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My purpose with this essay is to investigate whether provisions in the Swedish tax code that 

limit the deductibility of interest payments on loans between related companies constitutes an 

unlawful restriction of the freedom of establishment or free movement of capital according to 

the Lisbon Treaty. My method to achieve this goal is a lex lata investigation of the aforemen-

tioned provisions in the Swedish tax code, and the European Union law. My sources for Swe-

dish law are: the word of the law and the legislative history, case law, legal literature and the 

legal opinions of the Swedish Tax Agency. My sources for European Union law are: The Lis-

bon Treaty, case law from the European Court of Justice, legal literature and the communica-

tion between the European Commission and the Swedish government.  

I show in this essay that the Swedish provisions at hand restrict the freedom of establishment 

for foreign companies. This restriction is justified on the ground that it prevents tax avoid-

ance. The application of these provisions is also appropriate to ensure the attainment of this 

objective. However, the applications of these provisions go beyond what is necessary to pre-

vent tax avoidance. Therefore, these Swedish provisions constitute an unlawful restriction of 

the freedom of establishment within the European Union. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har så kallade räntesnurror väckt såväl allmänhetens som politikers och juris-

ters intresse. En räntesnurra består av en rad transaktioner mellan företag i intressegemenskap 

och har effekten att det skattepliktiga resultatet i intressegemenskapen minskar. Huvudmo-

menten i upplägget är att ett lån skapas mellan två företag. Låntagaren har full avdragsrätt för 

räntebetalningar, medan långivaren beskattas mycket lågt eller inte alls för ränteinkomsten. 

Genom konstruktionen kan annars skattepliktiga inkomster förbli obeskattade. 

En räntesnurra kan konstrueras utan brottsliga eller lagvidriga handlingar. Att företag kan 

använda räntesnurror för att minska sin skattebörda är främst en följd av att räntebetalningar 

som huvudregel är fullt avdragsgilla, att kapitalvinster vid försäljning av näringsbetingade 

andelar är skattefria och att kapitalinkomster i vissa stater beskattas mycket lågt.  Flera stater 

har infört lagstiftning i syfte att stoppa räntesnurror.
1
 Det beror på att upplägget möjliggör 

skatteplanering som undandrar stora summor från beskattning. Skatteverket beräknade i en 

promemoria från 2008 att räntesnurror medförde ett skattebortfall i Sverige om cirka 7 miljar-

der kronor årligen.
2
   

År 2007 meddelade HFD två domar i vilka domstolen konstaterade att skatteflyktslagen
3
 inte 

kunde användas för att stoppa räntesnurror.
4
 För att skydda den nationella skattebasen begrän-

sades år 2009 möjligheten för företag att göra ränteavdrag på vissa lån.
5
 De nya reglerna syf-

tade särskilt till att hindra skatteplanering genom räntesnurror. Redan under lagstiftningsarbe-

tet ifrågasatte flera remissinstanser förslagets förenlighet med EU-rätten.
6
 Kritiken gällde 

framför allt den fria etableringsrätten, men det har också påtalats att regleringen kan strida 

mot den fria rörligheten för kapital.
7
 Det är dock den svenska lagstiftarens uppfattning att re-

gleringen är förenlig med EU-rätten. När tillämpningsområdet för ränteavdragsbegränsning-

arna utvidgades till att omfatta fler lån år 2013 ifrågasatte flera remissinstanser på nytt regler-

                                                
1 Se prop. 2012/13:1 s 223 ff. för en genomgång av lagstiftningen i några europeiska länder. 
2 Skatteverkets promemoria 2008-06-23: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skul-

der s. 57. 
3 Lag (1995:575) mot skatteflykt 
4 RÅ 2007 ref 84 och ref 85. 
5 Prop. 2008/09:65. 
6 A. prop. s 69-72.  
7 Fredrik Ohlsson, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt 2014 s 17-20,  
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nas förenlighet med EU-rätten.
8
 Lagstiftaren vidhöll att reglerna inte utgjorde en otillåten in-

skränkning av etableringsfriheten. Det har förts en omfattande diskussion om huruvida de 

svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna strider mot EU-rätten; såväl jurister som politiker 

har intagit olika och oförenliga ståndpunkter. 

Även kommissionen har visat intresse för de svenska reglerna. I en formell underrättelse till 

den svenska regeringen framgår att kommissionen anser att ränteavdragsbegränsningarna ut-

gör en otillåten inskränkning av etableringsfriheten.
9
 I sitt svar håller regeringen fast vid att de 

svenska reglerna är förenliga med FEUF. 

I slutändan är det bara EU-domstolen som har behörighet att fastslå ränteavdragsreglernas 

förenlighet med FEUF. Det är långt ifrån säkert att någon dom i frågan kommer att meddelas. 

Därför framstår det som angeläget att närmare utreda frågan. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda om de svenska reglerna som begränsar företagens av-

dragsrätt för räntor på vissa lån är förenliga med EU-rätten. För att uppnå detta syfte kommer 

jag att besvara två frågor: 

i. Utgör reglerna i 24:10a-f IL en otillåten inskränkning av etableringsfriheten enligt art. 49 

FEUF? 

ii. Utgör reglerna i 24:10a-f en otillåten inskränkning av den fria rörligheten för kapital enligt 

art. 63-66 FEUF? 

1.3 Metod 

För att besvara de frågor som ställs i uppsatsen använder jag traditionell rättsdogmatisk me-

tod. Författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin kommer användas för att fastställa och 

tolka innehållet i svensk rätt. Till doktrin hänför jag även Skatteverkets ställningstaganden, då 

de inte är någon rättskälla i betydelsen att de är formellt bindande för de rättstillämpande 

myndigheterna. Däremot är de ofta väl underbyggda uttalanden om rättens innehåll.  

Det EU-rättsliga material som är aktuellt är Lissabonfördraget, EU-domstolens praxis, doktrin 

och relevant sekundärrätt, inbegripet uttalanden och kommunikation från EU:s institutioner. 

När det gäller inskränkningar av de fria rörligheterna har EU-domstolen i en rikhaltig praxis 

                                                
8 Prop. 2012/13:1 s 269. 
9 Formell underrättelse 2013/4206, C (2014) 8699 final 



3 

 

utvecklat ett särskilt test för att avgöra om en sådan inskränkning är tillåtlig. Avgöranden från 

domstolen utgör därför det huvudsakliga materialet för den EU-rättsliga bedömningen. 

1.4 Avgränsningar 

Skatteflyktslagen och CFC-reglena
10

 är två regelkomplex som ligger nära ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna. De faller dock utanför ämnet för denna uppsats, eftersom de inte har di-

rekt relevans för att avgöra avdragsreglernas förenlighet med de fria rörligheterna. Av samma 

anledning kommer inte heller Ränte- och royaltydirektivet undersökas.
11

 Inom BEPS-

projektet har flera stater utarbetat rekommendationer för hur gränsöverskridande räntebetal-

ningar ska hanteras skattemässigt. Då BEPS-projektet berör utformningen av framtida lag-

stiftning snarare än gällande rätt kommer rekommendationerna inte att beaktas här. 

1.5 Disposition 

I avsnitt 2 kommer jag att behandla begränsningsreglerna för räntor i 24:10a-f IL. Avsnittet 

inleds med en kort bakgrund till att avdragsbegränsningen infördes. Därefter fastställs regler-

nas tillämpningsområde. 

Avsnitt 3 innehåller en kort sammanfattning av förhållandet mellan EU-rätten och nationell 

rätt. 

I avsnitt 4 behandlar jag etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital, vad de inne-

bär och under vilka förutsättningar de får inskränkas. För att göra framställningen mer konkret 

kommer jag parallellt att tillämpa EU-rätten på den svenska lagstiftningen. I avsnittet besvarar 

jag uppsatsens frågeställningar. 

Avsnitt 5 innehåller en sammanfattning av uppsatsen. 

2. Begränsad avdragsrätt för ränta på vissa skulder 

I detta avsnitt behandlas den begränsade avdragsrätten för ränta på vissa lån enligt 24:10a-f 

IL. Reglerna har kritiserats för att vara vaga och oprecisa. För att kunna avgöra om de strider 

mot de fria rörligheterna enligt FEUF ska jag därför med så stor precision som möjligt fastslå 

deras innehåll. För att ge avdragsbegränsningarna ett sammanhang är det inledningsvis lämp-

ligt att ge en kort beskrivning av hur en räntesnurra fungerar.  

                                                
10 39a kap. IL. 
11 Rådets Direktiv 2003/49/EG. 
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2.1 Räntesnurror 

Med en räntesnurra avses en form av skatteplanering med räntebetalningar. Det önskade re-

sultatet av upplägget är att minska den totala skattebördan för företagen i en intressegemen-

skap. Detta resultat kan uppnås genom att minska det skattepliktiga resultatet i ett företag i 

Sverige och föra över vinster till ett annat företag som beskattas lägre. De grundläggande 

elementen i förfarandet kan med viss förenkling beskrivas på följande sätt.
12

  

Det utländska bolaget U äger det svenska bolaget S, som bedriver vinstgenererande närings-

verksamhet. Koncernen vill minska skattebördan för S och flytta vinsten till U. Resultatet kan 

inte uppnås med koncernbidrag då U inte beskattas i Sverige, 35:2 IL. Istället bildar U ett nytt 

svenskt dotterbolag, NYAB. U överlåter S till NYAB för S:s marknadsvärde. Som betalning 

lämnar NYAB ett räntebärande skuldebrev. U lämnar skuldebrevet som aktieägartillskott till 

sitt tredje dotterbolag A, som är beläget i en stat som inte beskattar ränteinkomster. S lämnar 

med avdragsrätt koncernbidrag till NYAB. Inkomsten i NYAB kvittas mot avdragsgilla rän-

tebetalningar till A. Ränteinkomsten i A tas inte upp till beskattning. Förfarandet kan sedan 

upprepas genom att U bildar ytterligare ett dotterbolag som förvärvar NYAB. U kan slutligen 

tillgodogöra sig värdet av räntebetalningarna genom att sälja A. Andelarna i A kan ofta säljas 

utan att någon skattepliktig kapitalvinst uppstår då andelarna motsvarar näringsbetingade an-

delar enligt svensk rätt. Förfarandet kan grafiskt illustreras på följande sätt.
13

 

 

                                                
12 Exemplet är hämtat från Finansdepartementets promemoria: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra 

vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap s. 9 ff.  
13 Figuren är hämtad från Finansdepartementets promemoria: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra 

vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap s. 10. 
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Det ovan beskrivna förfarandet är ett av flera skatteplaneringsupplägg med räntebetalningar 

som har identifierats av skatteverket. Då exemplet tydligt åskådliggör de centrala delarna i en 

räntesnurra är det inte nödvändigt att beskriva andra, mer komplexa upplägg.
14

  

2.2 Avdragsbegränsningsreglerna 

2.2.1 Kort om reglernas bakgrund 

Avdragsbegränsningsreglerna i 24:10a-f IL är relativt komplicerade och innehåller många 

svårtillämpade rekvisit. För att reglernas utformning ska bli något lättare att förstå ges här en 

kort sammanfattning av lagstiftningsförfarandet.  

