och 

avskaffade kravet på betryggande säkerhet. Förslaget motiverades av att det 

vore motstridigt att uppställa ett sådant krav för lån när vinstutdelning tilläts 

utan motsvarande krav på säkerhet. I likhet med värdeöverföringar föreslogs 

försiktighetsprincipen gälla även för förbjudna lån. Vidare föreslogs att 

släktkatalogen skulle reduceras till att endast omfatta make, sambo och 

                                                
40 Prop. 1975:103, s. 491. 
41 SOU 1997:168, s. 85 ff & 104 f.  
42 SOU 1997:168, s. 87 & 104 f. 
43 Prop. 1997:168, s. 87. 
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omyndiga barn.44 En majoritet av remissinstanserna instämde i Kommitténs 

förslag.45  

 

Regeringens uppfattning var emellertid att starka skäl talade för att behålla för-

budet. Man ville upprätthålla en skiljelinje mellan å ena sidan aktieägares och 

företagsledares ekonomier och å andra sidan bolagets ekonomi samt kunna 

kontrollera bolagets mellanhavanden med dem som stod bakom det. Ett 

avskaffande av förbudet ansågs möjliggöra kringgåenden av lagens kapital-

skyddsregler. Ekobrottsmyndigheten konstaterade dessutom att förbudet hade 

effekt mot oseriös verksamhet bl.a. i fråga om lagerbolag. Det ansågs således 

endast motiverat att ta bort låneförbudet om det stod klart att det skulle 

tillgodose ett angeläget behov för de seriösa företagen.46 Regeringens 

resonemang kan i denna del anses märkligt eftersom det är just ett sådant 

behov som ett avskaffande skulle uppfylla.47  

 

Eftersom ett upprätthållande av förbudet ansågs kräva en kraftig sanktion vid 

överträdelser fick den straffrättsliga sanktionen kvarstå med samma innehåll 

som tidigare. Man valde även att införa bestämmelser om civilrättslig ogiltig-

het och återbäringsskyldighet för att förtydliga det tidigare oklara rättsläget.48 

 

3.3  Redogörelse av doktrinen kring låneförbudens 

syften och motiv 
Flera skyddsintressen har angivits som syfte för låneförbuden; 

aktieägarskyddet, borgenärsskyddet, skyddet mot ekonomisk brottslighet och 

sist men inte minst skyddet mot skatteflykt.49 Aktieägarskyddet berördes 

endast kort i SOU 1971:15 där det nämndes att styrelsen måste beakta att lån-

givningen inte står i strid med bolagets intressen eller principen om alla 

                                                
44 SOU 2001:1, s. 130 & 373. 
45 Prop. 2004/05:85, s. 426. 
46 Prop. 2004/05:85, s. 426 ff & 802 ff. 
47 Se Båvestam, s. 29. 
48 Prop. 2004/05:85, s. 435 & 802 ff. Se även NJA 1992 s. 717. 
49 Båvestam, s. 34. 
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aktieägares lika rätt. Sedan dess har aktieägarskyddet bortfallit som motiv ur 

både betänkanden och propositioner.50  

 

Vid införandet av låneförbuden beaktade man aktiebolagsformens frihet från 

personligt ansvar och bolagets borgenärers behov av skydd från att bolagets 

medel urholkades. Vidare angavs syftet med förbudet mot närståendelån vara 

att förhindra skatteflykt i form av att en ägare eller ledande befattningshavare 

överförde medel från bolaget för privat konsumtion och således undvek 

beskattning.51 Meningsskiljaktigheter har förekommit om det primära syftet vid 

tolkningen ska anses vara skattemässigt eller borgenärsskyddet. Nerep anser att 

bestämmelsen bör tolkas skattemässigt, dock med viss hänsyn till 

borgenärsskyddet, medan Lindskog anser att bestämmelsen ska tolkas 

uteslutande i ljuset av borgenärsskyddet.52 Lindskog anser att förbudens 

egentliga funktion får anses vara att förhindra ogenomtänkta dispositioner av 

ett bolags medel. Han menar att kreditprövningen av någon i den förbjudna 

kretsen är mindre noggrann i jämförelse med en sådan prövning av någon 

utomstående.53 Enligt Grosskopf ledde de skattemässiga motiven till att 

låneförbuden blev mer omfattande än vad som från början var tanken och 

kunde motiveras av skyddet för bolagets bundna egna kapital.54 

 

Det har framförts åsikter om att skattemässiga hänsyn bör regleras i skatte-

lagstiftningen.55 I Lagrådets remissyttrande vid införandet av 2005 års ABL 

kritiserade man att lagen hade baserats på skatterättsliga syften och att ett lån 

inte borde ses som en mer riskfylld transaktion än exempelvis vinstutdelning.56 

Borgenärsskyddet torde snarare öka genom att möjliggöra lån till närstående 

eftersom ett lån typiskt sett ska återbetalas till skillnad från vinstutdelning som 

däremot inte ska återbetalas till bolaget.57 Även från skatterättsligt håll har 

                                                
50 SOU 1971:15 s. 324. 
51 Prop. 1973:93, s. 90 ff & 133 ff.  
52 Lindskog 1994, s. 131. Nerep, s. 278 f.  
53 Lindskog 1994, s. 131. 
54 Grosskopf, s. 28. 
55 SOU 2009:34 på s. 248 
56 Prop. 2004/5:85, s. 1421 f. 
57 Jfr Båvestams resonemang, s. 14 f. 
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Stoppregelutredningen58 kritiserat låneförbudens utformning och man har 

föreslagit att kopplingen mellan de civilrättsliga förbuden och de skatterättsliga 

reglerna slopas.59  

 

De skattemässiga motiven är inte i samma utsträckning tillämpliga på 

förvärvslåneförbudet. Förvärvslåneförbudet har allt sedan införandet främst 

motiverats av borgenärsskyddet.60  

  

                                                
58 SOU 1998:116. 
59 Andersson, Saldén Enérus & Tivéus, s. 365. 
60 Nerep, s. 275. 
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4. Låneförbuden 

4.1 Förbudet mot närståendelån 

4.1.1 Vad omfattar förbudet? 
Förbudet mot närståendelån, som även benämns det allmänna eller generella 

låneförbudet, tar sikte på vem det är som lånar. Av 21 kap 1 § framgår att ett 

aktiebolag inte får 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. 

 

Av 21 kap. 3 § ABL framgår att förbudet även omfattar ställande av säkerhet 

för någon av de ovan nämndas förpliktelser. Med ställande av säkerhet avses 

bl.a. garanti, pant och borgen.61 

 

4.1.2 Den förbjudna kretsen 
De i paragrafen uppräknade personerna går även under benämningen ”den 

förbjudna kretsen”. Av 8 kap. 3 och 28 §§ ABL framgår att styrelsesuppleant 

och vice VD jämställs med styrelseledamot respektive VD, således omfattas 

även de av förbudet.62 Det har överlämnats åt rättstillämpningen att avgöra 

huruvida en person som intar en sådan ställning, utan att faktiskt vara med i 

                                                
61 Nerep, s. 283. 
62 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:1.4. Prop. 2004/05:85, s. 802. 
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styrelsen, omfattas av bestämmelsen.63 En extensiv tolkning av bestämmelsen 

kan emellertid stå i strid med legalitetsprincipen som ska beaktas vid 

bedömningen.64 Enligt jävsbestämmelserna i 9 kap. 17 § ABL kan inte heller 

en revisor i ett bolag stå i låneförbindelse med bolaget. Att notera är att för-

budet även omfattar lån till aktieägare, styrelseledamot eller VD i ett annat 

bolag som ingår i samma koncern.65  

 

Även närstående till någon i den förbjudna kretsen, den s.k. släktkatalogen, 

omfattas av låneförbudet. Med närstående till en person i den förbjudna kretsen 

avses följande personer: make, far, mor, farfar, farmor, morfar, mormor, barn, 

barnbarn, styvfar, styvmor, fars eller mors styvfar eller styvmor, barns make, 

barnbarns make, makes far och mor, makes farföräldrar och morföräldrar, 

makes barn, makes barnbarn, syskon, makes syskon och syskons make. Med 

äktenskap likställs samboförhållanden.66 

 

Förbudet omfattar även lån till en juridisk person över vilken någon eller några 

i den förbjudna kretsen har ett bestämmande inflytande. En aktieägare som har 

bestämmande inflytande över två aktiebolag kan exempelvis inte låta ett av 

bolagen låna till det andra. Ett sådant lån skulle dock kunna motiveras med 

undantaget för lån av rent affärsmässiga skäl.67 Tidigare var bestämmelsen 

enbart tillämplig om någon i den förbjudna kretsen hade bestämmande 

inflytande. Numera är bestämmelsen även tillämplig då flera som omfattas av 

förbudet tillsammans har ett bestämmande inflytande över den juridiska 

personen.68 Enligt de tidiga förarbetena förelåg bestämmande inflytande om 

någon på ett avgörande sätt kunde påverka formerna för den juridiska 

personens finansiering.69 Idag föreligger bestämmande inflytande om 

förhållandena är sådana som anges avseende moder- och dotterbolag i 1 kap. 

11 § ABL. Ett exempel på ett sådant förhållande är att man innehar fler än 

                                                
63 Prop. 2004/05:85, s. 802. 
64 Nerep, s. 280. 
65 Rodhe & Skog, s. 110 f. 
66 Rodhe & Skog, s. 111. 
67 Prop. 1973:93, s. 133. 
68 Nerep, s. 281. 
69 Prop. 1975:103, s. 492. 
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hälften av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Även andra förhållanden kan 

emellertid aktualisera bestämmelsen, t.ex. om någon har den faktiska 

kontrollen över bolaget.70  

 

Av ordalydelsen lämna penninglån eller ställa säkerhet framgår att förbudet 

mot närståendelån inte tillämpas på en person som först är låntagare till bolaget 

och därefter inträder i den förbjudna kretsen.71 Däremot tillämpas förbudet vid 

ett gäldenärsbyte som innebär att någon i den förbjudna kretsen tar över en 

befintlig skuld till bolaget.72 Det tycks inte stå klart om bedömningen av 

huruvida en person tillhör den förbjudna kretsen ska ske vid avtalstidpunkten 

eller först när lånet utbetalas. HD har nyligen meddelat prövningstillstånd i 

syfte att klargöra frågan.73 

 

4.1.3 Undantag från förbudet mot närståendelån 
I 21 kap. 2 § uppräknas fem undantag till förbudet mot närståendelån.  

 

1. Lån till kommun etc. 

Lån till kommun, landsting eller kommunalförbund omfattas inte av förbudet. 

Undantaget har motiverats av kommunernas behov av att tillfälligt tillgodose 

ett behov av likvida medel genom att låna från kommunägda bolag.74 

Undantaget gäller endast lån som lämnas direkt till kommun, landsting eller 

kommunalförbund och inte till bolag som dessa äger. Nedan framgår att ett 

sådant lån istället omfattas av koncernundantaget.75 

 

2. Koncernlån  

Lån mellan bolag inom samma koncern undantas också från förbudet mot 

närståendelån. Det beror på att sådana lån ur ett borgenärsskyddsperspektiv 

inte ses som en lika riskfylld transaktion eftersom de lånade medlen stannar 

                                                
70 Prop. 2004/5:85, s. 802 f. 
71 Lindskog 1994, s. 139. Rodhe & Skog, s. 116. 
72 Nerep, s. 284. 
73 HD:s mål T 3935-14. 
74 Prop. 1975:103, s. 495. 
75 Andersson, Johansson & Skog, Del II, s. 21:2.9. 
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inom koncernen.76 Det nämnda undantaget kallas för koncernundantaget. Det 

är emellertid omdiskuterat huruvida det är ett lämpligt undantag och om 

motiveringen håller.77 Om låneförbudet även skulle omfatta koncernlån skulle 

det hindra att ett moderbolag lånar från sitt dotterbolag, liksom att lån mellan 

sidoordnade bolag skulle vara förbjudna.  

 

I det koncernbegrepp som används i koncernundantaget ingår, förutom 

strukturen med ett svensk aktiebolag som moderbolag, företagsgrupper där 

moderbolaget är en annan svensk juridisk person eller vad som motsvarar ett 

aktiebolag eller en juridisk person med hemvist inom EES, det s.k. utvidgade 

koncernundantaget. Således omfattas strukturer där moderbolaget är ett svensk 

handelsbolag eller kommanditbolag men även t.ex. ett tyskt aktiebolag av 

undantaget. Däremot omfattas inte situationer där moderbolaget är exempelvis 

amerikanskt.78 Notera att trots koncernundantaget kan ett lån från ett dotter-

bolag till ett moderbolag vara förbjudet enligt reglerna om olovliga värde-

överföringar. Det förutsätter emellertid att moderbolaget vid lånetillfället inte 

var återbetalningsdugligt och att dotterbolaget saknade utdelningsbara medel.79 

Slutligen undantas företagsgrupper vars moderbolag är en kommun, landsting 

eller ett kommunalförbund från förbudet. Utöver lån som lämnas direkt till 

kommun, landsting eller kommunalförbund kan lån även lämnas till bolag som 

ägs av dessa. Undantaget motiveras av att ett förbud skulle försvåra för den 

kommunala sektorn att samordna sin finansiering.80  

 

3. Kommersiella lån 

Vidare finns ett undantag för kommersiella lån, d.v.s. lån som lämnas 

uteslutande för gäldenärens rörelse av rent affärsmässiga skäl. Tre kriterier 

måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas; gäldenären måste 

driva rörelse, lånet ska betingas av rent affärsmässiga skäl och vara uteslutande 

avsett för gäldenärens rörelse.81 Exempel på situationer när ett lån får lämnas är 

                                                
76 Prop. 1973:93, s. 92 f. Grosskopf, s. 33. 
77 Båvestam, s. 22 f. Lindskog 1994, s. 140. 
78 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:2.10. 
79 Se NJA 1990 s. 343. Andersson, s. 249.  
80 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:2.10. Prop. 2004/05:85, s. 431. 
81 Andersson, s. 249. 
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för att främja en verksamhet som bolaget ska ta del av eller andra situationer 

där bolaget har ett intresse av att lånet kommer till stånd.82 Det är emellertid 

omdiskuterat hur långt undantaget för kommersiella lån sträcker sig.83 

 

Begreppet rörelse omfattar all sorts näringsverksamhet oavsett om bolaget har 

ett vinstsyfte eller inte. Däremot får rörelsen inte vara av tillfällig natur.84 

Undantaget omfattar inte heller situationer där lån upptas innan rörelsen har 

påbörjats eller i samband med dess uppstart. Verksamheten måste således 

föreligga vid lånetillfället.85  

 

Kravet på rent affärsmässiga skäl understryker att bestämmelsen ska tillämpas 

restriktivt.86 Vid införandet av 2005 års ABL var det oklart om de 

affärsmässiga skälen skulle föreligga på det långivande bolagets eller lån-

tagarens sida.87 I förarbetena till nya ABL klargjordes dock att de affärs-

mässiga skälen måste föreligga på det långivande bolagets sida.88  

 

Det sistnämnda torde vara viktigast om man ser bestämmelsen mot bakgrund 

av syftet att förhindra skatteflykt.89 Eftersom lånet ska vara avsett uteslutande 

för gäldenärens rörelse omfattar undantaget inte lån för privat konsumtion.90 

Här torde långivarens avsikt med långivningen vara det avgörande för lånets 

tillåtlighet och inte det faktum att en låntagare t.ex. missbrukar ett lån för privat 

bruk trots att lånet gavs för att användas i dennes rörelse.91 

 

  

                                                
82 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:2.11. Prop. 1973:93 s. 93. 
83 Båvestam, s. 18 ff. 
84 Karnovs djupkommentar, 21:2.6.2. 
85 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:2.11.  
86 Karnovs djupkommentar, 21:2.6.4. 
87 Se bl.a. Lindskog 1994, s. 141. 
88 Prop. 2004/05:85, s. 431 & 802 f. 
89 Karnovs djupkommentar, 21:2.6.1. 
90 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:2.11.  
91 Karnovs djupkommentar, 21:2.6.3. 
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4. Lån till Riksgälden 

Ytterligare ett undantag avser lån som upptagits av Riksgäldskontoret enligt 

budgetlagen (2011:203). Undantaget finns till för att möjliggöra statliga bolags 

placeringar i statsobligationer och övriga lån till Riksgälden.92 

 

5. Småaktieägares lån 

Slutligen undantas lån till aktieägare eller närstående till aktieägare, vars aktie-

innehav inte ensamt eller tillsammans med närståendes överstiger en (1) 

procent av aktiekapitalet i bolaget. Undantaget omfattar med andra ord inte 

styrelseledamot eller VD.93  

 

4.1.4 Vilka typer av lån omfattas? 
Förbudet gäller penninglån och en viss osäkerhet föreligger huruvida annan 

kreditgivning omfattas.94 Enligt förarbetena faller förskott på lön och normala 

varukrediter utanför låneförbudet. Dock får kreditvillkoren inte vara ovanligt 

förmånliga avseende kredittid och avkastningsränta.95 Avseende förskott på lön 

får förskottet inte vara större än den förväntade lönen och måste regleras senast 

vid räkenskapsårets utgång. Detsamma gäller eventuellt även förskott på 

utdelning.96 Det är oklart huruvida de uppräknade exemplen kan utsträckas.97  

 

En intressant fråga i sammanhanget blir huruvida lån av annan fungibel 

egendom omfattas av förbudet. Om man utgår för lagtextens ordalydelse torde 

svaret bli att den sortens egendom inte omfattas av låneförbudet. Enligt 

doktrinen bör bedömningen emellertid ske på samma sätt som för varukrediter. 

Vidare ska omständigheter såsom bolagets verksamhet, sedvana på området 

och låntagarens verksamhet beaktas. En uppenbar överträdelse torde föreligga 

om lånet avser egendom som bolaget normalt inte handlar med. Utlåning av 

annat än pengar bör vara förbjudet om det avser egendom som lätt kan 

                                                
92 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:2.11. 
93 Rodhe & Skog, s. 112 f. 
94 Rodhe & Skog, s. 114. 
95 Nerep, s. 296. SOU 1997:165, s. 105. 
96 Grosskopf, s. 29. 
97 Rodhe & Skog, s. 116. 
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omsättas i pengar.98 Här uppkommer frågan om hur en sådan ståndpunkt 

förhåller sig till legalitetsprincipen som behandlas närmre i avsnitt 4.4.3.2.  

 

4.2 Förvärvslåneförbudet 

4.2.1 Förbudets innebörd 
Enligt 21 kap. 5 § får ett aktiebolag inte ge förskott, lämna lån eller ställa 

säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller till honom närstående fysisk eller 

juridisk person, som avses i 1 § ska förvärva aktier i bolaget eller i ett 

överordnat bolag i samma koncern.  

 

Förvärvslåneförbudet, eller det särskilda låneförbudet, innebär alltså att en 

köpare inte får finansiera ett förvärv genom att ta upp ett lån i det bolag han har 

tänkt förvärva. Köparen får inte heller använda bolagets tillgångar som säker-

het för ett lån som tas för att finansiera förvärvet, t.ex. garanti99 eller pant i 

företagshypotek100. Förbudet motiveras av att det skulle innebära en risk för 

bolagets borgenärer om tillgångarna, helt eller delvis, bestod av en fordran mot 

dess ägare.101 Bakgrunden till förbudet är det tidigare nämnda Sueciamålet som 

visade på riskerna med att förvärva aktier i ett bolag med bolagets egna 

medel.102 

 

Att notera är att ett lån enligt 21 kap. 5 § ABL också kan falla in under 

bestämmelserna om förbjudna lån i 21 kap. 1 § ABL. Förvärvslåneförbudet 

överlappas således i viss mån av förbudet mot närståendelån, men tar sikte på 

situationer där låntagaren ännu inte har hunnit inträda i den förbjudna kretsen 

alternativt när de nämnda undantagen inte kan tillämpas.103 Lån som lämnas till 

en köpare efter förvärvstidpunkten regleras normalt sett av 21 kap. 1 § ABL 

eftersom låntagaren då oftast har inträtt i den förbjudna kretsen som t.ex. 

                                                
98 Nerep, s. 306. 
99 Se t.ex. NJA 1992 s. 717. 
100 Se t.ex. NJA 1999 s. 426. 
101 Andersson, s. 249 f.  
102 Sandström, s. 328. 
103 Rodhe & Skog, s. 113 f. 
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aktieägare. Ett sådant lån kan emellertid ofta lämnas enligt undantaget för 

koncernlån, se nedan.104 

 

4.2.2 Lån i förvärvssyfte 
Förvärvslåneförbudet gäller till skillnad från 21 kap. 1 § ABL oberoende av 

vem som är låntagare.105 Avgörande för tillämpligheten av 21 kap. 5 § är 

huruvida lånet har lämnats i syfte att gäldenären eller dennes närstående ska 

förvärva aktier i det långivande bolaget eller i ett överordnat bolag i samma 

koncern. Ett exempel är om köparen ska förvärva ett fastighetsbolag så kan den 

långivande banken inte erhålla pantbrev i bolagets fastigheter som säkerhet för 

krediten.106 

 
I NJA 1992 s. 717, det s.k. Framnäs-målet, hade man överenskommit att köpeskillingen skulle 

ökas eller minskas och en eventuell tilläggsköpeskilling erläggas sedan en viss tillgång i 

bolaget hade sålts. I avtalet åtog sig bolaget att säljaren inte från köparen utan ur bolagets 

medel skulle erhålla en sådan tilläggsköpeskilling. Rättsfrågorna gällde huruvida situationen 

föll inom förvärvslåneförbudets tillämpningsområde samt huruvida rättshandlingen skulle ses 

som ogiltig som vid den tiden inte var en rättsföljd av förbjudna lån. Bolagets betalnings-

utfästelse bedömdes falla inom förvärvslåneförbudets tillämpningsområde som ett 

säkerställande i syfte att köparen skulle förvärva aktier i bolaget.107  
 

I EUs andra bolagsdirektiv artikel 23.1 stadgades tidigare att ett aktiebolag inte 

fick ”ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet i syfte att tredje man ska 

förvärva aktier i bolaget”. I samband med att förvärvslåneförbudet överfördes 

till nuvarande ABL anpassades dess lydelse och ”lämna penninglån” byttes ut 

mot ”ge förskott eller lämna lån”.108 Direktivet har numera ändrats och ger 

medlemsstaterna möjlighet att tillåta förvärvslån avseende publika aktiebolag 

på vissa villkor. Villkoren för att förvärvslån ska få ges är bl.a. att det sker på 

marknadsmässiga villkor och att beslutet underställs bolagsstämmans 

godkännande. Dock krävs alltid full täckning för bolagets bundna egna kapital. 