Skatteverket beräknade i sin promemoria att företagens skatteplanering med räntebetalningar 

ledde till ett årligt skattebortfall om 7 miljarder kronor.
15

 Enligt Skatteverket saknade transak-

tionerna i flertalet fall affärsmässiga skäl; de företogs endast i syfte att uppnå skattefördelar.
16

 

De uteblivna skatteintäkterna sågs som ett hot mot den svenska skattebasen.
17

 Då Skatte-

flyktslagen enligt praxis inte kunde användas för att stoppa uppläggen
18

 ansåg regeringen att 

det var nödvändigt att ingripa lagstiftningsvägen.
19

 

I sin promemoria utredde skatteverket olika metoder för att stoppa räntesnurrorna. Flera väl-

kända regleringstyper, såsom underkapitaliserings- och EBIT-regler ansågs i viss mån hindra 

ränteavdrag, men dömdes ut som allt för oprecisa och ineffektiva.
20

 Syftet med den tilltänkta 

lagstiftningen var endast att stoppa de affärsmässigt omotiverade ränteavdrag som skattever-

ket identifierat. Skatteverket förordade därför regler som specifikt tog sikte på de identifierade 

förfarandena.
21

 Följaktligen utarbetades ett regelkomplex som skulle begränsa avdragsrätten 

för räntor till företag i intressegemenskap i vissa utpekade situationer. Förslaget blev dock 

mycket kritiserat av remissinstanserna. En del av kritiken gällde de föreslagna bestämmelser-

nas ovillkorlighet.
22

 Enligt Skatteverkets förslag skulle avdrag vägras för räntor på alla skul-

der till företag i intressegemenskap, om skulden hade samband med ett förvärv av delägarrät-

                                                
14 Fler exempel beskrivs i Finansdepartementets promemoria: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra 

vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap s. 11 ff. 
15 Skatteverkets promemoria: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder s. 11. 
16 Skatteverkets promemoria: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder s. 27. 
17 Skatteverkets promemoria: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder s. 57. 
18 RÅ 2007 ref 84 och ref 85. 
19 Prop. 2008/09:65 s. 44. 
20 Skatteverkets promemoria: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder s. 45 ff. 

Här kan också anmärkas att företagsskattekommittén i SOU 2014:40 rekommenderar en EBIT-reglering, och 

konstaterar att förslaget inte gör ränteavdragsbegränsningarna onödiga. 
21 Skatteverkets promemoria: Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder s. 47 f. 
22 Finansdepartementets promemoria: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplane-

ring inom en intressegemenskap s. 7. 
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ter från ett företag i intressegemenskapen. Enligt remissinstanserna skulle en sådan reglering 

stoppa inte bara rent konstlade upplägg, utan också affärsmässigt motiverade transaktioner 

mellan företag i intressegemenskap.
23

 Reglerna skulle bland annat träffa internbanker i kon-

cerner och så kallade cash-pools. Förslaget arbetades därför om. I Finansdepartementets pro-

memoria föreslogs att avdragsbegränsningen skulle kompletteras med två undantagsregler. 

Enligt det första undantaget skulle avdrag tillåtas om betalningen hos mottagaren blev beskat-

tad med minst 10 %. Det andra undantaget tillät avdrag om transaktionen huvudsakligen var 

motiverad av affärsmässiga skäl. Syftet med dessa regleringar var att undanta affärsmässigt 

motiverade transaktioner från avdragsbegränsningen.
24

 Regeringen var enig med Finansdepar-

tementet och de föreslagna undantagsreglerna infördes i 24:10d, e IL.
25

 

2.2.2 Intressegemenskap 

Reglerna som begränsar avdragsrätten för räntor på vissa lån är enligt 24:10a IL tillämpliga på 

företag som anses vara i intressegemenskap med varandra. Bestämmelsernas tillämpningsom-

råde är begränsat till sådana grupper för att enbart träffa de som använder räntebetalningar för 

skatteplanering.
26

 Företagen som inte ingår i en intressegemenskap behöver således inte be-

kymra sig om regleringen. De saknar strukturen med flera samarbetande enheter som behövs 

för att konstruera en räntesnurra. Deras räntebetalningar är som huvudregel fullt avdragsgilla, 

16:1 IL 

I bestämmelsen anges två fall då intressegemenskap föreligger. I p. 1 anges att ett av företa-

gen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det 

andra företaget. I p. 2 anges att företagen står under i huvudsak gemensam ledning. Det är de 

två rekvisiten ”väsentligt inflytande” och ”under i huvudsak gemensam ledning” som gör lag-

rummet svårtillämpat. Uttrycken är kvantitativa; bara mer kvalificerade fall av integration 

mellan företagen omfattas. Lagen anger dock inte något klart värde för när ett inflytande är 

väsentligt eller när företag står under i huvudsak gemensam ledning. En närmare precision av 

begreppen får sökas i andra rättskällor. 

Reglerna är tillämpliga på företag. Med företag avses juridiska personer och svenska handels-

bolag, 24:10a 2 st. Reglerna är alltså inte enbart tillämpliga på vad som enligt vardagligt 

                                                
23 Finansdepartementets promemoria: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplane-

ring inom en intressegemenskap s. 7. 
24 Finansdepartementets promemoria: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplane-

ring inom en intressegemenskap s. 34.  
25 Prop. 2008/09:65 s. 56 f. 
26 Prop. 2008/09:65 s. 45. 



7 

 

språkbruk benämns företag, utan även kommuner omfattas.
27

 Eftersom svenska handelsbolag 

omfattas gäller reglerna även för europeiska ekonomiska intressegrupperingar, 5:2 IL. Reg-

lerna är även tillämpliga på utländska juridiska personer som motsvarar svenska juridiska 

personer. Ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige omfattas alltså av regelverket.
28

 

2.2.2.1 Väsentligt inflytande 

När ränteavdragsbegränsningarna infördes år 2009 talades i 24:10a IL inte om väsentligt in-

flytande. Istället användes uttrycket bestämmande inflytande.
29

 Det förslag som remitterades 

till Lagrådet innehöll även ett tredje fall av intressegemenskap. Förslaget angav uttryckligen 

att moder- och dotterföretag var i intressegemenskap med varandra.
30

 Lagrådet ansåg att ett 

moderföretag alltid har ett bestämmande inflytande i sina dotterföretag.
31

 Enligt Lagrådet var 

omnämnandet av moder- och dotterföretag i lagtexten alltså onödigt. Regeringen var enig med 

Lagrådet, och skrivelsen om moder- och dotterbolag mönstrades ut ur lagtexten.
32

 Med mo-

der- och dotterföretag avses vanligen företag i samma koncern. IL har ingen egen definition 

av en koncern, utan använder de definitioner som finns i andra lagar, 2:5 IL. Enligt 1:11 ABL 

är ett bolag ett moderbolag bland annat då det innehar mer än hälften av rösterna i ett annat 

bolag. Härav kan man dra slutsatsen att i vart fall företag som kontrollerar mer än 50 % av 

rösterna i ett annat företag har ett bestämmande inflytande. Denna slutsats bekräftas i senare 

förarbeten. När tillämpningsområdet för avdragsbegränsningarna utvidgades år 2013 påtalade 

regeringen att definitionen av intressegemenskap var för snäv. För att visa på definitionens 

otillräckliga omfång anfördes följande exempel. Två från varandra fristående företag äger 51 

% respektive 49 % av ett tredje företag. Enligt regeringen skulle företaget som äger 51 % ha 

ett bestämmande inflytande i det ägda företaget, men däremot inte företaget som äger 49 %.
33

 

Regeringen ansåg alltså att den nedre gränsen för ett bestämmande inflytande var ett ägande 

om 50 %. 

Regeringens tankegång framstår enligt min mening som ogenomtänkt. Genom att i lagråds-

remissen särskilja koncerner och bestämmande inflytande som två olika fall av intressege-

menskap måste de rimligtvis ha haft olika innebörd. Koncernfallet mönstrades på Lagrådets 

förslag ut ur lagtexten för att ett moderbolag alltid anses ha ett bestämmande inflytande i sina 

                                                
27 Prop. 2008/06:65 s. 47 f.  
28 Prop. 2008/09:65 s. 46. 
29 Prop. 2008/09:65 s. 46. 
30 Prop. 2008/09:65 s. 47. 
31 Lagrådets yttrande, Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra viss skatteplanering inom en intressege-

menskap, 2008-10-06 s. 3. 
32 Prop. 2008/09:65 s. 47. 
33 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
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dotterbolag, vilket inte är detsamma som att ett koncernförhållande är det enda fallet då ett 

företag har ett bestämmande inflytande i ett annat. Effekten av denna rockad är att orden mo-

der- och dotterbolag lyfts ur lagtexten, men innebörden av begreppet bestämmande inflytande 

begränsas till att omfatta just koncernförhållanden. Det är knappast den mest klara och tydliga 

lagstiftningstekniken. Här kan dock påpekas att i reglerna om tidigare års underskott i 40 kap. 

IL används bland annat 1:11 ABL för att definiera bestämmande inflytande. Möjligen var det 

ett rent misstag av regeringen att skilja på koncernfallet och bestämmande inflytande i lag-

rådsremissen.  

När avdragsbegränsningsreglernas tillämpningsområde utvidgades år 2013 reviderades 24:10a 

IL. Begreppet bestämmande inflytande byttes ut mot väsentligt inflytande. Syftet var att den 

nya formuleringen skulle täcka vissa fall som föll utanför den gamla 50-procentsgränsen, 

bland annat det ovan nämnda fallet med 49 % ägande.
34

 I propositionen anges att med väsent-

ligt inflytande avses ett direkt eller indirekt ägande om i vart fall strax under 50 % av andelar-

na i ett företag.
35

 Flera remissinstanser var kritiska till förändringen. Kritiken tog framför allt 

sikte på begreppet väsentligt inflytandes oprecisa innebörd. Regeringen framhöll som svar att 

väsentligt inflytande är ett vedertaget begrepp som används på flera ställen i IL. Tidigare fö-

rarbetsuttalanden skulle därmed kunna användas för att tolka begreppet.
36

 Detta lugnande 

besked förringades dock något av att regeringen också angav att även andra faktorer än inne-

havets storlek var av betydelse för bedömningen.
37

 

Här kan det preliminärt fastslås ett numeriskt värde för begreppet väsentligt inflytande. Syftet 

med införandet av begreppet tycks ha varit att åtgärda tröskeleffekten som den tidigare 50-

procentsgränsen innebar. Regeringen ansåg också att begreppet skulle träffa ägarandelar på 

strax under 50 %. I alla fall för direkt ägande verkar bestämmelsen omfatta innehav en eller 

några procentenheter under 50 %. Ytterligare precisering får enligt prop. 2012/13:1 sökas i de 

övriga bestämmelser i IL som använder uttrycket väsentlig.
38

 När IL infördes var det en ut-

trycklig ambition att kvantifierande begrepp skulle användas enhetligt i lagen.
39

 Utan att räkna 

in ränteavdragsbestämmelserna förekommer uttrycket väsentligt inflytande i tre sammanhang: 

i 25a kap. om näringsbetingande andelar, i 35a kap. om koncernavdrag samt i 49a kap. om 

                                                
34 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
35 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
36 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
37 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
38 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
39 Prop. 1999/2000:2 s. 496 ff. 
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fysiska personers avyttring av andelar i skalbolag. Eftersom uttrycken är identiska i dessa fyra 

regelkomplex är det lämpligt att börja undersökningen där. 