                                                
104 Grosskopf, s. 35. Nerep, s. 328. 
105 Nerep, s. 274. 
106 Henkow & Kleist, s. 20. 
107 Se t.ex. även NJA 1999 s. 426.  
108 Prop. 1997:22, s. 400. 
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Reglerna syftar till att vara obligatoriska och uttömmande, d.v.s. medlems-

staterna kan inte uppställa ytterligare villkor om de väljer att tillåta förvärvslån. 

Ändringarna i direktivet har dock inte föranlett någon ändring av svensk 

lagstiftning.109 

 

Med hänsyn till att förbudet omfattar “lån för förvärv av aktier i bolaget eller 

överordnat bolag i samma koncern” får ett dotterbolag inte lämna lån till tredje 

man i syfte att denne ska förvärva aktier i ett svenskt moderbolag. I samband 

med införande av 2005 års ABL ändrades lagtextens ordalydelse från den 

tidigare lydelsen ”lån för förvärv av aktier i bolag inom den koncern vilket det 

långivande bolaget tillhör”. Ändringen innebar att ett moderbolag tidigare inte 

fick lämna lån till tredje man för att möjliggöra dennes förvärv av aktier i ett 

dotterbolag, vilket numera är tillåtet.110  

 

Enligt förarbetena gäller förbudet även lån för förvärv av aktier i ett syster-

bolag, d.v.s. ett annat dotterbolag till moderbolaget.111 Förarbetsuttalandet till 

trots kan det inte anses falla inom lagtextens ordalydelse ”överordnat bolag” 

eftersom systerbolag som huvudregel är sidoordnade varandra. Meningarna är 

delade men den övervägande ståndpunkten tycks vara att lagtextens 

ordalydelse bör ha företräde framför förarbetsuttalandena. Således torde ett 

systerbolag inte ingå i begreppet överordnat bolag och ett dotterbolag bör 

därför kunna lämna lån till förvärvaren av ett systerbolag.112 Inte minst med 

hänsyn till att den straffrättsliga sanktionen förbjuder analogier av 

bestämmelsen. Rättsläget är emellertid oklart. 

  

                                                
109 Andersson, s. 250. Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:5.15. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/68/EG. 
110 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:5.16. Prop. 2004/05:85, s. 433 & 806. 
111 Prop. 2004/05:85, s. 806. 
112 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:5.16. Andersson, Saldén Enérus & Tivéus, s. 365 
f & 475 f. Prop. 2009/10:12, s. 10. Båvestam, s. 26 f. 
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4.2.3 Undantag från förvärvslåneförbudet 
I 21 kap. 6 § ABL finns ett, om än snävt, undantag till förvärvslåneförbudet. 

Undantaget avser lån till anställda för förvärv av aktier i bolaget eller ett annat 

bolag i samma koncern. Bestämmelsen uppställer begränsningar avseende 

lånebeloppets storlek och återbetalningstid samt krav på att erbjudandet riktas 

till minst hälften av de anställda. Såväl täckningsprincipen som försiktighets-

principen måste iakttas för att undantaget ska kunna tillämpas.113   

 

4.2.4 Tidpunkten för lånets lämnande 
Eftersom förvärvslåneförbudet avser lån som lämnas i syfte att någon ska 

förvärva aktier kan ett lån, enligt bestämmelsens ordalydelse, lämnas efter att 

förvärvet har fullföljts utan att strida mot förvärvslåneförbudet. Istället 

aktualiseras förbudet mot närståendelån eftersom köparen efter förvärvet ingår 

i den förbjudna kretsen som aktieägare.114 Under förutsättning att köparen är 

ett bolag som omfattas av koncernbegreppet, eller det utvidgade 

koncernundantaget, och har förvärvat aktier motsvarande minst hälften av 

rösterna i bolaget115 aktualiseras även koncernundantaget. Ett lån som lämnas 

från koncernbolag A till ett annat koncernbolag B i syfte att hjälpa B att betala 

en skuld som B ådragit sig p.g.a. ett redan gjort aktieförvärv i A omfattas 

således inte av förbudet.116  

 

I praktiken förekommer att man försöker kringgå förvärvslåneförbudet genom 

s.k. minutenlån. Det innebär att köparen lånar från exempelvis en bank, betalar 

säljaren och därefter upptar ett lån i det köpta dotterbolaget för att direkt betala 

tillbaka det första lånet. Allt inom loppet av några minuter. Det är omdiskuterat 

huruvida ett sådant förfarande är tillåtet.117  

 

För att avgöra om ett lån som lämnas efter förvärvstidpunkten är tillåtet finns 

flera avgörande faktorer varav ett exempel är hur lång tid som har förflutit 

                                                
113 Rodhe & Skog, s. 114 f. 
114 Nerep, s. 328. 
115 Eller på annat sätt uppfyller villkoren i 1 kap. 11 § ABL. 
116 Exemplet är hämtat från Rodhe & Skog, s. 114. 
117 Andersson, s. 250. 
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mellan förvärvet till dess att lånet eller krediten återbetaldes. Här uppställs inte 

några exakta tidsgränser men i doktrinen nämns att någonstans uppemot fyra 

månader är en acceptabel tidsgräns.118 Vidare kan man se till köparens 

kreditvärdighet och egen betalningsförmåga för att avgöra om denne på egen 

hand kunnat finansiera förvärvet.119 Om inte, torde lånet ha upptagits i syfte att 

förvärva aktier i bolaget och således blir förvärvslåneförbudet tillämpligt. Om 

kreditgivaren är en tredje man d.v.s. inte säljaren av bolaget, antas denne i 

större utsträckning ha gjort en objektiv bedömning av köparens återbetalnings-

förmåga.120 

 

Det har ifrågasatts om en överträdelse borde anses föreligga redan när man 

träffar avtal om försäljning av aktier om säljaren haft vetskap om att köparen 

endast kunnat finansiera förvärvet med medel från det köpta bolaget.121 Frågan 

måste emellertid ställas om bolaget är bundet av en sådan utfästelse.122 

Avgörande tycks dock vara om kreditgivaren eller långivaren på förhand har 

säkrat betalning ur det förvärvade bolagets medel. Med hänsyn till det torde 

ovan nämnda minutenlån vara att anse som ett kringgående av förbudet.123  

 

Förvärvslåneförbudet gäller inte om bolaget före ett förvärv har lämnat lån till 

köparen. Det förutsätter dock att det inte är fråga om ett lån i syfte att 

låntagaren ska förvärva aktier i det långivande bolaget.124 

 

4.3 Dispensmöjligheter  
Skatteverket kan enligt 21 kap. 8 § ABL meddela dispens från låneförbuden, 

om bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen meddelar de dispens. Det 

fordras att det finns synnerliga skäl för dispens från förbudet mot 

närståendelån. För dispens från förvärvslåneförbudet krävs att det föreligger 

                                                
118 Båvestam, s. 28. 
119 Nerep, s. 347. 
120 Grosskopf, s. 36 f. 
121 Rodhe & Skog, s. 114. 
122 Lindskog 1994, s. 146.  
123 Båvestam, s. 28. 
124 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:5.16. 
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särskilda omständigheter.125  Lån som har lämnats genom dispens och lån som 

har lämnats enligt undantaget för kommersiella lån ska enligt 21 kap. 10 § 

ABL tas upp i en särskild förteckning som styrelse och VD är skyldiga att föra. 

 

Dispensbestämmelserna tillämpas restriktivt för att förhindra skatteflykt. Enligt 

förarbetena kunde dispens meddelas vid generationsskifte i ett familjeföretag 

eller om arvingarna var tvungna att låna från bolaget för att kunna betala arvs-

skatt. Bestämmelserna om arvsskatt är dock numera upphävda.126 Vidare kan 

dispens meddelas i situationer där ett lån är nödvändigt för att lösa ut en 

delägare i bolaget.127  

 

I 21 kap. 12 § ABL stadgas att dispens inte får meddelas för 

förvärvslåneförbudet avseende publika bolag.128 

  

4.4. Sanktioner 

4.4.1 Civilrättsligt 
Den som har mottagit ett förbjudet lån ska enligt 21 kap. 11 § ABL återbära 

lånet oavsett ond eller god tro och avtalet blir civilrättsligt ogiltigt mellan 

parterna. Regleringen överensstämmer med den som gäller för olovliga 

värdeöverföringar i 17 kap. 6 § ABL med skillnaden att 

återbäringsskyldigheten avseende olovliga värdeöverföringar kräver ond tro 

hos mottagaren. När det gäller ett förbjudet lån i form av ställande av säkerhet 

uppställs emellertid ett krav på ond tro hos mottagaren för ogiltighet.129  

 

Notera att en överträdelse av låneförbuden fram tills så sent som för ett par år 

sedan inte ledde till ogiltighet. Huvudregeln var länge att avtalet var civil-

                                                
125  Rodhe & Skog, s. 116. 
126 Arvs- och gåvoskatteförordningen (1958:563) upphävdes den 1 januari 2005 genom SFS 
2004:1349. 
127 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:8.23. Prop. 1973:933, s. 135 f. 
128  Rodhe & Skog, s. 117. 
129 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:11.29. 
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rättsligt giltigt om än med ett undantag för vissa särskilda fall då ogiltighet 

uppstod.130  

 

Skadestånd kan enligt 29 kap. 1 § ABL utdömas om en styrelseledamot eller 

VD som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet 

beslutat om olagligt lån, förskott eller ställande av säkerhet.131  

 

4.4.2 Skatterättsligt 
I 11 kap. 45 § IL stadgas att om penninglån har lämnats i strid med 21 kap. 1-7 

§§ ABL och låntagaren är en fysisk person ska lånet tas upp som intäkt av 

tjänst. Om låntagaren är en juridisk person ska lånet tas upp som intäkt av 

näringsverksamhet enligt 15 kap. 3 § IL. Emellertid undantas sådana fall när 

låntagaren är ett aktiebolag för att inte försvåra affärsmässigt driven 

verksamhet och bolagets kapitalanskaffning. Mottagaren av lånet är således 

skyldig att betala skatt på beloppet och återbetala lånet om inte synnerliga skäl 

föreligger. Sådana synnerliga skäl består exempelvis av att återbetalning har 

skett under beskattningsåret. Beskattning sker även av lån som har lämnats av 

en utländsk juridisk person motsvarande ett svenskt aktiebolag.132  

 

4.4.3 Straffrättsligt 

4.4.3.1 Straffansvarets tillämpningsområde 

Enligt 30 kap. 1 § 1 st. 4 p. ABL döms den som överträder något av låne-

förbuden till fängelse eller böter i högst ett år. Uppsåt eller grov vårdslöshet 

krävs för att den straffrättsliga sanktionen ska komma i fråga.133 Med andra ord 

krävs att den som lämnar lånet har vetskap att låntagaren tillhör den förbjudna 

kretsen alternativt inte gjort den efterforskning som krävs. Här finns inga 

tydliga riktlinjer mer än att det i bolag med en stor aktieägarkrets bör räcka 

                                                
130 Andersson, s. 251 f. Se även NJA 1992 s. 717 & NJA 1999 s. 426.  
131 Andersson, s. 254. 
132 Andersson, Saldén Enérus & Tivéus, s. 364 ff & 474 ff.  
133 Se bl.a. NJA 1986 s. 56 & RH 2007:2. 
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med att fråga låntagaren.134 Lindskog menar dock att ingen undersökningsplikt 

föreligger. Enbart sådant som en företrädare bör veta till följd av sin roll i 

bolaget ska ligga till grund för bedömningen om denne agerat uppsåtligen eller 

med grov vårdslöshet.135  

 

Den som beslutar eller i kraft av sin ställning verkställer en utbetalning av ett 

förbjudet lån döms till ansvar. Straffsanktionen riktar sig främst mot bolagets 

företrädare såsom styrelseledamot eller VD. Om beslutet förankrats hos 

aktieägarna torde även de kunna hållas ansvariga.136 Enligt Nerep kan i 

undantagsfall t.ex. en mellanchef, inom vars ansvarsområde låneverksamheten 

ligger, omfattas av straffansvaret.137 Lindskog menar dock att den som endast 

genom sin ställning som anställd verkställer ett förbjudet lån inte kan hållas 

ansvarig.138 Rättsläget tycks emellertid vara oklart.  