I 49a kap. IL finns regler om fysiska personers avyttring av andelar i skalbolag. Reglerna syf-

tar till att hindra skatteundandragande genom handel med skalbolag. Ett skalbolag är ett före-

tag som innehar stora värden i likvida tillgångar, 49a:6 IL. Kapitlet innehåller även bestäm-

melser om företag i intressegemenskap, 49a:5 IL. Enligt kapitlet avses med företag i intresse-

gemenskap ett företag som det avyttrade företaget, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller 

på annat sätt har ett väsentligt inflytande i. Formuleringen är mycket lik den i 24:10a. Dess-

värre finns inte mycket material för att tolka bestämmelsen. Enligt förarbetena är det inte 

nödvändigt att det finns ett koncernförhållande mellan bolagen. Inflytandet kan följa av ägar-

andelens storlek eller av andra omständigheter.
40

 Det anges också att bestämmelsen omfattar 

det fallet att flera företag äger andel i skalbolaget, men varje företag äger en mycket liten 

del.
41

 I fallet med flera små innehav måste inflytandet komma av andra omständigheter än 

innehavets storlek. Någon ledning till vilka omständigheter som kan beaktas finns veterligen 

inte. Här kan dock anmärkas att Skatteverket nämner detta uttalande i ett rättsligt ställningsta-

gande som bland annat behandlar väsentligt inflytande enligt 24:10a IL.
42

 Dessvärre innehål-

ler ställningstagandet ingen argumentation, utan endast en uppräkning av rättskällor och Skat-

teverkets slutsatser. 

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked använt bestämmelsen i 49a:5 IL för att avgöra 

om en intressegemenskap förelåg enligt 24:10a IL.
43

 Avgörandet undanröjdes av HFD efter-

som sakförhållandena inte ansågs klarlagda.
44

 Här ska jag dock gå igenom Skatterättsnämn-

dens beslut för att se om det innehåller några starka argument angående innebörden av be-

greppet väsentligt inflytande. Sakförhållandena i avgörandet är något komplicerade och, som 

HFD påpekat, delvis oklara. 

Ett investmentföretag hade bildat ett antal limited partnerships som tillsammans utgjorde en 

fond. Ett limited partnership är en ren avtalskonstruktion mellan delägarna. Ett partnership är 

således ingen juridisk person eller skattesubjekt. Det kan inte heller rättshandla eller äga till-

gångar eller skulder. GP var ett partnership i fonden. GP innehade 2 % av kapitalet i fonden, 

                                                
40 Prop. 2001/02:165 s. 42, 71. 
41 Prop. 2001/02:165 s. 71. 
42 Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25, Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreg-

lerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen. 
43 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2015-03-31. 
44 Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2016-05-10 i mål nr. 2585-15. 
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och ägdes till 99.99 % av den juridiska personen Z. Fonden ägde en kedja om tre bolag, Å, X 

och Y. Y skulle förvärva bolaget A. Förvärvet finansierades genom att X upptog ett lån hos 

fonden, som sedan vidarebefordrades till Y. Lånekapitalet hade tillskjutits av investerare och 

Z. Förhållandet mellan GP och övriga partnerships reglerades i ett avtal som benämndes limi-

ted partnership agreement. Enligt avtalet skötte GP fonden och ombesörjde investeringarna 

och investeringsstrategin. GP övervakade och samarbetade med ledningarna i de av fonden 

ägda bolagen. Vidare stod GP för fondens kostnader. Dessa befogenheter kunde fråntas GP 

vid vissa typer av kvalificerad försummelse. Limited partner agreement kunde ändras om en 

kvalificerad majoritet av parterna var överens om det. Frågan i avgörandet var om Z hade ett 

väsentligt inflytande i Y.  

Skatterättsnämnden angav inledningsvis att Z och övriga investerare direkt ägde Å och var 

borgenärer i låneavtalet eftersom varken fonden eller de partnerships som ingick i fonden 

kunde äga tillgångar eller ingå avtal. Därmed var de även indirekta ägare och borgenärer till 

X, eftersom X var dotterdotterföretag till Å. Skatterättsnämnden konstaterade sedan att varken 

investerarna eller Z kunde ha väsentligt inflytande i X genom ägarandel. Det är en given slut-

sats eftersom ingen investerare ägde mer än 6 % av kapitalet i fonden, och Z ägde knappt 2 %. 

Skatterättsnämnden prövade då om investerarna kunde ha ett väsentligt inflytande på annat 

sätt. Centralt för denna prövning var avtalet mellan investerarna - limited partner agreement. 

Enligt Skatterättsnämnden var investerarnas inflytande begränsat genom avtalet. De hade 

dock insyn i verksamheten och möjlighet att under vissa förutsättningar avsätta GP, det part-

nership som kontrollerade större delen av fondens verksamhet. De kunde också genom sam-

verkan ändra innehållet i avtalet och även häva det. Med hänsyn till detta drar skatterätts-

nämnden följande slutsats: 

”[…] då uttrycket ”väsentligt inflytande” har en liknande innebörd på annat håll i IL bör därför var och en av de 

enskilda investerarna och Z genom sin samverkan enligt [limited partner agreement] anses ha väsentligt infly-

tande i X i den mening som avses i 24 kap. 10 a §. Det förhållandet att var och en av investerarna och Z indirekt 

innehar endast en begränsad andel av X förändrar inte bedömningen.” 

Skatterättsnämnden kom alltså fram till att såväl Z som övriga investerare hade ett väsentligt 

inflytande i X. Inflytandet var indirekt och på annat sätt än genom ägarandel. I beskedet dis-

kuteras dock inte innebörden av väsentligt inflytande, utan hur detta kan uppstå. Skatterätts-

nämnden tolkar 24:10a IL med hjälp av förarbetsuttalanden till skalbolagsregeln 49a:5 IL. Det 

kan vid en första anblick tyckas långsökt att anse att ett bolag som Z, vilket ägde mindre än 2 

% av kapitalet i Å, har ett väsentligt inflytande i Ås dotterdotterföretag. Som ovan angivits 
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kan dock förarbetsuttalanden till skalbolagsreglerna användas för att tolka ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna. Enligt min mening är det förenligt med avdragsbegränsningens syfte att 

låta dem omfatta flera mindre, men samarbetande ägare. Genom ett aktieägaravtal eller sam-

verkan på andra sätt kan innehavare av få andelar i ett bolag utöva ett stort inflytande. De kan 

då i samförstånd skapa den typen av skuldförhållanden som reglerna är tänkta att hindra. I 

litteraturen har det dock påståtts att normala aktieägaravtal inte innebär att aktieägarna får ett 

större inflytande än sin ägarandel, och att det rent matematiskt inte kan finnas fler än två ägare 

som samtidigt har ett väsentligt inflytande.
45

 Det senare påståendet förutsätter att väsentligt 

inflytande motsvarar en ägarandel om strax under 50 %. Det är sant att lagtexten anger att två 

företag ska stå i intressegemenskap med varandra. Prövningen måste då göras mellan två ut-

pekade företag. Det hindrar dock inte att ett av företagen utökar sitt inflytande genom över-

enskommelser med övriga ägare. Ett illustrativt exempel är att fyra aktiebolag tillsammans 

bildar ett handelsbolag. Varje bolagsman har rätt till 25 % av vinsten i bolaget. Enligt bolags-

avtalet är endast en av bolagsmännen behörig att företräda bolaget utåt.
46

 Denne bolagsman 

upptar för handelsbolagets räkning ett lån hos sitt moderbolag. Handelsbolaget betalar ränta 

till långivaren. Det är enligt min mening naturligt att det långivande moderbolaget har ett vä-

sentligt inflytande i handelsbolaget. Moderbolaget tillsätter samtliga styrelseledamöter i det 

bolag som är förvaltningsberättigad bolagsman i handelsbolaget. På så vis styr moderbolaget i 

stor utsträckning enväldigt handelsbolagets förehavanden. Samma sak gäller om ett företag 

äger 25 % av rösterna i ett aktiebolag, men enligt ett aktieägaravtal har rätt att tillsätta hälften 

av styrelseledamöterna. På så vis får den privilegierade ägaren ett inflytande som gott och väl 

kan motsvara ett innehav om något under 50 %.  

De situationer jag diskuterat ovan skiljer sig från den i Skatterättsnämndens förhandsbesked. I 

mina exempel hade ett företag ensamt stort inflytande i ett annat företag. I förhandsbeskedet 

kunde investerarna utöva sitt inflytande genom att tillsammans uppnå en kvalificerad röstma-

joritet enligt bestämmelserna i limited partner agreement. Förutom Z hade ingen investerare 

någon nämnvärd makt över företagen. Det verkar därför märkligt att skatterättsnämnden an-

såg att varje investerare enskilt hade ett bestämmande inflytande i företagen. Inflytandet var 

ju villkorat av att ett visst antal andra investerare röstade på samma sätt. Om man skulle be-

döma huruvida en enskild investerare hade ett väsentligt inflytande i bolaget X skulle man se 

att investeraren bara med andras hjälp kan utöva sitt inflytande. Situationen är analog med att 

                                                
45 Jilkén, Carina Terenius & Jilkén, Daniel, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – lud-

diga begrepp på drift?, Svensk Skattetidning 2013 s. 498 
46 Se 17 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 
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en aktieägare som äger endast några få andelar själv har ett litet inflytande, men tillsammans 

med flera andra ägare kan uppnå en kvalificerad röstmajoritet och driva igenom sina stånd-

punkter på en bolagsstämma. Det är dock uppenbart att en minoritetsägare bara för den sakens 

skull inte har ett väsentligt inflytande i bolaget. Enligt detta resonemang är Skatterättsnämn-

dens beslut fel i sak, men korrekt på så vis att flera mindre innehavare tillsammans genom 

överenskommelser kan tillskansa sig ett väsentligt inflytande. Den slutsatsen ger dock upphov 

till frågan hur ett sådant alternativt sätt att uppnå inflytande ska bedömas. Rimligtvis måste 

inflytandet motsvara ett ägande om något under 50 % (eller den lägre procentsats som kan 

konstituera ett bestämmande inflytande). Krävs det då att det sammanlagda röstetalet för de 

samverkande ägarna uppgår till cirka 50 %? Eller är det tillräckligt att en av ägarna avtalsvis 

har andra befogenheter, såsom att tillsätta en viss del av styrelsen? Eller har rätt att ensam 

bestämma över vissa frågor? Svårigheten uppstår eftersom den enda handfasta ledningen 

rättskällorna erbjuder är en procentgräns, men anser att väsentligt inflytande kan uppkomma 

även på annat sätt.  

Även 25a kap. IL innehåller särskilda bestämmelser för företag i intressegemenskap. Liksom i 

49a kap. IL gäller de flesta av dessa bestämmelser när ett skalbolag ingår i gemenskapen. I 

25a:2 IL används samma uttryck som i 24 kap. och 49 kap. IL, det vill säga ett företag som ett 

annat företag, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt infly-

tande i. I prop. 2012:13:1 hänvisar regeringen uttryckligen till förarbetena till 25a:2 som tolk-

ningsstöd för 24:10a IL.
47

 Tyvärr är dessa förarbeten inte särskilt informativa. Bestämmelsen 

behandlas enbart mycket kort vid två tillfällen.
48

 Där anges att det inte är tillräckligt att be-

stämmelsen omfattar moder- och dotterföretag. Som nämndes ovan avses med moder- och 

dotterföretag oftast företag i en koncern. Vid direkt ägande uppstår en koncern om moderföre-

taget innehar mer än hälften av rösterna i dotterbolaget, 1:11 ABL. Vid direkt ägande av ande-

lar kan väsentligt inflytande enligt 25a:2 IL alltså uppnås genom som högst något under 50 % 

av rösterna i det ägda företaget. 

Enligt en författare i litteraturen talar mycket för att väsentligt inflytande enligt 25a:2 IL inne-

bär ett innehav om 40 %.
49

 Som stöd anförs förarbetena till Inkomstskattelagen. I det avsnitt 

som behandlar kvantifierande uttryck diskuteras kort innebörden av ordet väsentlig. Som 

framgått ovan var det en uttalad ambition vid införandet av inkomstskattelagen att kvantifie-

                                                
47 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
48 Prop. 2002/03:96 s. 136 och 171. 
49 Melbi, Ingrid, Slopad kapitalvinstbeskattning, Svensk Skattetidning, 2003:4 s. 251. 
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rande uttryck skulle användas på ett konsekvent sätt i hela lagen. I propositionen anger reger-

ingen att i bestämmelserna om skogskonton har ordet väsentlig bytts ut mot huvudsakligen 

eftersom mer än hälften avses. Det nämns också att med en väsentlig del av ett småhus enligt 

2:8 IL avses 40 %.
50

 Enligt min mening kan uttalandet om att väsentlig del innebär 40 % inte 

tillmätas särskilt stor tyngd när det gäller tolkningen av vad som är ett väsentligt inflytande. 

Snarare verkar regeringen ha menat att väsentlig ska betyda hälften eller mindre, utan närmare 

precisering. Bestämmelsen om väsentlig del verkar nämnas mer för fullständighetens skull än 

som ett normerande uttalande. I det aktuella avsnittet försöker regeringen inte fastslå några 

bestämda procentsatser för olika kvantifierande uttryck, utan diskuterar de fall där ett sådant 

uttryck bytts ut mot ett annat. Det är därför som omnämnandet av att en väsentlig del avser 40 

% framstår som malplacerat. Det är också tydligt i senare lagstiftningsarbeten att regeringen 

själv inte ser uttalandet som normerande. Som framgår ovan skriver regeringen i propositio-

nen till 24:10a att väsentlig avser en ägarandel ”strax under 50 %”, och hänvisar inte till 2:8 

IL utan till 25a:2 IL.
51

 Den begränsade information som finns i propositionen till 49a kap. IL 

talar om att inte bara koncerner omfattas, och att flera samverkande konsulter med små inne-

hav kan träffas av reglerna.
52

 Ingen hänvisning finns till en 40-procentsgräns. 

När det gäller ränteavdragsbegränsningarna är de som framgått ovan konstruerade för att träf-

fa just de fall av skatteundandragande som skatteverket identifierade i sin promemoria. För-

visso kan reglerna kritiseras för att vara vaga, men de är inte godtyckligt konstruerade. Det-

samma kan inte sägas om 2:8 IL. I propositionen till regeln motiveras 40-procentsgränsen 

enbart med att departementschefen ansåg att det var en rimlig nivå.
53

 Det var tydligen inte alls 

tänkt att regeln skulle användas i andra fall än för att avgöra vad som är en väsentlig del av ett 

tvåfamiljshus. Trots detta är det vanligt i litteraturen att hänvisa till 2:8 IL när begreppet vä-

sentligt inflytande kommenteras.
54

 Analysen är dock inte särskilt djup, utan författarna hänvi-

sar bara kort till uttalandet i Prop. 1999/2000:1. Andra författare har kritiserat en sådan analog 

användning av 2:8 IL. Jilkén och Jilkén har uttalat sig mot att tolka ränteavdragsbegränsnings-

reglernas intressegemenskapsdefinition med hjälp av 2:8 IL. De stödjer sig på Prop. 

2012/13:1, som ju anger att med väsentligt inflytande menas något under 50 %. Enligt förfat-

tarna kan den skrivningen inte åsidosättas med en bestämmelse som gäller en helt annan situa-

                                                
50 Ordet väsentlig behandlas i prop. 1999/2000:2 s. 498 f.  
51 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
52 Prop. 2001/02:165 s. 42, 71. 
53 Prop. 1990/91:54 s. 192. 
54 Se bl.a. Gäverth, Leif, Skatteregler mot handel med skalbolag, Skattenytt 2002 s. 386 och Melbi, Ingrid, Slo-

pad kapitalvinstbeskattning , Svensk Skattetidning 2003 s. 251. 
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tion, det vill säga privatbostäder.
55

 Jag är enig med dessa sistnämnda författare. Att utvidga 

tillämpningsområdet för en betungande reglering med hjälp av en bestämmelse som reglerar 

en helt annorlunda situation framstår något krystat. Som jag har redogjort för ovan ger inte 

heller förarbetena till Inkomstskattelagen någon stabil grund för att konsekvent ge ordet vä-

sentlig betydelsen 40 %.  

Det fjärde tillfället då väsentligt inflytande används för att definiera en intressegemenskap är i 

reglerna om koncernavdrag i 35a kap. IL. Kapitlet tillkom efter att HFD underkänt reglerna 

om koncernbidrag som stridiga mot etableringsfriheten och diskrimineringsförbudet inom 

EU.
56

 Avgörandena föranleddes av EU-domstolens dom i Marks & Spencer-målet, som rörde 

brittiska regler om förlustavdrag inom en koncern.
57

 Den brittiska regleringen tillät förlustut-

jämning inom en koncern om båda företagen var skattskyldiga i Storbritannien, men inte mel-

lan ett brittiskt och ett utländskt företag. EU-domstolen ansåg att diskrimineringen av utländs-

ka koncernföretag stred mot etableringsfriheten, men kunde rättfärdigas med hänsyn till tre 

berättigandegrunder. Dessa var säkerställandet av medlemsstaternas fördelning av beskatt-

ningsrätten, att medlemsstaterna måste kunna förhindra att förlustavdrag utnyttjas flera gånger 

samt att medlemsstaterna måste kunna hindra skatteundandraganden genom att överföringen 

av förluster allokeras till bolag i den medlemsstat med högst skattesats, där värdet på avdra-

gen är högst. Domstolen ansåg dock att inskränkningen av rätten till förlustavdrag var opro-

portionerlig i de fall då det utländska förlustföretaget uttömt alla möjligheter att använda för-

lusten i sin hemviststat. Eftersom de svenska koncernbidragsreglerna inte medger förlustut-

jämning mellan svenska och utländska skattskyldiga företag infördes en sådan möjlighet ge-

nom kapitlet om koncernavdrag i 35a kap. IL.
58

 

I 35a:4 IL finns bestämmelsen om företag i intressegemenskap. Paragrafen är utformad på 

liknande sätt som de bestämmelser som behandlats i detta avsnitt och talar således om ett fö-

retag som har ett väsentligt inflytande i ett annat. Stadgandet i 35a:4 IL är skrivet med intres-

segemenskapsregeln i 25a:2 IL om näringsbetingade andelar som förebild.
59

 Den vetskapen är 

inte särskilt informativ eftersom 25a:2 IL som diskuterats ovan är oklar till sin innebörd. Mer 

intressant är att förarbetena hänvisar till uttalandet i propositionen till Inkomstskattelagen om 

                                                
55 Jilkén & Jilkén, Väsentligt inflytande och under i huvudsak gemensam ledning - ludduga begrepp på drift?, 

Svensk Skattetidning 2013 s. 498. 
56 Prop. 2009/10:194. 
57 EU-domstolens dom i Mål C-446/03. 
58 Prop. 2009/10:194 s. 19. 
59 Prop. 2009/10:194 s. 45 
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att väsentlig del betyder 40 %.
60

 När det gäller koncernavdrag kan man alltså ställa upp en 

gräns om 40-procents ägande. Det är vanskligt att spekulera i varför regeringen låter 40-

procentsgränsen få genom slag när det gäller koncernavdrag, men inte i övriga fall av intres-

segemenskap. Man kan dock konstatera att så är fallet, vilket är ytterligare ett argument för att 

inte beakta 2:8 IL när tillämpningsområdet för intressegemenskapsreglerna ska fastställas. 

Genom att i förarbetena till de bestämmelser som behandlas i detta avsnitt nämna 2:8 IL eller 

någon annan procentgräns hade saken varit klar. Någon sådan hänvisning finns som framgått 

inte i annat fall än för 35a:4 IL. 

Efter denna genomgång av de fall då väsentligt inflytande används i inkomstskattelagen för 

att definiera en intressegemenskap kan man konstatera att rättsläget inte är särskilt klart. Skat-

teverket har i ett rättsligt ställningstagande försökt ge vägledning för hur rekvisitet ska tol-

kas.
61

 Ställningstagandet skiljer sig på två punkter från den analys som förts här. För det första 

tycks Skatteverket anse att 2:8 IL om väsentlig del ska ligga till grund för analysen. Som 

framgår ovan anser jag att så inte är fallet. För det andra nämner Skatteverket 3:7 IL. Den 

bestämmelsen talar om när en fysisk person har väsentlig anknytning till Sverige och därmed 

är obegränsat skattskyldig här enligt 3:3 IL. Enligt 3:7 åttonde strecksatsen IL ska en person 

anses ha väsentlig anknytning till Sverige om hen har ett väsentligt inflytande i en närings-

verksamhet här. Paragrafen har alltså i alla fall delvis en ordalydelse som liknar den i de be-

stämmelser som behandlats i detta avsnitt. I övrigt är skillnaderna stora. Den åttonde streck-

satsen anger bara en av flera omständigheter som är relevanta för bedömningen. Av förarbe-

tena framgår att en samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter ska göras.
62

 I RÅ 

2002 not. 134 framgår av den fysiska personens avsikt är av betydelse. Den åttonde strecksat-

sen är alltså en del i en bedömning som är helt annorlunda än den som ska göras enligt 24:10a 

IL. Också när den åttonde strecksatsens tillämpningsområde isoleras från paragrafen i övrigt 

är den annorlunda jämfört med 24:10a IL. Bland annat är innehav av en styrelsepost en rele-

vant omständighet vid bedömningen enligt 3:7 IL.
63

 24:10a gäller för juridiska personer och 

de kan inte vara styrelseledamöter i aktiebolag, 8:10 ABL. Skatteverket har dock identifierat 

tre rättsfall där enbart andelsinnehav tycks ha varit den avgörande omständigheten i HFD:s 

prövning. I RÅ 2001 not. 1 ansågs en person ha väsentlig anknytning till Sverige genom sitt 

innehav om 15,5; 24,3 respektive 25 % av andelarna i tre olika bolag. Av avgörandet framgår 

                                                
60 Prop. 2009/10:194 s. 27. Hänvisningen sker till prop. 1999/2000:2 s. 502 f. 
61 Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25, Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreg-

lerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen. 
62 Prop. 1966:127 s. 49 f. 
63 RÅ 1989 ref. 118. 



16 

 

inte om innehaven var för sig eller enbart tillsammans gav sökanden ett väsentligt inflytande i 

näringsverksamhet i Sverige. I RÅ 2004 not. 215 ansågs en person som ägde 10,24 % av såväl 

andelarna som rösterna i ett fåmansbolag ha väsentligt inflytande i bolaget. Av skälen att 

döma verkar inflytandet ha varit väsentligt eftersom sökanden tillsammans med fyra andra 

ägare ”dominerade” bolaget. I RÅ 2004 ref. 67 ägde en person 25 % av andelarna i det kapi-

talförvaltande bolaget AB X, som i sin tur direkt och indirekt ägde akter i AB Y motsvarande 

15 % av aktierna och 37,5 % av rösterna. Sökanden ansågs ha ett väsentligt inflytande i båda 

bolagen. 

Enligt min mening är det vanskligt att fylla ut tillämpningsområdet 24:10a IL med hjälp av 

3:7 IL; skillnaden mellan de båda bestämmelserna är alltför stora. 3:7 IL bygger på att en 

samlad bedömning av flera olika omständigheter som syftar till att avgöra hur stark anknyt-

ning en person har till Sverige. I bedömningen är även subjektiva faktorer såsom sökandens 

avsikter av betydelse. 24:10a IL har en mer formalistisk konstruktion och pekar bara ut det 

faktiska inflytandet ett företag har i ett annat. I RÅ 2001 not. 1 tillämpades 3:7 IL på ett direkt 

innehav så lågt som 15,5 %, vilket är ett mycket mindre innehav än vad som enligt någon 

rättskälla konstituerar ett väsentligt inflytande i ränteavdragsbegränsningsreglernas mening. 