 

Även den som medverkar till ett förbjudet lån kan dömas till ansvar enligt 

allmänna straffrättsliga principer, se 23 kap. 4 § BrB. Det innefattar dock inte 

själva låntagaren eftersom denne står för s.k. nödvändig medverkan, med 

undantag för situationer där denne har beslutat om det förbjudna lånet.139 

 

Brottet fullbordas när det verkställs, d.v.s. när utbetalning av lån sker 

alternativt när säkerhet ställs eller borgensförbindelse avges. Preskriptionstiden 

är fem år och brottet är inte perdurerande d.v.s. beräkningen utgår från 

tidpunkten då det lagstridiga lånet utbetaldes.140 

 

  

                                                
134 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:1.7. 
135 Lindskog 1994, s. 150. 
136 Lindskog 1995, s. 177. 
137 Nerep, s. 412. 
138 Lindskog 1995, s. 177. 
139 Andersson, Johansson & Skog, Del III, 30:1.5. 
140 Andersson, Johansson & Skog, Del III, 30:1.5. Nerep, s. 292 & 412. 
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4.4.3.2 Legalitetsprincipen 

Det svenska straffrättssystemet baseras på legalitetsprincipen som framgår av 

RF 2 kap. 10 § för att skapa rättssäkerhet i samhället. Principen uppställer 

huvudsakligen två olika förbud; förbud mot analog rättstillämpning och förbud 

mot retroaktiv lagstiftning. I förevarande fall aktualiseras det förstnämnda. 

Förbudet mot analog tillämpning innebär att straff endast får utdömas för de 

brott som uttryckligen finns stadgade i lag och att en bestämmelse inte får ut-

sträckas till att omfatta mer än vad som ryms inom dess ordalydelse.141 Således 

kan exempelvis ett förvärvslån som lämnas efter förvärvets fullbordande inte 

anses vara en överträdelse av förbudet om det tolkas strikt enligt sin 

ordalydelse.142  

 

Vidare kan legalitetsprincipen medföra att en straffsanktionerad bestämmelse 

ska tolkas restriktivt. Den restriktiva tolkningen ger upphov till svårigheter 

eftersom en bestämmelse inte ska tillämpas om det föreligger oklarheter om en 

situation faller inom dess tillämpningsområde. En sådan tolkning kan dock 

medföra att kringgående av förbudet möjliggörs.143 Det tycks råda oklarheter 

avseende hur tolkningen av låneförbuden ska företas, något som inte är tillåtet i 

en rättsstat där medborgarna ska kunna förutse vad som utgör en straffbelagd 

handling.144 Det nämnda beror bl.a. på att åsikterna i doktrinen avseende 

tolkningen går isär. 

 

Rodhe framför att straffbestämmelser som huvudregel ska tolkas restriktivt av 

rättssäkerhetsskäl men att en sådan tolkning kan ge upphov till 

kringgåenden.145 Grosskopf anser likaså att en straffsanktionerad bestämmelse 

ska tolkas restriktivt enligt sin ordalydelse.146 Jareborg anser att det föreligger 

ett förbud mot analogier när straffrätten tillämpas och att domaren inte får gå 

utöver bestämmelsens ordalydelse. Han anför att det inte föreligger någon klar 

                                                
141 Wennberg, s. 19. 
142 Nerep, s. 328. 
143 Rodhe & Skog, s. 119. 
144 Wennberg, s. 19. 
145 Rodhe & Skog, s. 119. 
146 Grosskopf, s. 35. 
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gräns mellan en extensiv tolkning och en analog tillämpning.147 Nerep anser att 

det föregående resonemanget leder till att tolkningen av straffbestämmelsen 

inte kräver ett restriktivt synsätt men däremot en restriktiv tillämpning. Därmed 

utesluter legalitetprincipen inte en extensiv tolkning eftersom situationen då 

faller inom bestämmelsens ordalydelse och därmed inte utgör en analogi.148 

Lindskog anser emellertid att legalitetsprincipen fordrar att tolkningen sker 

enligt ordalydelsen och att en extensiv tolkning av förbuden vore otillåten.149 I 

praxis verkar HD företagit en relativt fri tolkning avseende bedömningen av 

låneförbudens tillämplighet.150 

 

Legalitetsprincipen kan som tidigare nämnts uppställa begräsningar avseende 

möjligheterna att utvidga den förbjudna kretsen i 21 kap. 1 § ABL till att om-

fatta andra befattningshavare än de nämnda.151 Dessutom uppställer principen 

begränsningar avseende en utsträckning av förbudens tillämpningsområden. 

Begreppet penninglån och begreppet överordnat bolag samt lån som lämnas 

efter förvärvstidpunkten är exempel på sådana tillämpningssvårigheter. Det 

nämnda behandlas nedan i avsnitt sex. Legalitetsprincipen torde även gälla 

inom skatterätten, något som emellertid är omdiskuterat.152 

 

Legalitetsprincipen torde alltså medföra att de tillämpningsproblem som 

anförts avseende låneförbuden många gånger faller utanför förbudens 

tillämpningsområden.153 Det har dock förts resonemang om att analogier får 

göras då enbart den civilrättsliga rättsföljden är aktuell men inte när den straff-

rättsliga påföljden tillämpas.154 Ett sådant resonemang föreslår med andra ord 

att legalitetsprincipen endast behöver beaktas när den straffrättsliga sanktionen 

faktiskt tillämpas. 

 

                                                
147 Jareborg, Brotten, s. 103. 
148 Nerep, s. 287 ff. 
149 Lindskog 1994, s. 132. 
150 Rodhe & Skog, s. 119. NJA 1992 s. 717. 
151 Nerep, s. 280. 
152 Nerep, s. 287 & 298 f. 
153 Jfr t.ex. Lindskog 1994, s. 145. 
154 Andersson, s. 247.  
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4.5 En överblick av engelsk rätt på området 
Engelsk rätt innehåller inga bestämmelser som direkt motsvarar det svenska 

förbudet mot närståendelån. Den engelska motsvarigheten till ABL, 

Companies Act 2006, innehåller emellertid regler som anger att ett aktiebolag 

endast får lämna lån till och ställa säkerhet för en styrelseledamots förpliktelser 

om aktieägarna samtycker till det. 

  
“A company may not 

(a) make a loan to a director of the company or of its holding company, or 

(b) give a guarantee or provide security in connection with a loan made by any person to such a 

director, 

unless the transaction has been approved by a resolution of the members of the company.” 

 

Section 197 (1), Companies Act 2006 

 

Lagen trädde ikraft den 1 oktober 2007 och skiljer sig från dess föregångare, 

Companies Act 1985, som förbjöd sådana lån trots aktieägarnas samtycke. Till 

bestämmelsen uppställs ett antal undantag som anger när ett lån alltid får 

lämnas. Då den straffrättsliga sanktionen togs bort i samband med att den nya 

regleringen trädde i kraft är bestämmelsen endast civilrättsligt sanktionerad.155 

 

Companies Act 2006 innehåller även bestämmelser som till viss del motsvarar 

förvärvslåneförbudet. Förbudet som trädde ikraft den 1 oktober 2009 stadgar 

att ett publikt aktiebolag, eller dess dotterbolag, inte får lämna financial 

assistance i syfte att någon ska förvärva aktier i bolaget. Med financial 

assistance avses bl.a. gåva, lån och annan säkerhet. På samma sätt omfattas 

enligt section 679 i Companies Act 2006 även situationen att ett publikt aktie-

bolag eller dess dotterbolag lämnar lån i syfte att någon ska förvärva aktier, i 

ett av dem ägt privat holdingbolag. Förbudet är både civil- och straffrättsligt 

sanktionerat.156  

  

                                                
155 Section 197-225, Companies Act 2006. Practical Law, Loans to directors. 
156 Section 677-683, Companies Act 2006. Practical Law, Financial assistance. 
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”Where a person is acquiring or proposing to acquire shares in a public company, it is not 

lawful for that company, or a company that is a subsidiary of that company, to give financial 

assistance directly or indirectly for the purpose of the acquisition before or at the same time as 

the acquisition takes place.” 

      Section 678 (1), Companies Act 2006 

 

Syftet med förbudet var att i likhet med svensk rätt förhindra att ett bolag för-

värvas med dess egna medel. Det engelska förbudet uppstod för att skydda 

såväl minoritetsaktieägare som borgenärer från urholkning av bolagets kapital. 

Förbudet omfattar financial assistance som lämnas före eller i samband med ett 

aktieförvärv. Enligt separata bestämmelser omfattas även financial assistance 

som lämnas efter förvärvstidpunkten om det lämnas i syfte att helt eller delvis 

betala av en skuld som uppkommit p.g.a. ett förvärvslån. Förbudet omfattade 

tidigare även privata aktiebolag vilket upphävdes den 1 oktober 2008.157 Den 

engelska rätten korresponderar numera endast mot de minimikrav på reglering 

som uppställs i EUs andra bolagsdirektiv avseende förvärvslån för publika 

aktiebolag.158   

                                                
157 Section 677-683, Companies Act 2006. Practical Law, Financial assistance. 
158 Rådets andra direktiv 77/91/EEG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG. 
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5. Föreslagna ändringar efter 2005 års ABL 

5.1 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. 
Senast i raden av betänkanden där låneförbuden berörs är SOU 2009:34 För-

enklingar i aktiebolagslagen m.m. Betänkandet som leddes av Utredningen om 

ett enklare aktiebolag kom med förslag på nya regler om tillåtna lån. Återigen 

var förslaget att tillåta lån till den förbjudna kretsen under samma 

förutsättningar som för vinstutdelning d.v.s. under förutsättning att täcknings-

principen samt försiktighetsprincipen iakttas. Vid beräkning av täckning för det 

bundna kapitalet föreslogs att ett lån skulle behandlas som en fordran utan 

värde och ställande av säkerhet som en skuld för bolaget. Samma sak föreslogs 

gälla avseende förvärvslåneförbudets förskott, lån och säkerhet.159  

 

Rättsföljderna vid lämnande av ett förbjudet lån föreslogs vara ogiltighet med 

återbäringsskyldighet och detsamma avseende ställande av säkerhet i strid med 

bestämmelsen, under förutsättning att mottagaren var i ond tro.160 Man föreslog 

vidare att straffsanktionen helt och hållet skulle avskaffas.161 

 

I betänkandet ansåg man i likhet med Aktiebolagskommittén att förbjudna lån 

bör ses som en del av kapitalskyddsreglerna och behandlas därefter. 

Utredningen ville flytta fokus från skattemässiga hänsyn till 

borgenärsskyddsperspektivet som motiv för reglerna. Ett annat syfte var att 

harmonisera reglerna med övriga EU för att göra Sverige till ett 

konkurrenskraftigt land.162 Till följd av den internationella utvecklingen hade 

det föreslagits en uppmjukning av förbuden i exempelvis Danmark.163  

  

                                                
159 SOU 2009:34, s. 89 f & 249 f. 
160 SOU 2009:34, s. 249. 
161 SOU 2009:34, s. 251. 
162 SOU 2009:34, s. 246. 
163 SOU 2009:34, s. 245. 
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Följande nämns i utredningen: 

 
“... finns skäl att i förenklings- och konkurrensperspektiv överväga om närståendelån samt 

förvärvslån bör tillåtas under vissa förutsättningar.”164 
 

Framförallt ifrågasatte man att koncerner inom och utanför EES-området 

behandlades olika. Lån mellan koncernbolag med ett moderbolag inom EES 

tilläts genom det utvidgade koncernundantaget medan företagsgrupper med ett 

moderbolag utanför EES, t.ex. USA, föll utanför koncernundantaget. En sådan 

reglering ansågs knappast motiverad av borgenärsskyddet.165   

 

Utredningen anförde att låneförbuden ledde till inkonsekvenser och ifrågasatte 

syftet med att uppställa ett förbud när det fanns flera möjligheter att kringgå 

det.166 Slutligen föreslogs en utvidgad upplysningsskyldighet i 

årsredovisningen enligt 5 kap. 12 § ÅRL avseende lämnade lån.167 

 

5.2 Ett slopat låneförbud m.m. 
I november 2012 publicerade Justitiedepartementet promemorian Ett slopat 

låneförbud m.m.168. Promemorian byggde huvudsakligen på SOU 2009:34 med 

skillnaden att förslaget denna gång kom från departementshåll. I promemorian 

föreslog Justitiedepartementet att tillåta lån till den förbjudna kretsen, dock 

med vissa begränsningar. I likhet med vad som gäller för värdeöverföringar 

föreslogs de nya lånereglerna uppställa krav på att det efter lämnande av lån till 

den förbjudna kretsen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och 

att försiktighetsprincipen iakttas. Vid beräkningen skulle lån som lämnats 

enligt 21 kap. 1 § ABL, precis som i betänkandet, ses som fordringar utan 

värde och ställande av säkerhet som bolagets skuld. Vidare skulle utrymmet för 

lån minskas med lämnade lån och värdeöverföringar som beslutats sedan den 

senaste balansräkningen fastställts.  

                                                
164 SOU 2009:34, s. 242. 
165 SOU 2009:34, s. 247 f. 
166 SOU 2009:34, s. 247 f. 
167 SOU 2009:34, s. 250 f. 
168 Ds Ju 2009/3395/L1. 
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Samma regler föreslogs gälla även för förvärvslån.169 Till skillnad från 

förslaget i SOU 2009:34 gav de nya reglerna utökade möjligheter till 

närståendelån och förvärvslån för publika aktiebolag om förutsättningarna var 

uppfyllda. Dock med begränsningen att ett publikt aktiebolag var förbjudet att 

lämna lån för förvärv av aktier i det långivande bolaget men inte lån för för-

värv av aktier i ett överordnat bolag i samma koncern.170  

 

Man ansåg att låneförbuden borde frikopplas från skattemässiga hänsyn 

eftersom sådana bör regleras genom skattelagstiftningen. Om de skattemässiga 

skälen frikopplades från ABL ansågs det inte längre nödvändigt att uppställa en 

straffrättslig sanktion. Därför föreslog man återigen ett avskaffande av den 

straffrättsliga sanktionen.171 Ekobrottsmyndigheten som tidigare varit emot ett 

avskaffande av låneförbuden hade inget att invända mot att dessa i enlighet 

departementspromemorians förslag istället hanterades genom skatterättslig lag-

stiftning.172 

 

Båvestam anser emellertid att det kan det förutspås en viss problematik med att 

de i departementspromemorian173 föreslagna ändringarna inte kommer att få 

genomslag, eftersom en låntagare ändå kommer att beskattas för lånet enligt 

regler i skatterättslig lagstiftning. Således skulle det inte löna sig att låna medel 

från bolaget istället för att ta ut dem i lön eller utdelning. I enlighet med 

Aktiebolagsutredningens förslag föreslår Båvestam istället att förbjudna lån 

ska kunna lämnas mot ställande av säkerhet alternativt på marknadsmässiga 

villkor som ska godkännas av bolagsstämman.174 

 

Båvestam anser vidare att minoritetaktiesägarnas skyddsbehov inte i tillräckligt 

hög utsträckning beaktas genom förslaget. Eftersom förslaget inte innehåller 

något krav på att beslutanderätten ska tillkomma bolagsstämman avseende lån 

                                                
169 Ds Ju 2009/3395/L1, s. 5 ff & 27 ff. 
170 Ds Ju 2009/3395/L1, 30 f. SOU 2009:34, s. 246. 
171 Ds Ju 2009/3395/L1, s. 24. 
172 Ekobrottsmyndigheten, Yttrande över promemorian om ett slopat låneförbud. 
173 Ds Ju 2009/3395/L1. 
174 Båvestam, s. 42 f. 
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till den förbjudna kretsen skulle styrelsen kunna besluta om sådana lån.175 Det 

skulle således innebära en risk för att majoritetsaktieägare svälter ut 

minoritetsaktieägare genom att de av majoritetsaktieägaren valda 

styrelseledamöterna löpande beviljar denne lån. Eftersom fordran enligt 

förslaget ska betraktas som värdelös sjunker utrymmet för utdelning och 

minoritetsaktieägarna måste vänta till det finns nya utdelningsbara medel.176  

 

 

  

                                                
175 Båvestam, s. 38. Karnovs djupkommentar, 8:4.4.3.3.  
176 Båvestam, s. 38 f. 
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6. Tillämpningsproblem och möjligheter till 
kringgående 
6.1 Förbud mot lämnande av ”penninglån” 
I 21 kap. 1 § anges att ett aktiebolag inte får lämna ”penninglån”. Båvestam 

poängterar att någon legaldefinition avseende begreppet penninglån inte finns 

och att lån i juridiskt språkbruk innebär att man erhåller en viss egendom med 

skyldighet att återlämna densamma. Försträckning är dock det begrepp som 

vanligtvis används när man talar om lån av pengar som ger upphov till en 

skyldighet att återbetala samma belopp. I 21 kap. 5 § används emellertid ut-

trycket lämna ”lån”. Ordalydelsen torde innebära att det i förevarande fall 

skulle föreligga en skillnad mellan de båda. Ingenting tyder dock på att 

bestämmelserna skulle åsyfta olika sorters lån.177 

 

Vidare uppkommer problemet att gemene man kan tolka förbudet som att 

andra lån vore acceptabla. Jag har ovan berört att annan fungibel egendom 

beroende på omständigheterna kan omfattas av förbudet. Det tycks emellertid 

inte finnas några riktlinjer för vad som gäller för exempelvis saklån till den 

förbjudna kretsen. Eftersom låneförbuden är straffsanktionerade och omfattas 

av legalitetsprincipen är det emellertid tveksamt om sådana lån omfattas av 

lagtexten. I praktiken skulle ett bolag således kunna köpa in egendom som 

exempelvis en tv eller en bil och sedan låna ut det till en aktieägare, styrelse-

ledamot eller VD utan att träffas av förbudet. På så sätt uppkommer en 

möjlighet att kringgå förbudet. Straffsanktionen och legalitetsprincipen medför 

dock att parter och deras rådgivare iakttar stor försiktighet vilket innebär att 

förbudets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta mer än vad som från 

början var meningen.178  

 

                                                
177 Båvestam, s. 16 f. 
178 Båvestam, s. 16 ff. 
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6.2 Användande av andra associationsformer eller 

utländska bolagsstrukturer 
Förbudet mot närståendelån i 21 kap. 1 § ABL förbjuder lån till den som äger 

aktier i bolaget eller ett annat bolag inom samma koncern. Bestämmelsen avser 

en koncern enligt koncerndefinitionen i 1 kap. 11 § ABL d.v.s. förbudet om-

fattar endast lån inom koncerner med ett svenskt aktiebolag som moderbolag. 

Det utvidgade koncernundantaget i 21 kap. 2 § ABL har ett större 

tillämpningsområde eftersom det möjliggör lån inom koncerner vars moder-

bolag har hemvist i Sverige eller inom övriga EES.179  

 

På samma sätt förbjuder förvärvslåneförbudet lån från ett bolag i syfte att för-

värva aktier i bolaget eller ett överordnat bolag i samma koncern. I likhet med 

det ovan nämnda omfattar förbudet endast koncerner med ett svenskt aktie-

bolag som moderbolag. Därmed uppkommer en möjlighet att kringgå 

låneförbuden genom att upprätta utländska bolagsstrukturer eller att använda 

sig av ett handelsbolag, kommanditbolag eller en ekonomisk förening istället 

för ett aktiebolag. Eftersom de nämnda associationsformerna inte omfattas av 

förbuden, skapas en intern konkurrens mellan bolagsformerna, då det finns 

incitament att välja en annan bolagsform framför aktiebolagsformen.180 Om 

exempelvis ett handelsbolag ingår i en koncern med ett aktiebolag som moder-

bolag finns det inget som hindrar att en närstående upptar ett lån i 

handelsbolaget.181  

 

Avseende förvärvslåneförbudet omfattas inte heller det fall att aktierna i 

målbolaget, d.v.s. det bolag som är föremål för förvärvet, överförs till ett 

handelsbolag som därefter förvärvas med ett lån eller ställande av säkerhet från 

aktiebolaget.182 

 

Förbudet mot närståendelån kan även kringgås genom att man äger det svenska 

aktiebolaget via ett utländskt holdingbolag med hemvist i ett land som tillåter 

                                                
179 Båvestam, s. 25. 
180 SOU 2009:34, s. 247 f. Nerep, s. 275. 
181 Lindskog 1994, s. 137. 
182 Lindskog 1995, s. 172. 
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lån till aktieägare, t.ex. England. Lån kan då lämnas till holdingbolaget via 

koncernundantaget alternativt genom att det svenska bolaget delar ut 

utdelningsbart kapital till holdingbolaget. Kapitalet lånas sedan tillbaka av 

holdingbolagets ägare vilka är desamma som från början ägde det svenska 

aktiebolaget. Således blir bestämmelsen i högsta grad godtycklig eftersom 

lämpligheten av ett lån inte kan vara beroende av om det finns ett utländskt 

holdingbolag inskjutet mellan det svenska aktiebolaget och aktieägaren.183 På 

samma sätt kan förvärvslåneförbudet kringgås genom att man överför aktierna 

i ett svenskt aktiebolag till ett utländskt holdingbolag och därefter förvärvar 

aktierna i holdingbolaget med det svenska aktiebolagets medel.184  

 

Syftet med propositionen Ändrade regler vid beskattning av vissa penninglån 

och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån185 var att komma åt det 

nämnda tillvägagångssättet genom att även beskatta lån från utländska 

bolag.186  

 

Förbudet mot närståendelån förhindrar som bekant att ett svenskt aktiebolag 

lånar ut pengar till en styrelseledamot i bolaget, dess dotterbolag eller i dess 

svenska moderbolag. Däremot hindrar förbudet inte att utlåning sker till en 

styrelseledamot i ett utländskt bolag som äger aktierna i det svenska bolaget. 