I det rättsliga ställningstagandet uppställer Skatteverket följande presumtion: 

”Skatteverket anser att det normalt går att presumera att en ägarandel om 40 % och däröver medför väsentligt 

inflytande. Är ägarandelen mindre än 40 % måste alltid en bedömning göras av om andra omständigheter ändå 

kan anses medföra att ett väsentligt inflytande föreligger. Mycket förenklat skulle man kunna säga att ju mindre 

innehavet är desto starkare är presumtionen för att väsentligt inflytande inte föreligger. Som ovan redogjorts för 

kan dock väsentligt inflytande föreligga även om ägarandelen är långt under 40 % och då särskilt när flera del-

ägare samverkar, öppet eller dolt, och att de härigenom allihop har ett väsentligt inflytande.”64 

Eftersom Skatteverket som grund för ställningstagandet använder källor som enligt min me-

ning inte bör användas för att fastställa tillämpningsområdet för 24:10a kan 40-

procentspresumtionen inte ses som vägledande. Den sista meningen i citatet verkar hämtad 

från Skatterättsnämndens förhandsbesked 2015-03-31, som har behandlats ovan. Som fram-

gått anser även jag att förhandsavgörandet är vägledande. 

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Men väsentligt inflytande avses direkt eller indirekt 

innehav av något under hälften av andelarna i ett företag. Praxis visar att inflytandet också 

                                                
64 Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25, Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreg-

lerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen. 
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kan uppkomma på andra sätt än genom andelsinnehav, såsom samarbetsavtal mellan flera 

samverkande ägare. Troligtvis krävs då att deras inflytande motsvarar ett ägande om något 

under 50 % av andelarna. I övrigt är bestämmelsens innebörd oklar. Enligt min mening är 

övriga ståndpunkter som har framförts om vad ett väsentligt inflytande innebär inte tillräckligt 

underbyggda för att läggas till grund för bedömningen i denna uppsats. 

 2.2.2.2 Under i huvudsak gemensam ledning 

Det andra fallet av intressegemenskap är enligt 24:10a 2 p. IL företag som står under i huvud-

sak gemensam ledning. För att punkt två ska vara tillämplig krävs alltså tre inblandade sub-

jekt; en fysisk eller juridisk person som leder två företag.
65

 De två underordnade företagen är 

då i intressegemenskap med varandra. 

Det finns ingen legaldefinition för vad som avses med att två företag står under i huvudsak 

gemensam ledning. I förarbetena påpekar regeringen att uttrycket sedan länge använts i skat-

teförfattningar då det med hänsyn till skiftande förhållanden inte varit möjligt att exakt ange 

de fall en regeln ska omfatta.
66

 Tillämpningsområdet har alltså medvetet hållits vagt. Viss 

ledning tillhandahålls genom hänvisningar till tidigare förarbeten. I prop. 1986/87:42, som rör 

förändringar av vinstutdelningsskatten och innehåller en bestämmelse om företag under i hu-

vudsak gemensam ledning anges att det är det faktiska inflytandet och inte de formella förhål-

landena som är avgörande.
67

 I prop. 1999/2000:2 del 2 kommenteras en numera upphävd in-

tressegemenskapsregel i 25 kap. IL. Där sägs att företag under i huvudsak gemensam ledning 

främst tar sikte på oäkta koncerner, det vill säga företag som ägs av en fysisk person, men att 

även andra fall omfattas.
68

 Som exempel på ett sådant annat fall nämns RÅ83 not. 225 och 

RÅ 2003 not. 138.
69

 

I Ds Fi 1986:19 utreds en intressegemenskapsregel från den numera upphävda lagen om 

vinstdelningsskatt. Lagen innehöll en intressegemenskapsregel som bland annat talade om 

företag under i huvudsak gemensam ledning. Av texten framgår att bestämmelsen bygger på 

det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet. Utredaren konstaterar dock att koncerndefinitionen 

                                                
65 I prop. 2008/09:65 s. 46 framgår att ledaren kan vara såväl en juridisk som en fysisk person. Den fysiska per-

sonen ingår dock inte i intressegemenskapen.  
66 Prop. 2008/09:65 s. 48. 
67 Prop. 1986/87:42 s. 35 
68 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 335. 
69 Prop. 2008/09:65 s. 48. 
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inte är tillräckligt omfattande vad gäller de subjekt som kan ingå i en koncern.
70

  Regeln var 

tänkt att träffa oäkta koncerner, exempelvis när ägaren av två företag var en fysisk person.  

Regeringen pekar som nämnts ut RÅ 1983 Aa 225 som vägledande för tolkningen av be-

stämmelsen. Fallet är ett överklagat förhandsavgörande och förutsättningarna var följande. 

Tre skogsförvaltande ekonomiska föreningar hade tillsammans 14 000 anslutna skogsägare. 

Föreningarna ägde också ett bolag gemensamt. De tre föreningarna förvaltades av en förval-

tarförening. Samarbetet reglerades dels i förvaltarföreningens stadgar, dels genom samarbets-

avtal mellan föreningarna. Den enda informationen om hur stort inflytande förvaltarförening-

en hade är att förvaltarföreningen ”handhar verksamheten” i de tre primärföreningarna, och att 

all personal i föreningarna var anställd av förvaltarföreningen. HFD ansåg utan närmare moti-

vering att föreningarna och bolaget ”bildar en grupp näringsidkare som får anses ha i huvud-

sak gemensam ledning[…]”. 

Eftersom fallet knappt ger någon information om vad förvaltningen av föreningarna innebar 

är det svårt att kommentera utfallet. I litteraturen har det påpekats att enligt modernt språk-

bruk innebär förvaltning inte ett särskilt omfattande ansvar.
71

 Eftersom begreppet i huvudsak 

gemensam ledning bygger på den bolagsrättsliga koncerndefinitionen bör man kunna kräva att 

ledningens inflytande är lika stort som för det ägande företaget i en koncern. 

Det andra avgörandet regeringen pekar på är RÅ 2003 not. 138. Fallet är ett överklagat för-

handsavgörande från Skatterättsnämnden. Förutsättningarna var följande. A AB (A) ägde 33 

% av aktierna i B AB (B). A skulle överlåta sina andelar i B till C AB (C). Överlåtelsen skulle 

medföra en kapitalförlust hos A. C ägdes till 100 % av D AB (D). D ägdes i sin tur till 59 % 

av A och till 41 % av E AB (E). A kontrollerade 50 % av rösterna i D. Varken A eller E till-

satte majoriteten av styrelseledamöterna i D. A innehade också en köpoption för E:s aktiein-

nehav i D. Som säkerhet för fullgörande av optionen hade E lämnat sina aktier i D som pant 

till A:s moderbolag.  

Frågan var om A och C stod under i huvudsak gemensam ledning. Det framgår inte av målet 

vem som skulle vara ledaren för A och C, men det måste rimligen ha varit antingen styrelsen i 

A eller moderbolaget. Skatterättsnämnden konstaterade kort att med hänsyn till A:s aktieinne-

hav i D och köpoptionen stod bolagen under i huvudsak gemensam ledning. Förhandsbeske-

                                                
70 Ds Fi 1986:19 s. 55 ff. 
71 Jilkén & Jilkén, Väsentligt inflytande och under huvudsak gemensam ledning – luddiga begrepp på 

drift?, Svensk Skattetidning 2013 s. 503.  
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det upphävdes av HFD då innehållet i optionsavtalet inte var tillräckligt klarlagt. HFD gjorde 

dock vissa generella uttalanden. HFD konstaterar inledningsvis att det är det faktiska inflytan-

det och inte de formella förhållandena som är avgörande. Sedan anges att det faktiska infly-

tandet över ett bolag kan vara beroende av avtal mellan bolagets ägare. Enligt HFD kan ”ett 

optionsavtal innehålla sådana villkor att det, ensamt eller tillsammans med andra omständig-

heter, redan när det ingåtts medför ett sådant faktiskt inflytande som innebär att de båda bola-

gen skall anses stå under i huvudsak gemensam ledning.” Eftersom villkoren i det aktuella 

avtalet inte var kända undanröjdes Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansökan avvisa-

des. 

Även om HFD undanröjde ansökan kan viss ledning hämtas från uttalanden om hur ett fak-

tiskt inflytande kan manifestera sig. Det kan uppkomma avtalsvägen. Det är dock oklart om 

avgörandets räckvidd är begränsat till optioner eller om andra avtalstyper kan beaktas. Att 

inflytandet i RÅ 1983 Aa 225 uppkom genom ett förvaltaravtal tyder på att alla avtal som ger 

någon inflytande i ett företag omfattas.    

I propositionen påstår regeringen också att innebörden av under i huvudsak gemensam led-

ning bör vara klarlagd, eftersom yttrycket förekommer i flera andra sammanhang i IL. De som 

nämns är 20:23, 25:7, 25a:2 och 39a:3 IL.
72

 

20:23 IL är en del i ett regelkomplex som behandlar avdrag för substansminskning vid utvin-

ning av naturtillgångar på en fastighet. Enligt 20:23 IL är företag i intressegemenskap bland 

annat om de står under i huvudsak gemensam ledning. Förarbetena ger ingen vägledning för 

hur begreppet ska tolkas.
73

 Veterligen finns ingen praxis. 

25:7 IL anger att vissa kapitalförluster inte är avdragsgilla om de uppkommer då ett företag 

avyttrar tillgångar till ett annat företag i intressegemenskap. Med intressegemenskap förstås 

enligt bestämmelsen bland annat att två företag står under i huvudsak gemensam ledning. När 

IL infördes anförde regeringen att skrivelsen om företag under gemensam ledning främst är 

tänkt att träffa oäkta koncerner. Som ledning för tolkningen hänvisas till det ovan behandlade 

fallet RÅ 86 Aa 255, Ds Fi 1986:19 och prop. 1986/07:42. Både departementsserien och pro-

positionen framhäver att det främst är oäkta koncerner som avses, men att även andra situa-

tioner kan tänkas. 

                                                
72 Prop. 2008/09:65 s. 48. 
73 Prop. 1980/81:104 s. 38, 50. 
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Bestämmelsen har varit föremål för prövning i praxis. RÅ 1995 ref. 43 är ett överklagat för-

handsbesked och förutsättningarna var följande. Sökanden var det svenska bolaget X AB. 

Aktierna i bolaget ägdes av ett konsortium bestående av både svenska och utländska företag. 

X AB planerade att sälja aktierna i sitt dotterbolag till det danska företaget Z A/S, vilket ägdes 

av samma konsortium. Då överlåtelsen beräknades medföra en kapitalförlust ställde X AB 

frågan om X AB och Z A/S stod under i huvudsak gemensam ledning och därför inte skulle 

ha rätt till förlustavdrag. Skatterättsnämnden svarade kort att då båda företagen ägdes direkt 

av samma konsortium och därmed indirekt av samma företag stod de under i huvudsak 

gemensam ledning. HFD delade Skatterättsnämndens uppfattning.
74

 

Enligt min mening får fallet tolkas mot bakgrund av att det är det faktiska inflytandet och inte 

de formella ägarförhållandena som är avgörande. Domskälen hade dock kunnat vara mer ut-

förliga. Det framgår exempelvis inte vilken vikt domstolen lade vid att bolagen ägdes av ett 

konsortium. Hade utgången blivit densamma om ägarna varit helt fristående från varandra?  