Lån som lämnas till en styrelseledamot i det utländska bolaget omfattas inte av 

förbudet eftersom bolaget inte faller inom det aktiebolagsrättsliga 

koncernbegreppet i 1 kap. 11 § ABL. Denne är således inte styrelseledamot i 

ett bolag som inom samma koncern. Endast utlåning till det utländska bolaget 

förhindras p.g.a. dess ställning som aktieägare i det svenska bolaget.187 

 

6.3 Lån som lämnas efter förvärvstidpunkten 
Förvärvslåneförbudets utformning skapar vissa tillämpningsproblem. En 

möjlighet till kringgående uppställs genom att säljaren lämnar köparen en kort-

                                                
183 SOU 2009:34, s. 247 f. 
184 Lindskog 1995, s. 172. 
185 Prop. 2009/10:12. 
186 Andersson, Saldén Enérus & Tivéus, s. 366 & 476. 
187 SOU 2009:34, s. 247 f. 
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fristig kredit på köpeskillingen, alternativt att köparen betalar köpeskillingen 

med medel som lånats av tredje man, för att sedan återbetala lånet eller 

krediten genom att uppta ett lån i det nyförvärvade bolaget. Förfarandet strider 

inte direkt mot ordalydelsen ”i syfte att någon ska förvärva aktier” men kan 

ändå vara ett kringgående av förbudet.188  

 

Rodhe uppställer krav på att långivaren måste ha tagit en verklig kreditrisk och 

att det rör sig om seriös kreditgivning. Med det menas att långivande tredje 

man eller säljaren om denne lämnat kredit på köpeskillingen, måste ha haft en 

viss distans till låntagaren d.v.s. man ska inte med full säkerhet kunnat erhålla 

betalning ur de medel som låntagaren uppbär genom ett koncernlån.189 Man får 

med andra ord inte på förhand trygga betalning av lånet genom att t.ex. avskilja 

det förvärvade bolagets aktier på ett spärrat konto som långivaren kan 

disponera över.190  

 

Det tycks inte uppställas någon särskild tidsgräns men låntagaren måste ha haft 

en reell möjlighet att avbryta förhandlingarna.191 Om lånet hela tiden har varit 

uppgjort, kan det inte anses röra sig om seriös kreditgivning eftersom ingen av 

parterna haft för avsikt att ta upp ett lån på riktigt.192 Enligt Rodhe får det inte 

gå till så att ”parternas representanter sitter tillsammans i en banks konferens-

rum och skyfflar papper ... mellan sig i en logiskt riktig ordning”. 

Resonemanget leder följaktligen till att minutenlån faller inom 

förvärvslåneförbudets tillämpningsområde eftersom låntagaren inte har haft 

någon reell möjlighet att avbryta förhandlingarna.193 

 

Grosskopf är i likhet med Rodhe av uppfattningen att lån som lämnas efter för-

värvstidpunkten som huvudregel inte omfattas av förbudet.194 Han poängterar 

emellertid att Rodhe inte uppställer någon skillnad på vem som är långivare 

                                                
188 Grosskopf, s. 35. Rodhe & Skog, s. 114. 
189 Rodhe & Skog, s. 114. 
190 Andersson, Johansson & Skog, Del II, 21:5.7.  
191 Rodhe & Skog, s. 114. 
192 Grosskopf, s. 37 f. 
193 Rodhe & Skog, s. 114. 
194 Grosskopf, s. 35. 
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och menar att det föreligger ett undantag till detta. Om säljaren lämnar köparen 

en kredit avseende köpeskillingen bör det ifrågasättas om inte låneförbudet är 

tillämpligt även om säljaren har tagit en kreditrisk. Enligt Grosskopf är det av 

betydelse om avtalet om lånet överenskommits redan innan köparen tillträtt 

aktierna eftersom köparen då inte visat någon egen finansieringsförmåga. 

Lånet har därmed upptagits i syfte att möjliggöra aktieförvärvet. Det nämnda 

gäller oaktat att en restriktiv tolkning ska iakttas.195 

 

Grosskopf anser att det är omöjligt att uppställa någon särskild tidsfrist och att 

omständigheterna i varje enskilt fall avgör förbudets tillämplighet. Han fram-

håller att banken måste ha tagit en reell kreditrisk d.v.s. riskerat att inte få lånet 

återbetalt. Således faller förfaranden som t.ex. ett minutenlån inom förbudets 

tillämpningsområde.196 

 

Avgörande för förbudets tillämplighet är enligt Nerep sambandet mellan för-

värvet och lånet varvid bedömningen utgår från bl.a. den tidsmässiga aspekten. 

Nerep nämner som exempel att man bör ställa sig frågan om det kan ses som 

att förvärvet och lånet ingått i samma ”avtalspaket”. Med det menas att 

förvärvet inte skulle ha skett om inte lånet hade kommit till stånd, lånet har 

följaktligen utgjort ”ett led i förvärvet”. Kausalitetskravet kan uppställa 

svårigheter när det gäller att avgöra vad som föregick det andra och således 

krävs inte att lånet lämnats före förvärvet. Den centrala frågan bör därför vara 

om syftet med lånet varit att faktiskt genomföra ett förvärv, därmed torde 

minutenlån vara förbjudna.197 

 

Med hänsyn till legalitetsprincipen anser Lindskog att bestämmelsens 

ordalydelse förhindrar att den tillämpas på lån som lämnas efter förvärvs-

tidpunkten. Enligt Lindskog är utgångspunkten att förbudet mot närståendelån 

hindrar en efterföljande finansiering, dock med undantag för de situationer där 

koncernundantaget kan tillämpas. Han anser emellertid att det är oklart om för-

                                                
195 Grosskopf, s. 36. 
196 Grosskopf, s. 37 f. 
197 Nerep, s. 330 ff. 
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budet kan tillämpas i situationer där finansieringen har avtalats innan förvärvet 

sker som är fallet avseende t.ex. minutenlån.198  

                                                
198 Lindskog 1994, s. 144 ff. 
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7. Analys av låneförbudens framtid 

7.1 Vilka syften och motiv bör ligga till grund för 

låneförbuden? 
Framställningen har tidigare behandlat att borgenärsskyddet bl.a. uppbärs av 

bolagets bundna egna kapital. Det får emellertid anses inkonsekvent att lag-

stiftningen tillåter att ett belopp utdelas som vinst men inte att motsvarande 

belopp får utlånas till vissa kategorier av personer. En fordran torde ur ett 

borgenärsskyddsperspektiv vara mer värdefull än att kapital delas ut som vinst. 

Om förbudet mot närståendelån primärt skulle ha ett borgenärsskyddande syfte 

borde det, som tidigare föreslagits av t.ex. Aktiebolagskommittén, vara 

acceptabelt med låneregler motsvarande de som gäller för värdeöverföringar.  

 

Det motstånd som lånereglerna har bemötts med av bl.a. regeringen indikerar 

enligt min uppfattning att förbudet mot närståendelån främst motiveras av 

skattemässiga skäl och att minska risken för skatteflykt. Det har starkt 

ifrågasatts att man har valt att införa lagstiftning med ett skattemässigt syfte i 

ABL och låneförbudens skatterättsliga motiv har ända sedan införandet varit 

föremål för kritik. Den övervägande ståndpunkten tycks emellertid vara att de 

skatterättsliga syftena helt bör frikopplas från aktiebolagsrättslig lagstiftning 

och att låneförbuden i ABL endast bör syfta till att skydda borgenärerna.  

 

Om det skatterättsliga syftet skulle frikopplas från aktiebolagsrättslig lag-

stiftning skulle det leda till att det inte längre torde finnas något behov av ett 

strikt låneförbud i ABL eftersom ett tillräckligt borgenärsskydd kan uppnås på 

andra sätt. Det står enligt min uppfattning klart att en reform avseende låne-

förbuden är på sin plats och att den nya lagstiftningen inte bör grunda sig på 

skatterättsliga skäl.  
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7.2 Alternativa regleringar 

7.2.1 Ett slopat låneförbud 
Kapitaldirektivet199 uppställer vissa krav avseende publika aktiebolag och för-

värvslån. Såväl förbudet mot närståendelån som förvärvslåneförbudet för 

privata aktiebolag skulle emellertid teoretiskt sett kunna slopas eftersom EU-

rätten inte uppställer några krav på sådan lagstiftning. I jämförelse med 

exempelvis engelsk rätt skulle förbudet mot närståendelån inte behöva omfatta 

lika många kategorier av förbjudna låntagare som det gör idag. 

Förvärvslåneförbudet skulle även det i enlighet med engelsk rätt samt EU-

rättsliga krav kunna begränsas till att endast avse publika aktiebolag.  

 

Ur ett konkurrensperspektiv vore lättnader av de båda låneförbuden att föredra 

eftersom många utländska rättsordningar i jämförelse med den svenska har 

mindre strikta regler för den som vill kunna lämna sådana lån. I dagsläget 

förekommer det exempelvis, som tidigare nämnts i avsnitt 6.2, att man 

upprättar utländska holdingbolag som i sin tur äger det svenska aktiebolaget för 

att möjliggöra lån till den förbjudna kretsen. I nuläget finns det således möjlig-

heter att kringgå låneförbuden men det är ofta kostsamt. Ett slopat låneförbud 

skulle emellertid leda till att det inte längre förelåg behov av att upprätta 

bolagsstrukturer med syftet att kringgå reglerna. 

 

På samma sätt skulle det även vara önskvärt med slopade låneförbudsregler ur 

andra perspektiv. Regeringens, numera ikraftträdda, proposition Ändrade reg-

ler vid beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för 

ränta på sådana lån200 skulle exempelvis på lång sikt kunna leda till att 

bolagen istället väljer att etablera och bedriva verksamhet i länder som inte har 

regler om beskattning av lån från utländska bolag. Således kan införandet av 

beskattning av sådana lån leda till negativa effekter för den svenska 

marknadens konkurrenskraft eftersom ett bolag kan välja att förlägga sin 

verksamhet i andra länder. Det är emellertid inte en fråga som jag har valt att 

fördjupa mig i närmre. 

                                                
199 Rådets andra direktiv 77/91/EEG. 
200 Prop. 2009/10:12. 
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I likhet med vad som gäller för styrelseledamöter i den engelska rätten skulle 

det kunna föreligga skäl att överväga att tillåta förbjudna lån under förutsätt-

ning att samtliga ägare samtyckt till lånet. På så sätt uppställs åtminstone ett 

skydd för aktieägarna. 

 

Det är däremot osäkert om ett slopat låneförbud vore önskvärt ur ett 

borgenärsskyddsperspektiv. Man kan argumentera för att borgenärsskyddet 

uppfylls genom andra kapitalskyddsregler, t.ex. reglerna om förtäckt utdelning. 

Min uppfattning är emellertid att det inte kan anses vara ett tillräckligt skydd 

att förbjudna lån endast faller inom reglerna för förtäckt utdelning om 

låntagaren vid lånetillfället inte var återbetalningsduglig. En sådan reglering 

skulle nämligen innebära att vi var tillbaka i samma läge som innan 

låneförbudens införande och att borgenärerna återigen blev beroende av 

aktieägarens personliga solvens. Min uppfattning är att någon form av regler är 

önskvärda. Jag tror emellertid att det finns möjlighet att reglera förbuden på ett 

mer balanserat sätt än genom ett strikt låneförbud som förbjuder alla sorters lån 

kontra ett slopat låneförbud som tillåter alla sorters lån.  

 

7.2.2 Nya låneregler 
En möjlighet vore att i enlighet med tidigare lämnade förslag och betänkanden 

införa s.k. låneregler eller lånerestriktioner som istället för att helt förbjuda lån, 

anger under vilka förutsättningar lån är tillåtna. Redan under 

Aktiebolagsutredningen201 föreslogs låneregler som innebar att ett lån var 

tillåtet så länge full täckning för det bundna egna kapitalet fanns. Nu senast har 

sådana förslag lagts fram av Utredningen om ett enklare aktiebolag202 och i 

departementspromemorian Ett slopat låneförbud m.m.203. Om det som 

föreslogs i departementspromemorian och betänkandena hade fått genomslag 

hade det inneburit att hänsyn inte längre behövde tas till låneförbudens skatte-

                                                
201 SOU 1971:15. 
202 SOU 2009:34. 
203 Ds Ju 2009/3395/L1. 
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mässiga skäl eftersom det syftet frikopplats till att regleras i skatterättslig lag-

stiftning. 

 

De föreslagna ändringarna innebär att ett lån ska tas upp som en fordran utan 

värde i balansräkningen och säkerheter såsom bolagets skuld. Emellertid 

föreligger det trots allt en fordran mellan borgenär och gäldenär som ska åter-

betalas även om den skrivits ned till noll kronor i balansräkningen. Genom 

förslaget uppställs således ett dubbelt skydd för borgenärerna eftersom ett lån 

endast får lämnas om det efter en sådan beräkning finns fritt eget kapital till-

gängligt. Skyddet är med andra ord mer långtgående än vad som gäller för 

värdeöverföringar. En sådan reglering skulle dock bli motsägelsefull i det 

följande scenariot. Om en låntagare vid lånetillfället inte var 

återbetalningsduglig ska lånet ses som en förtäckt värdeöverföring men om ett 

lån lämnas till en fullt betalningsduglig gäldenär ska lånet nedskrivas till noll 

kronor i balansräkningen. Det nämnda är enligt min uppfattning tecken på en 

inkonsekvent lagstiftning och en av de saker som utgör en brist i lagförslaget.  

 

Vidare skulle en sådan reglering medföra att möjligheterna till vinstutdelning 

minskade i samma takt som ett lån beviljas vilket t.ex. skulle drabba 

minoritetsaktieägare negativt. Vikten av att minoritetsaktieägare skyddas mot 

majoritetsaktieägares maktmissbruk har påpekats i doktrinen och de föreslagna 

ändringarna har kritiserats för att inte i tillräcklig utsträckning beakta 

minoritetsaktieägares skyddsbehov. Min uppfattning är emellertid att 

minoritetsaktieägarskyddet inte kan motivera ett så pass långtgående låne-

förbud som föreligger idag eftersom det i regel uppfylls genom andra skydds-

bestämmelser i ABL. En enkel lösning vore emellertid att införa särskilda 

beslutanderegler avseende lämnande av lån. Exempelvis att beslut ska tas av 

bolagsstämman med s.k. kvalificerad majoritet, d.v.s. två tredjedelar av 

rösterna, eller samtliga ägares samtycke.  En sådan regel skulle öka skyddet för 

aktieägare utan att inkräkta på borgenärsskyddet. 

 

Lånereglerna har kritiserats för att vara mer komplicerade än vad låneförbuden 

är idag. Eftersom liknande förslag hittills inte har fått genomslag hos lag-

stiftaren när lagstiftaren gång på gång valt att avvisa förslagen tror jag att reg-



 
 

51 

lerna återigen skulle ha svårt att få effekt. Min uppfattning är således att ett nytt 

förslag bör läggas fram för att öka chanserna att få till stånd en reform. 

 

7.2.3 En typ av värdeöverföring enligt 17 kap. ABL 
En möjlighet vore att införa regler om förbjudna lån som en typ av värdeöver-

föring i 17 kap. 1-2 §§ ABL d.v.s. att lån får lämnas under samma 

förutsättningar som t.ex. vinstutdelning. Förslaget ligger till viss del i led med 

vad som tidigare föreslagits i form av låneregler. Låneförbuden i 21 kap. ABL 

och värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL har många likheter med varandra. 

Följaktligen kan det förefalla inkonsekvent att reglera dessa i två olika kapitel. 

Under förutsättning att gäldenären vid lånetillfället inte var 

återbetalningsduglig blir penninglån enligt Sueciaprincipen automatiskt en 

olovlig värdeöverföring. Bestämmelserna överlappar således varandra eftersom 

låntagarens solvens avgör klassificeringen och det vore därför logiskt att de 

båda reglerades i samma kapitel.  

 

Förslaget avser både förbudet mot närståendelån och lån till den förbjudna 

kretsen. Om låneförbuden skulle införas tillsammans med reglerna om 

värdeöverföringar skulle lån vara tillåtna under förutsättning att täcknings-

principen iakttas d.v.s. att det finns full täckning för det bundna egna kapitalet 

efter att lånet lämnats. En värdeöverföring måste alltså ske inom utrymmet för 

det fria egna kapitalet. Vidare måste hänsyn tas till försiktighetsprincipen d.v.s. 

det framtida behovet av bundet eget kapital baserat på verksamhetens art, om-

fattning samt bolagets konsolideringsbehov. Min uppfattning är att om 

tillåtligheten av ett lån görs beroende av dessa principer uppställs ett fullgott 

skydd för borgenärerna. Regleringen skulle enligt min uppfattning bidra till en 

konsekvent lagstiftning utan att inkräkta på borgenärsskyddet.  

 

I likhet med det i föregående avsnitt förda resonemanget skulle en förändring 

som den nu nämnda fordra att särskilda beslutanderegler avseende förbjudna 

lån inordnades i ABL i syfte att skydda minoritetsaktieägare från 

majoritetsaktieägares maktmissbruk.  
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Olovliga värdeöverföringar avkriminaliserades i samband med införandet av 

1975 års aktiebolagslag. En reglering som den nu föreslagna uppställer inte 

behov av en straffsanktion eftersom ett brott mot bestämmelserna i 17 kap. 

ABL endast leder till återbäringsskyldighet. Vidare uppställs i 17 kap. 7 § ABL 

ett krav på bristtäckningsansvar vilket aldrig tidigare har föreslagits gälla för 

låneförbuden.  Ett sådant krav avseende förbjudna lån skulle kunna utredas 

närmre men lämnas utanför den här framställningen.  

 

7.2.4 Mitt förslag: En kompromiss mellan ett strikt låneförbud 

och låneregler 
Som tidigare nämnts har det ett flertal gånger lagts fram förslag om att 

harmonisera låneförbuden med värdeöverföringsreglerna genom s.k. 

låneregler. Emellertid måste man beakta att dessa förslag inte har fått 

genomslag. Mitt förslag är således en kompromiss mellan ett strikt låneförbud 

och en reglering i likhet med lånereglerna. Förslaget går i korthet ut på att de 

regler som gäller för värdeöverföringar d.v.s. täckningsprincipen och 

försiktighetsprincipen måste iakttas vid lämnande av ett lån som omfattas av 

förbudet mot närståendelån eller förvärvslåneförbudet. Sådana lån skulle i 

enlighet med tidigare förslag värderas till noll i balansräkningen eftersom 

utrymmet för t.ex. vinstutdelning därmed sjunker med samma belopp. På så 

sätt uppställs i enlighet med resonemanget i avsnitt 7.2.2 ett dubbelt skydd för 

borgenärerna.  

 

Däremot skulle ett strikt förbud mot närståendelån föreligga avseende 

styrelseledamot och VD eftersom de är befattningshavare som enligt min upp-

fattning ligger i riskzonen för att fatta subjektiva beslut.204 Det nämnda ligger i 

led med vad som gäller i engelsk rätt där lån till en styrelseledamot omfattas av 

strängare regler än lån till andra. Eftersom beslut avseende den nu nämnda lån-

givningen fattas av styrelsen, så länge den inte strider mot t.ex. bolagets 

verksamhetsföremål eller vinstsyfte, finns det ingen uppenbar anledning till att 

en VD bör omfattas av det strikta låneförbudet. Det är emellertid inte ovanligt 

att en VD har tillgång till bolagets medel för att kunna sköta den löpande för-
                                                
204 Se bl.a. RH 2012:50. 
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valtningen av bolaget. Min uppfattning är således att även VD bör fortsätta om-

fattas av det strikta låneförbudet i syfte att förebygga att en VD olovligen 

beviljar sig själv lån.205  

 

I förslaget omfattas emellertid inte aktieägare av den förbjudna kretsen. Min 

uppfattning är att någon som enbart är aktieägare i ett bolag normalt sett inte 

har tillräckligt mycket inflytande för att kunna bevilja sig själv lån. Vad gäller 

lån till en aktieägare i form av koncernlån mellan ett moder- och dotterbolag är 

de redan tillåtna enligt koncernundantaget. I Aktiebolagsutredningens 

betänkande nämns att ”en person skall kunna driva ett aktiebolag ... trots att 

bolagets tillgångar till stor del, kanske motsvarande hela aktiekapitalet, består 

av en fordran mot honom själv” [kursivering tillagd].206  Ett bolag drivs 

normalt sett av styrelsen och VD, inte av dess aktieägare.207 Det är dock inte 

ovanligt att dessa går hand i hand, d.v.s. att en styrelseledamot eller VD också 

är aktieägare och vice versa.208  

 

Vidare tycks straffsanktionen främst vara riktad mot styrelseledamot och VD 

såsom bolagets företrädare. Eftersom straffsanktionen infördes för att upprätt-

hålla förbudet, och då sanktionen inte är riktad mot aktieägare, torde det styrka 

min teori om att det kan finnas skäl att överväga avskaffandet av ett strikt för-

bud för aktieägare.  

 

Det måste emellertid beaktas att en majoritetsaktieägare skulle kunna 

missbruka sin ställning och tilltvinga sig lån genom att utöva påtryckningar på 

den eller de av majoritetsaktieägaren utsedda styrelseledamoten/-ledamöterna. 

På så sätt innebär det vissa risker att tillåta aktieägarlån. Det nämnda skulle 

dock kunna avhjälpas genom att man i enlighet med vad som nämnts tidigare 

inför särskilda beslutanderegler avseende lån till aktieägare. Om beslutande-

rätten skulle ligga hos bolagsstämman med en viss majoritet skulle det dock 

                                                
205 Se bl.a. NJA 1986 s. 56. 
206 SOU 1971:15, s. 322 f. 
207 Se 8 kap. 4 § ABL avseende styrelsen och 8 kap. 29 § ABL avseende VD. 
208 Se NJA 1986 s. 56. 
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finnas skäl att överväga vikten av att behålla ett strikt låneförbud avseende 

styrelseledamöter. 