Intressegemenskapsbestämmelsen i 25a:2 IL har delvis behandlats ovan i avsnitt 2.2.2.1. I 2.p 

anges att bestämmelsen omfattar företag under i huvudsak gemensam ledning. I författnings-

kommentaren ges som exempel att ett moder- och dotterföretag står under gemensam led-

ning.
75

 I allmänmotiveringen exemplifieras det tänka tillämpningsområdet med en oäkta kon-

cern; en fysisk person som äger två företag.
76

 

Det sista lagrummet regeringen hänvisar till är 39a:3 IL. 39a kap. IL innehåller CFC-regler, 

vilka innebär att vissa ägare av utländska företag blir löpande beskattade för vinsten i företa-

gen innan den delas ut. Reglerna är tillämpliga om ägaren innehar mer än 25 % av kapitalet 

eller rösterna i det utländska företaget, 39a:2 IL. För att hindra att reglerna kringgås genom att 

ägaren sprider sitt innehav till flera närstående fysiska eller juridiska personer och på så vis 

hamnar under 25-procentsgränsen finns en regel om företag i intressegemenskap i 3 §. Deras 

andelar ska ses som ett enda innehav. Enligt 39a:3 1 p. IL är personer som står under i huvud-

sak gemensam ledning i intressegemenskap med varandra. Enligt förarbetena är skrivningen 

tänkt att träffa systerbolag, oaktat om ägaren är en fysisk eller juridisk person.
77

 Även denna 

bestämmelse är alltså tillämplig på äkta och oäkta koncerner. Anknytningen till koncerndefi-

nitionen är dock inte total. För intressegemenskapsregeln är såväl innehav av kapitalet som 

                                                
74 Avdragsförbudet tillämpades dock inte i detta fall av orsaker som inte är relevanta för denna uppsats. 
75 Prop. 2002/03:96 s. 171. 
76 A. prop. s. 136. 
77 Prop. 2003/04:10 s. 60.  
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röster på stämman relevant. Kravet på innehav är också sänkt från fler än hälften till minst 50 

%.
78

 Två företag stå alltså under i huvudsak gemensam ledning om ett tredje subjekt kontrol-

lerar minst hälften av rösterna eller kapitalet i företagen.
79

  

39a:3 1 p. IL gäller inte bara innehav av andelar eller röster, utan även kontroll av dem.
80

 Ut-

talandet är intressant eftersom flera rättskällor som behandlas i detta avsnitt konstaterar att det 

är det faktiska inflytandet, inte den formella ägarstrukturen som är avgörande. Vilken typ av 

kontroll som omfattas av regeln diskuteras i förarbetena. Enligt regeringen bör alla typer av 

kontroll som innebär ett reellt inflytande på företagets agerande beaktas.
81

 Som exempel på 

kontroll nämns bulvanförhållanden och företag som genom andelsinnehav och olika avtals-

förhållanden eller föreskrift i bolagsordningen eller jämförliga stadgar ensam har det bestäm-

mande inflytandet i företaget. Panthavare anses dock inte ha kontroll över de pantsatta ande-

larna, eftersom tanken är att de ska återlämnas till ägaren. 

Eftersom förarbetena till 24:10a IL hänvisar till dessa uttalanden om faktiskt inflytande kan de 

enligt min mening ge vägledning för vad som är ett faktiskt inflytande enligt ränteavdragsbe-

gränsningsreglernas intressegemenskapsdefinition. Det är dock tveksamt om inte bara innehav 

eller kontroll av rösterna utan även andelar kan ge upphov till inflytande enligt 24:10a 2 p. IL. 

Enligt mig är så inte fallet. Bestämmelsen i 24 kap. IL bygger som sagt på den bolagsrättsliga 

koncerndefinitionen. Enligt ABL är det innehav av röster som är avgörande. Dessutom talar 

inga andra källor än förarbetena till CFC-reglerna om rena andelsinnehav. Samma invänd-

ningar kan resas mot att 24:10a 2 p. IL skulle omfatta röstinnehav om 50 %, och inte över 

hälften som i koncerndefinitionen. 

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Begreppet under i huvudsak gemensam ledning i 

24:10a 2 p. bygger på det bolagsrättsliga koncernbegreppet. Troligen krävs ett innehav om 

över hälften av rösterna för att regeln ska bli tillämplig. Tillämpningsområdet är dock utvidgat 

till att även omfatta oäkta koncerner. Två företag kan således stå under ledning av exempelvis 

en fysisk person. Det är inte bara det formella innehavet av röster som är relevant, utan det 

faktiska inflytandet är avgörande. I praxis har faktiskt inflytande uppkommit dels då en eko-

nomisk förening förvaltade en annan förening och skötte dess verksamhet, dels genom inne-

hav av runt hälften av andelarna i ett bolag och en köpoption på resten. Faktiskt inflytande 

                                                
78 Prop. 2003/04:10 s. 60. Jfr. 1:11 ABL.  
79 Se 1:11 ABL. 
80 Prop. 2003/04:10 s. 60. 
81 Prop. 2003/04:10 s. 60 
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kan uppkomma genom avtal, föreskrifter i bolagsordning eller liknande dokument. Det bör 

dock krävas att det faktiska inflytandet motsvarar innehav av över hälften av rösterna. Även 

två bolag som ägs av samma konsortium anses stå under i huvudsak gemensam ledning. 

2.2.3 Huvudregeln 

Enligt huvudregeln i 24:10b IL får ett företag som ingår i en intressegemenskap inte göra av-

drag för ränteutgifter som avser en skuld till ett annat företag i intressegemenskapen.
82

 Förbu-

det är försett med två undantag som behandlas nedan.  

Avdragsförbudet gäller räntor på alla skulder till ett företag i samma intressegemenskap, oav-

sett vad lånet använts till.
83

 Ursprungligen gällde förbudet enbart ränta på skulder som var 

hänförlig till förvärv av delägarrätter från ett annat företag i intressegemenskapen. Skattever-

ket upptäckte emellertid att förbudet i stor utsträckning kringgicks, bl.a. genom att koncernin-

terna lån lämnades till förvärv av delägarrätter från någon utanför intressegemenskapen. Där-

för utvidgades förbudets tillämpningsområde till att omfatta ränta på alla interna skulder.
84

 

Troligen omfattas även det fallet att ett företag utfärdar ett räntebärande skuldebrev till någon 

utomstående, vilket sedan förvärvas av ett företag i intressegemenskapen. Det är förenligt 

med såväl lagens ordalydelse som syfte. 

Det finns ingen skatterättslig definition av vad som avses med ränta. Allmänt brukar sägas att 

ränta är kostnaden för en kredit; det belopp låntagaren betalar till långivaren utöver kapitalbe-

loppet som ersättning för att denne får låna pengar.
85

 Till detta kan läggas att räntan ofta be-

räknas med kreditbeloppet och kredittiden som bas.
86

 Enligt nationalekonomisk teori är ränta 

en förutsebar ersättning från långivare till låntagare.
87

 

Ränta måste skiljas från kapitalvinster. I praxis har gränsen dragits med hjälp av den national-

ekonomiska räntedefinitionen. Förutsebar avkastning har bedömts som ränta och oförutsebara 

värdestegringar som kapitalvinst. Som exempel på bedömningen kan nämnas RÅ 1988 ref. 2. 

En person hade förvärvat en räntefri fordran till underpris. Fordringen skulle sedan inlösas till 

nominellt belopp. HFD ansåg att skillnaden mellan förvärvspriset och inlösenbeloppet utgjor-

de en skattepliktig ränteinkomst då skillnaden mellan beloppen var en förutsebar vinst.  

                                                
82 Att räntekostnader som huvudregel är avdragsgilla framgår av 16:1 IL. 
83 Prop. 2012:13:1 s. 237. 
84 Prop. 2012/13:1 s. 230, 233. 
85 Prop. 2008/09:65 s. 52. 
86 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1, 14 uppl. s. 184. 
87 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt s. 184. 
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Ersättning för en kredit kan lämnas i former som inte benämns som ränta. Vissa sådana utgif-

ter jämställs skatterättsligt med ränta. Enligt regeringen får det avgöras i praxis om dessa ut-

gifter omfattas av regleringen. 

När tillämpningsområdet för avdragsbegränsningsreglerna utvidgades år 2012 utmönstrades 

en skrivning i 24:10c, enligt vilken gemenskapsinterna lån som ersatte tillfälliga externa lån 

omfattades av avdragsförbudet. Eftersom alla interna lån numera träffas av förbudet ansågs ett 

uttryckligt stadgande om tillfälliga lån överflödigt.
88

 

2.2.4 Back-to-back-lån 

Enligt 24:10c IL omfattar avdragsförbudet även räntor på så kallade back-to-back-lån. Be-

stämmelsen är tänkt att träffa skulder till ett företag utanför intressegemenskapen, till den del 

ett annat företag i intressegemenskapen har en fordran på det utomstående företaget, eller på 

ett företag i intressegemenskap med det utomstående företaget, om skulden har ett samband 

med fordran och avser förvärv av delägarrätter från ett företag som ingår i intressegemenska-

pen eller i ett företag som efter förvärvet ingår däri. Bestämmelsen hindrar att huvudregeln i 

24:10b IL kringgås genom att räntebetalningarna ”slussas” mellan företagen i intressegemen-

skap genom ett utomstående företag. Effekten av ett back-to-back-lån skulle annars ha varit 

att gäldenären i intressegemenskapen gör ränteavdrag för betalningar till det utomstående bo-

laget, som sedan gör motsvarande räntebetalningar till det bolag i intressegemenskapen som 

inte beskattas för ränteinkomster. Förfarandet kan illustreras med en enkel figur. 

 

 

 

 

 

I figuren ovan är utgör AB A och AB B en intressegemenskap. AB B har en skuld till AB C, 

och AB A äger en fordran på AB C. AB B har använt lånet från AB C för att förvärva del-

ägarrätter, antingen från ett företag som ingår i intressegemenskapen eller i ett företag som 

efter köpet ingår i intressegemenskapen. Skulden till AB C har ett samband med AB A:s ford-

ran. Pilarna symboliserar räntebetalningar. 

                                                
88 Prop. 2012/13:1 s. 265. 

AB A 

AB B 

AB C 
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En första fråga är vad som avses med att skulden kan antas ha samband med fordran. Enligt 

förarbetena krävs det inte en direkt koppling mellan in- och utlåningen, men det bör av om-

ständigheterna i det enskilda fallet framgå att det finns någon form av samband mellan skul-

den och fordran.
89

 Som ett exempel nämns att ett företag i en intressegemenskap lånar ut 

pengar till ett externt företag och därigenom får en fordran. Det externa företaget lånar i sin 

tur ut pengarna till ett företag i intressegemenskapen. Eftersom det i ett sådant fall är samma 

kronor och ören som slussas mellan företagen måste det enligt min mening vara ett exempel 

på en direkt koppling mellan in- och utlåning. Uttalandet är därför inte särskilt upplysande. 

Till skillnad från huvudregeln i 24:10b IL gäller bestämmelsen om back-to-back-lån bara om 

skulden avser förvärv av delägarrätter. När huvudregeln utvidgades till att omfatta alla lån 

behölls begränsningen i 24:10c IL. Vad som menas med delägarrätter framgår av 48:2 IL. 

Aktier, rätt på grund av teckning av aktie, teckningsrätter, fondaktierätter, andelar i värdepap-

persfond och specialfond, andelar i en ekonomisk förening eller andra tillgångar med liknande 

konstruktion eller verkningssätt är delägarrätter.
90

 24:10c IL gäller även för de instrument som 

räknas upp i 48:2 2 st. IL.
91

 I andra stycket finns en uppräkning av olika derivatinstrument; 

vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis, konvertibler, inlösen- och säljrätter som avser aktier, 

terminer och optioner vars underliggande tillgång avser aktier eller aktieindex och andra till-

gångar med liknande konstruktion eller verkningssätt. Enligt 48:2 3 st. IL anses en andel i en 

kooperativ hyresrättsförening vara en delägarrätt. Det är oklart om sådana andelar omfattar av 

avdragsbegränsningen. Skrivelsen om andel i kooperativa hyresrättsföreningar infördes 2016, 

flera år efter avdragsbegränsningsreglerna.
92

 Det kan dock sägas att det varken strider mot 

ordalydelsen i 24:10c eller mot syftet med reglerna att andelar i dessa hyresrättsföreningar 

omfattas. 

En annan fråga är vad som menas med att skulden avser förvärv av delägarrätter. Enligt reger-

ingen torde det i de flesta fall vara klart om en skuld avser ett förvärv av delägarrätter eller 

inte. Vid tveksamma fall får saken avgöras genom en helhetsbedömning av samtliga omstän-

digheter.
93

 

                                                
89 Prop. 2008/09:65 s. 55. 
90 Vad som avses med värdepappersfonder och alternativa fonder framgår av Lag (2004:46) om värdepappers-

fonder respektive 1:2 Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
91 Prop. 2008/09:65 s. 83 f.  
92 Prop. 2015/16:4 s. 200 f.  
93 Prop. 2008/09:65 s. 50. 



25 

 

En nyhet i 2012 års lagändring var att back-to-back-låneregeln utvidgades till att omfatta ex-

terna förvärv av delägarrätter i ett företag, om företaget efter förvärvet ingår i intressegemen-

skapen.  

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Avdragsbegränsningen gäller för alla räntebetalning-

ar på intressegemenskapsinterna skulder. Med ränta avses troligtvis all förutsebar avkastning 

på fordringar som inom skatterätten betraktas som ränta. Begränsningen tillämpas också på 

ränta på skulder som avser delägarrättsförvärv från utomstående företag. Dock bara till den 

del ett annat företag i intressegemenskapen har en räntebärande fordran på det utomstående 

företaget eller ett företag i intressegemenskap med den utomstående. Med delägarrätter menas 

aktier och ett antal andra instrument med liknande konstruktion. Back-to-back-regeln gäller 

också för externa delägarrättsförvärv, om delägarrätterna avser ett företag som efter förvärvet 

ingår i köparens intressegemenskap. 

2.2.5 Kompletteringsregeln 

Begränsningen av avdragsrätten för räntor som diskuterats ovan är inte absolut. Ett undantags-

löst avdragsförbud ansågs allvarligt försämra möjligheten att bedriva seriös affärsverksamhet 

i internationella koncerner. Då syftet med lagstiftningen inte varit att hindra affärsmässigt 

motiverade transaktioner har begränsningen försetts med vissa undantag.
94

 De undantag som 

finns i 24:10d IL ska behandlas i detta avsnitt. Dessa är räntor som beskattas med minst 10 %, 

räntor till mottagare som är skattskyldig till avkastningsskatt eller likartad beskattning, samt 

ränta på skulder som under ett beskattningsår inte överstiger 250 % av statslåneräntan. Be-

stämmelsen innehåller också ett ”undantag från undantaget”; om det huvudsakliga skälet för 

skuldförhållandet är att intressegemenskapen ska uppnå en väsentlig skatteförmån är räntan 

inte avdragsgill.  

2.2.5.1 Tioprocentsregeln 

Ränteutgifter på intressegemenskapsinterna skulder får dras av om inkomsten som motsvarar 

ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 % enligt lagstiftningen i den stat där det före-

tag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget 

bara skulle ha haft den inkomsten. Gränsen på 10 % ansågs vara tillräckligt hög för att kraftigt 

försämra lönsamheten på skatteplanering med räntebetalningar utan att träffa affärsmässigt 

motiverade skuldförhållanden.
95

 

                                                
94 Prop. 2008/09:65 s. 56 f.  
95 Prop. 2008/09:65 s. 59. 
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Huruvida räntan hos mottagaren beskattas med minst 10 % avgörs genom ett hypotetiskt test. 

Testet bygger på antagandet att mottagaren bara har en ränteinkomst som motsvarar den aktu-

ella ränteutgiften. Någon hänsyn ska inte tas till eventuella under- eller överskott som här-

stammar från normal drift eller normalt avdragsgilla utgifter.
96

 Testet bygger alltså på att det 

mottagande företaget är ”rent” och inte har några andra inkomster eller kostnader. Grundav-

drag, fribelopp eller liknande avdrag ska dock beaktas.
97

 Om en ränteinkomst beskattas lägre 

än 10 % till följd av ett sådant avdrag är 10-procentsregeln inte tillämplig. 

HFD har i två överklagade förhandsbesked -HFD 2011 ref. 90 II och V- prövat om Belgiska 

s.k. NID-avdrag utgör ett grundavdrag, fribelopp eller liknande avdrag. Enligt sökanden i fall 

II är NID-avdraget ett avdrag för en fiktiv räntekostnad på riskkapital, som i större utsträck-

ning endast tillkommer företag med hög grad av aktieägarfinansierad verksamhet. Avdraget är 

tänkt att eliminera skillnaden i beskattning för företag med ägar- och lånefinansierad verk-

samhet. Skatterättsnämnden ansåg att NID-avdraget var ett liknande avdrag eftersom det ”inte 

motsvaras av någon avdragsgill utgift enligt IL. HFD gjorde samma bedömning. För egen del 

kan jag inte se relevansen i att avdraget inte motsvaras av någon avdragsgill utgift enligt IL. I 

övrigt har jag inga invändningar mot beslutet. Bristen på såväl information om NID-avdraget 

som motivation från såväl Skatterättsnämnden som HFD gör dock att inga principiella slutsat-

ser kan dras om grundavdrag, fribelopp och liknande avdrag utifrån beskedet. 

Om mottagaren av räntebetalningarna är ett utländskt bolag är det skattelagstiftningen i det 

land som mottagaren är skattskyldig i som ska användas för att avgöra hur räntan beskattas.
98

 

Om räntebetalningen enligt den utländska rättsordningen klassificeras som exempelvis skatte-

fri utdelning är 10-procentsregeln inte tillämplig. Om den utländska staten har en lägre skatte-

sats på ränteinkomster ska den lägre satsen tillämpas. Det är den utländska rättsordningen som 

avgör hur inkomsten klassificeras och beskattas, med reservation för att företaget inte ska 

anses ha några andra inkomster eller utgifter enligt 24:10d IL. Det är inte av betydelse hur den 

utländska skatten är betecknad eller utformad, så länge det rör sig om en faktisk skatt.
99

 Re-

geln är således tillämplig på subjekt som inte omfattas av traditionell inkomstskatt, såsom 

schablonbeskattning. Om räntan hos mottagaren beskattas med minst 10 % är undantaget till-

lämpligt, annars inte.  

                                                
96 Hur det hypotetiska testet ska göras diskuteras i prop. 2008/09:65 s. 59 f. 
97 Prop. 2008/09:65 s. 59 f.  
98 Prop. 2008/09:65 s. 60. 
99 Prop. 2008/09:65 s. 63.  
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För att regeln ska vara tillämplig krävs i de flesta fall inte att mottagaren faktiskt har mottagit 

inkomsten eller tagit upp den till beskattning.
100

 I sådana fall får en hypotetisk bedömning 

göras om inkomsten kommer att beskattas tillräckligt högt när den väl tas upp. Undantaget är 

dock inte tillämpligt om mottagaren kan skjuta upp beskattningen på obestämd tid.
101

 Skatte-

rättsnämnden tycks i ett förhandsbesked ha vägrat ett företag avdrag på grund av att mottaga-

ren själv kunde avgöra när inkomsten skulle beskattas.
102

 I beskedet var mottagaren ett est-

ländskt bolag. Enligt estländsk lagstiftning skulle bolaget beskattas för inkomsten först när 

den delades ut. Enligt sökanden kunde utdelning förväntas ske inom 20 års tid. Enligt Skatte-

rättsnämnden kunde företaget som betalt räntan medges avdrag först när det visat att mottaga-

ren faktiskt har blivit beskattad för motsvarande inkomst. Enligt min bedömning måste Skat-

terättsnämnden ha grundat sitt avgörande på att mottagaren kunde skjuta upp skatten på obe-

stämd tid. Någon annan grund för att vägra avdrag med hänvisning till att mottagaren inte 

beskattats ännu finns veterligen inte.  

Det är den som ”faktiskt har rätt till inkomsten” som det hypotetiska testet ska tillämpas på. 

Skrivningen är tänkt att förhindra kringgåenden genom att ränta först betalas till ett företag 

där den beskattas med 10 %, för att sedan slussas vidare till ett lägre beskattat subjekt.
103

 Tro-

ligtvis avses här det fallet att betalningen slussas vidare från den skenbare mottagaren utan att 

först bli beskattad, annars är ju förutsättningen för att tillämpa 10-procentsregeln uppfylld. 

Den som faktiskt har rätt till inkomsten är enligt förarbetena den verklige och rättmätige äga-

ren, den som åtnjuter de ekonomiska fördelarna.
104

 Det är således inte tillräckligt att endast ha 

en formell rätt till betalning. 10-procentsregeln är tillämplig om betalningen går till en motta-

gare där den inte skulle beskattas med 10 %, men slussas vidare till den verklige ägaren, där 

skatten överstiger 10 %. I det motsatta fallet, där den förste mottagaren beskattas högt, men 

den faktiske mottagaren är lågbeskattad är undantaget inte tillämpligt. 
105

 

Det är den faktiska allokeringen av inkomsten som är avgörande. 10-procentsregeln är därför 

inte tillämplig om räntan betalas till ett fast driftställe i Sverige som är undantaget Svensk 

beskattningsrätt enligt exempt-metoden, om företaget hör hemma i ett lågskatteland.
106

 

                                                
100 Prop. 2008/09:10 s. 86. 
101 Prop. 2008/09:10 s. 86. 
102 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2012-06-29. 
103 Finansdepartementets promemoria: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplane-

ring inom en intressegemenskap s. 35 och prop. 2008/09:65 s. 61. 
104 Prop. 2008/09:65 s. 61. 
105 Prop. 2008/09:65 s. 61. 
106 Prop. 2008/09:65 s. 60. 
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Vem som faktisk har rätt till inkomsten har prövats i det överklagade förhandsavgörandet 

HFD 2012 not. 24. Sakomständigheterna var komplicerade men kan med viss förenkling be-

skrivas på följande sätt. Y AB var moderbolag i Y-koncern. Y AB överlät till marknadspris 

samtliga andelar i sitt amerikanska dotterbolag H1 till sitt andra amerikanska dotterbolag H2. 

Sedan överlät H2 samtliga andelar i H1 till X AB, som också var dotterbolag till H2. Som 

betalning lämnade X AB en räntebärande revers (lån A). 

Y Holding AB -moderbolaget i den nederländska delen av Y-koncernen- ägde samtliga ande-

lar i YBV, som ägde samtliga andelar i HBV. En andel i YBV var en preferensaktie som gav 

rätt till utdelning som i stort sett motsvarade räntan på lån A. Y Holding AB överlät prefe-

rensaktien vederlagsfritt till HBV. Övriga andelar överläts till H2 mot marknadsmässigt ve-

derlag i form av nyutgivna andelar i H2. H2 överlät sin fordringsrätt avseende lån A till HBV. 