 

Släktkatalogen som den är utformad idag är enligt min uppfattning alltför om-

fattande för att bidra till ett lättöverskådligt regelverk. Det nämnda kan 

följaktligen leda till att man av misstag lämnar lån till någon inom den för-

bjudna kretsen utan att ens känna till att lånet var förbjudet. Mitt förslag är att 

släktkatalogen bör förkortas till att endast omfatta make/maka, sambo samt 

omyndigt barn såsom tidigare föreslagits i t.ex. SOU 2001:1.209  

 

Det som nämnts ovan har huvudsakligen behandlat förbudet mot 

närståendelån. Avseende förvärvslåneförbudet är mitt förslag att sådana lån får 

lämnas på samma villkor som vinstutdelning får ske. Det innebär att 

målbolaget måste ha fritt eget kapital tillgängligt efter att lånet har lämnats och 

att hänsyn tas till försiktighetsprincipen och bolagets eventuella framtida 

behov. Samma värderingsregel som den ovan föreslagna bör gälla, d.v.s. det 

fria egna kapitalet ska minskas med samma belopp som lånet. På så vis upp-

ställs ett fullgott skydd för bolagets borgenärer. För publika aktiebolag föreslår 

jag, i likhet med engelsk rätt, ett fortsatt strikt låneförbud i syfte att uppfylla de 

EU-rättsliga kraven. 

 

Mitt förslag innebär således främst en förändring avseende 

förvärvslåneförbudet för privata aktiebolag, förbudet mot närståendelån 

avseende aktieägare samt vad gäller släktkatalogen. Eftersom det fortfarande 

kommer att föreligga ett strikt förbud för styrelseledamot och VD sker inte 

någon förändring i den delen. Min förhoppning är att en liten, men ändock, 

förändring kommer att leda till att närståendelån i större utsträckning 

accepteras och att vi på lång sikt kan införa låneregler även vad gäller 

styrelseledamot och VD. Jag tror emellertid att det i nuläget är en alltför 

långtgående reform att helt och hållet tillåta lån till styrelseledamot och VD. 

Lösningen är inte optimal och jag har förståelse för att reglerna till en början 

kan verka komplicerade, något som även de tidigare föreslagna lånereglerna 

                                                
209 SOU 2001:1, s. 130 & 373. 
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har kritiserats för. Min uppfattning är emellertid att en ökning av möjligheterna 

att lämna lån väger upp för de olägenheter som det innebär. Dessutom torde 

lättnader i lagstiftningen leda till att allt färre, i vissa fall ofrivilligt, bryter mot 

låneförbuden. 

 

Förslaget innebär alltså att man inför lättnader av reglerna om än inte alltför 

ingripande. En sådan reglering uppfyller borgenärsskyddet eftersom ett 

närståendelån till en aktieägare, lån till någon som uppräknas i släktkatalogen 

eller förvärvslån avseende privata aktiebolag endast får lämnas under samma 

förutsättningar som en värdeöverföring vore tillåten. Samtidigt skulle en sådan 

reglering leda till en konsekvent lagstiftning eftersom värdeöverföringar och 

förbjudna lån harmoniseras.  

 

Det har i tidigare betänkanden210 föreslagits att lån till den förbjudna kretsen 

borde tillåtas under förutsättning att låntagaren ställer full säkerhet för sitt lån. 

Det nämnda avfärdades sedermera med hänvisning till att något sådant krav 

inte uppställdes för värdeöverföringar. Min uppfattning är att en sådan 

reglering skulle kunna uppställas som ett alternativ till den ovan föreslagna. 

Om ett lån lämnas och man samtidigt begär att låntagaren ställer säkerhet för 

sitt lån skulle det i likhet med det nu nämnda förslaget uppställas ett dubbelt 

skydd för borgenärerna. Förslaget skulle även innebära ett skydd för 

minoritetsaktieägare eftersom det inte föreligger någon risk för att 

majoritetsaktieägare utnyttjar sitt inflytande till att bevilja sig själva lån och på 

så vis minskar utrymmet för utdelning.  

 

7.3 Den omdiskuterade straffsanktionen 

7.3.1 Legalitetsprincipen vs. analog tolkning 
Straffsanktionen ger, som närmre har beskrivits i bl.a. avsnitt 4.4.3, upphov till 

stora problem när det gäller tolkningen av vilka situationer som omfattas av 

låneförbuden. Sanktionen innebär att straffrättsliga rättsprinciper måste iakttas, 

varav en är legalitetsprincipen. Den sammantagna uppfattningen i doktrinen 

                                                
210 Se t.ex. SOU 1997:168, s. 86. 



 
 

56 

tycks vara att legalitetsprincipen medför att en situation som inte direkt faller 

inom låneförbudens ordalydelse inte kan omfattas genom analog tolkning.211 

Det nämnda ligger även i led med den grundläggande uppfattningen inom 

straffrätten. 

 

Avseende förbudet mot närståendelån föreligger tolkningssvårigheter kring 

bl.a. begreppet ”penninglån”. Eftersom legalitetsprincipen förbjuder analogier, 

torde bestämmelsens ordalydelse förhindra att den utsträcks till situationer som 

inte direkt utgör ett penninglån. En strikt tolkning enligt ordalydelsen medför 

således att inga andra sorters lån omfattas vilket möjliggör kringgåenden av 

förbudet. I doktrin har dock uttalats att lämnande av lån som avser egendom 

som lätt kan omsättas i pengar torde stå i strid med förvärvslåneförbudet. Min 

uppfattning är att ett sådant uttalande torde strida mot legalitetsprincipen 

eftersom utlåning av egendom tydligt faller utanför bestämmelsens 

ordalydelse. Inställningen att sådana lån omfattas torde således utgöra en 

analog tolkning vilket bevisligen är förbjudet avseende låneförbuden. 

 

När det gäller förvärvslåneförbudet avser tolkningssvårigheterna begreppet 

”överordnat bolag” samt lån som lämnas efter förvärvstidpunkten. Det har 

förekommit en diskussion huruvida begreppet överordnat bolag även omfattar 

systerbolag till det långivande bolaget. Återigen, om man ser till 

bestämmelsens ordalydelse, omfattas systerbolag inte av begreppet eftersom de 

är sidoordnade varandra. Samma sak borde även gälla lån som lämnas efter 

förvärvstidpunkten. Emellertid tycks man som huvudregel beakta i vilket syfte 

lånet lämnats, inte vid vilken tidpunkt det lämnats, och i förarbetena nämns att 

systerbolag ska ses som ett överordnat bolag. Det nämnda medför att 

legalitetsprincipens förbud mot analogier inte följs fullt ut samt att 

diskrepanser uppstår mellan lagstiftningens lydelse och faktiska mening. Det 

kan inte anses acceptabelt i en rättsstat. 

 

En möjlig lösning vore att helt enkelt avskaffa den straffrättsliga sanktionen. 

På så sätt skulle tolkningen inte längre vara bunden av de straffrättsliga 

                                                
211 Se Rodhe & Skog, s. 119. Nerep, s. 287. Grosskopf, s. 35. Lindskog 1994, s. 132. 
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tolkningsprinciperna och möjligheterna till bl.a. analog tolkning skulle öppnas. 

Vid dess införande motiverades straffsanktionen av att man behövde en kraftig 

sanktion för att låneförbuden skulle få effekt mot skatteflykt.212 Om låne-

förbuden istället motiveras av det föreslagna borgenärsskyddet torde det inte 

längre finnas behov av en straffrättslig sanktion. Om låneförbuden utformas 

likartat med värdeöverföringsreglerna torde det, i enlighet med dessa, vara till-

räckligt med civilrättslig ogiltighet och återbäringsskyldighet. Olovliga 

värdeöverföringar avkriminaliserades som bekant i 1975 års aktiebolagslag.213 

Dock skulle ett avskaffande av straffsanktionen kunna ge upphov till andra 

tolkningssvårigheter eftersom det enligt min uppfattning torde finnas en risk att 

tolkningen blir godtycklig när de straffrättsliga principerna inte längre behöver 

beaktas.  

 

Jag tror emellertid att fördelarna överväger nackdelarna när det gäller ett av-

skaffande av den straffrättsliga sanktionen. En straffrättslig sanktion är ett stort 

ingripande hos individen som inte kan motiveras av borgenärsskyddet. 

Framförallt om man jämför med att olovliga värdeöverföringar eller 

”bolagsplundring” endast får civilrättsliga följder. Det finns inte heller något 

som tyder på att den straffrättsliga sanktionen bidrar till att färre förbjudna lån 

lämnas utan snarare till högre transaktionskostnader i form av rådgivning. 

   

                                                
212 Prop. 1973:93, s. 95 & 144. 
213 Prop. 1975:103, s. 572. 
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8. Slutsats 

Det står enligt min uppfattning klart att låneförbuden behöver reformeras, 

något som inte minst har påtalats i doktrinen samt i betänkanden. Trots det har 

lagstiftaren valt att behålla förbuden. Jag tror att ett sådant handlande 

motiveras av att man i likhet med vad som gällde vid införandet av förbudet 

mot närståendelån vill uppställa ett skydd mot risken för skatteflykt. Det 

skatterättsliga skyddsintresset bör emellertid frikopplas från de aktiebolags-

rättsliga reglerna och hanteras genom skattelagstiftningen. Låneförbuden bör 

således enbart motiveras av borgenärsskyddet i syfte att skapa en konsekvent 

lagstiftning. Vid utformningen av nya regler bör, i den mån det behövs, även 

aktieägarskyddet beaktas t.ex. i form av särskilda beslutanderegler.  

 

Mina slutsatser när det gäller hur en ändring eller ny reglering bör utformas är 

att det i svensk rätt inte finns utrymme för ett slopat låneförbud. Visserligen 

skulle ett slopat låneförbud innebära att Sverige blev en attraktiv marknad för 

den som vill kunna lämna sådana lån men reglerna uppställer trots allt ett visst 

skydd för borgenärerna. Enligt min uppfattning utgör lånereglerna förslag på 

en välbalanserad reglering och borgenärsskydd. Det måste emellertid beaktas 

att reglerna inte har fått genomslag tidigare. Dessutom innehåller lånereglerna 

brister avseende skyddet för minoritetsaktieägare eftersom det finns en risk att 

majoritetsaktieägare utnyttjar sin ställning. En lösning vore även att införa för-

bjudna lån som en värdeöverföring enligt 17 kap. ABL. Ett sådant förslag 

liknar lånereglerna och skulle skapa en konsekvent lagstiftning.  

 

Mitt förslag innebär emellertid en kompromiss. Förslaget innebär ett strikt för-

bud mot närståendelån för styrelseledamot och VD och låneregler för 

aktieägare och förvärvslån. Förslaget syftar till att på lång sikt leda till lättnader 

av låneförbudsreglerna. Förslaget innebär dock en risk att majoritetsaktieägare 

påverkar styrelseledamöterna att lämna aktieägarlån och således föreligger 

behov av särskilda beslutanderegler. Vidare anser jag att ett alternativ vore att 

ställa säkerhet vid lämnande av lån. Dock måste konsekvenserna av ett sådant 

förslag utredas närmre.  
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Slutligen har jag kommit fram till att låneförbuden bör avkriminaliseras då det 

inte längre finns något som motiverar den straffrättsliga sanktionen. Den straff-

rättsliga sanktionen infördes för att upprätthålla skatteflyktssyftet och om för-

buden enbart motiveras av borgenärsskyddet torde det inte finnas behov av att 

uppställa en straffrättslig sanktion. Dessutom leder legalitetsprincipen till 

problem när det gäller tolkningen av förbuden vilket skapar ett osäkert rätts-

läge. Förbjudna lån till styrelseledamot eller VD skulle istället sanktioneras 

civilrättsligt genom återbäringsskyldighet. 
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