Ersättningen bestod i en räntebärande revers (lån B). HBV lämnade fordringsrätten avseende 

lån A som kapitaltillskott till sitt moderbolag YBV. 

H2 bildade ett nytt amerikanskt dotterbolag (LLC) och överförde fordran avseende lån B till 

det bolaget som ett tillskott. I förhållande till HBV åtog sig H2 att lämna finansiellt stöd för 

det fall att HBV inte skulle fullgöra sina skyldigheter avseende lån B gentemot LLC. 

Efter dessa rockader var skuldförhållandena sådana att X AB var gäldenär och YBV borgenär 

för lån A. För lån B var LCC borgenär och HBV gäldenär. 

Frågan var om X AB hade rätt att göra avdrag för räntor på skuld A. För att avgöra frågan tog 

HFD ställning till vem som faktiskt hade rätt till inkomsten. Om YVB var den faktiske motta-

garen av räntebetalningarna skulle de beskattas med 25,5 %. Om HVB, LLC eller H2 skulle 

anses som den faktiske mottagaren skulle skatten på inkomsten bli lägre än 10 %. Förutsätt-

ningarna för att tillämpa 10-procentsregeln var alltså uppfylld endast om YBV var den faktis-

ke mottagaren.  

HFD konstaterade att avtalen, tillskotten och utfästelsen framstår som meningslösa om de inte 

ses i ljuset av att uppfylla 10-procentsregelns krav. Sedan anges att det knappast kan komma i 

fråga att HBV skulle använda ränteinkomsten från lån A till något annat än utdelning på pre-

ferensaktien som HBV innehade. Möjligheten att YBV potentiellt inte skulle kunna lämna 

utdelning förändrade inte saken. HBV skulle sedan betala ränta på lån B till LCC. H2 hade 

garanterat att den förpliktelsen skulle uppfyllas. HFD ansåg att H2 och LCC var och en var de 
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företag som faktiskt hade rätt till inkomsten. Räntebetalningarna från X AB slussades alltså 

via YBV till HBV och slutligen till LCC och dess moderbolag H2.  

I förarbetena behandlas också vem som ska anses faktiskt ha rätt till inkomsten när mottaga-

ren är en internbank eller en s.k. cash-pool. En internbank är ett företag i en koncern som har 

hand om koncernens finansiella verksamhet, såsom intern in- och utlåning samt extern kapi-

talanskaffning. En cash-pool är ett särskilt företag som hanterar likviditeten inom en koncern. 

Så kan ske genom att koncernföretagen har ett konto hos cash-poolen dit likviditeten rapporte-

ras och stäms av.
107

 Enligt förarbetena ska internbanken i normala fall ses som den som fak-

tiskt har rätt till inkomsten vid transaktioner med andra koncernföretag. Detta gäller även om 

den interna banken tar emot betalning och sedan lånar ut pengar till ett annat eller samma fö-

retag inom koncernen. Först när det är fråga om otillbörlig skatteplanering ska någon annan 

anses vara den rätte mottagaren.
108

 När en internbanks räntetransaktioner blir otillbörliga är 

oklart. 

Cash-pooling ska bedömas på samma sätt som internbanker.
109

 I de flesta fall ska cash-poolen 

ses som den som faktiskt har rätt till inkomsten. Om det är fråga om otillbörlig skatteplane-

ring kan avdragsrätten dock ifrågasättas.
110

 Som framgått kan det närmast presumeras att in-

ternbanker och cash-pooler är den rätte mottagaren av betalningar som går till dem. För att 

10-procentsregeln ska bli tillämplig krävs även i dessa fall att inkomsten beskattas med minst 

10 %. 

10-procentsregeln kan sammanfattas på följande sätt. Intressegemenskapsinterna räntor är 

avdragsgilla, om de hos den som har rätt till inkomsten beskattas med minst 10 %. Beskatt-

ningsnivån avgörs genom ett hypotetiskt test, där räntan ses som mottagarens enda inkomst. 

Grundavdrag och liknande fribelopp ska dock ingå i testet. Ett exempel på sådana belopp är 

belgiska NID-avdrag. Beskattningsnivån avgörs helt av lagstiftningen i mottagarens hemvists-

tat. När testet utförs behöver mottagaren ännu inte ha beskattats för inkomsten, men det krävs 

att så kommer att ske. Den faktiska mottagaren av räntan är det subjekt som slutligen njuter 

fördelarna av betalningen. Om räntebetalningen går till en cash-pool eller en internbank är det 

oftast de som är den faktiska mottagaren. 

                                                
107 Begreppen förklaras i Prop. 2008/09:65 s. 62. 
108 Hur 10-procentsregeln ska tillämpas på internbanker framgår av prop. 2008/09:65 s. 62. 
109 Prop. 2008/09:65 s. 26. 
110 Se föregående not.  
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2.2.5.2 Avkastningsskatt m.m. 

I 24:10d 2-3 st. IL finns speciella regler för det fall att räntebetalningen går till vissa mottaga-

re som är skattskyldiga till avkastningsskatt eller motsvarande utländsk skatt. I de fallen är 

räntebetalningen avdragsgill, dock bara om den ränta som belöper på skulden inte är högre än 

250 % av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattnings-

året. Statslåneräntan ska som minst anses vara 0,5 %. Om räntesatsen på den aktuella skulden 

överstiger den tillåtna nivån är räntan inte till någon del avdragsgill enligt 24:10d 2-3 st. IL. 

Att mottagaren av räntebetalningen är skattskyldig för avkastningsskatt hindrar dock inte att 

avdragsrätten prövas enligt 10-procentsregeln eller ventilen i 24:10e IL.
111

 Den särskilda re-

geln för avkastningsbeskattade företag är tänkt som en alternativ förenklingsregel. 

De avkastningsbeskattade subjekt som omfattas av regeln räknas upp i 2 § 1-3 p. lagen om 

avkastningsskatt.
112

 Dessa är svenska livförsäkringsföretag, utländska livförsäkringsföretag 

som bedriver försäkringsrörelse från ett fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepen-

sionsinstitut som bedriver med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet 

från fast driftställe i Sverige; pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige 

meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en 

pensionsstiftelse enligt samma lag. 

Regeln är också tillämplig på utländska företag som inte är skyldiga att betala avkastnings-

skatt, om de beskattas på ett likartat sätt och på en nivå som minst motsvarar avkastningsskatt 

enligt lagen om avkastningsskatt, 24:10d 2 st. 1 p. IL. Vilka faktorer som är avgörande för om 

ett utländskt företag beskattas på ett likartat sätt diskutera i förarbetena. Där anges att det ut-

ländska företaget ska vara skyldigt att betala en schablonmässigt beräknad skatt, där uttaget 

beräknas på värdet av den skattskyldiges tillgångar. Vidare ska schablonskatten utgå istället 

för en konventionell skatt. Dessutom ska den skatt som faktiskt tas ut uppgå till minst samma 

nivå som för företag som omfattas av lagen om avkastningsskatt, dvs. 15 %.
113

 

Om samma gäldenär har flera skulder till samma borgenär ska bedömningen om räntan är 

högre eller lägre än vad som är tillåtet avgöras skuld för skuld.
114

 

                                                
111 Prop. 2008/09:65 s. 63 och Prop. 2012/13:1 s. 245.  
112 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. 
113 Vad som sagts om utländska företag är hämtat från prop. 2012/13:1 s. 244 f.  
114 Prop. 2012/13:1 s. 245. 
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2.2.5.3. Undantaget från kompletteringsregeln 

I 24:10d 4 st. IL finns ett undantag från 10-procents- och avkastningsskatteregeln. Även om 

rätt till avdrag föreligger enligt någon av de båda grunderna får något avdrag inte göras, om 

det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen 

ska få en väsentlig skatteförmån. Undantaget tillkom efter att Skatteverket uppmärksammat 

att företagen anpassat sig till 10-procentsregeln, så att mottagaren av räntebetalningen beskat-

tades med 10 %. De avdrag som erhölls med hjälp av 10-procentsregeln uppgick årligen till 

stora belopp. Enligt Skatteverket hade anpassningen skett enbart för att uppnå skatteförmå-

ner.
115

 Undantagsregeln infördes därför för att hindra den typen av skatteplanering. 

Undantaget är tillämpligt om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit 

är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Med huvudsaklig förstås 75 % 

eller mer.
116

 Här kan sägas att det är en ren fiktion att ett företag kan ha en viss avsikt. Hur en 

sådan fiktiv avsikt ska kvantifieras framgår inte.  

Vad som avses med en väsentlig skatteförmån kan enligt regeringen inte anges specifikt.  Ett 

antal kriterier och allmänna hållpunkter kan dock ställas upp.
117

 Bedömningen ska göras ut-

ifrån både gäldenärens och borgenärens perspektiv, med beaktande av samtliga relevanta om-

ständigheter.
118

 Någon fast beloppsgräns kan inte fastslås. Att förmånen ska vara väsentlig 

utesluter dock mindre belopp. Det kan också beaktas om förfarandet medför förmåner vid fler 

än ett beskattningsår.
119

 

I förarbetena redogörs för ett antal omständigheter som bör beaktas vid bedömningen om un-

dantagsregeln är tillämplig.
120

 Slussning av räntebetalningar via andra företag i intressege-

menskapen omfattas om förfarandet framstår som omotiverat vid sidan av de skatteförmåner 

som uppstår. Vid bedömningen om slussningen är omotiverad har den aktuella koncernstruk-

turen betydelse. Som exempel på omotiverad slussning nämns dels att ett företag med under-

skott agerar långivare genom att pengar slussas till underskottsföretaget från andra företag i 

intressegemenskapen, dels att skuldförhållandet har skapats för att underskott i en viss stat ska 

kunna kvittas mot ränteinkomster. En annan relevant omständighet är att nya företag bildats, 

vars huvudsakliga funktion är att inneha lånefordringar. Att det är egenupparbetade medel 

                                                
115 Prop. 2012/13:1 s. 247. 
116 Prop. 2012/13:1 s. 251 och prop. 1999/2000:2 del 1 s. 505. 
117 Prop. 2012/13:1 s. 252. 
118 Prop. 2012/13:1 s. 248 och 252 
119 A. prop. s. 252. 
120 De nämnda omständigheterna är samtliga hämtade från prop. 2012/13:1 s. 253 f.  
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som lånas ut talar för att skuldförhållandet betingas av sunda affärsmässiga skäl. Slutligen är 

beskattningsnivån hos mottagaren av räntan betydelsefull. Räntebetalningar mellan konven-

tionellt beskattade företag mellan vilka det föreligger koncernbidragsrätt ska inte omfattas av 

undantagsregeln. Kortfristiga skulder omfattas oftast inte av undantaget.
121

 Det innebär att 

normal cash-pool-verksamhet inte påverkas.  

Som framgått är det inte särskilt klart när undantagsregeln är tillämplig. Enligt regeringen kan 

ytterligare precisering sökas i den nedan behandlade ventilen i 24:10e IL.
122

 

2.2.6 Ventilen 

Enligt regeringen kan det inte uteslutas att det finns företag som inte uppfyller kraven i kom-

pletteringsregeln, men där det är uppenbart att företaget inte ägnar sig åt sådan skatteplanering 

som ränteavdragsbegränsningsreglerna är tänkta att motverka.
123

 För dessa fall finns i 24:10e 

IL en ventil. Även om rekvisiten i kompletteringsregeln inte är uppfyllda får räntebetalningar 

dras av, om det skuldförhållande som ligger till grund för räntebetalningen är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat. Ventilen är bara tillämplig om mottagaren hör hemma i en stat inom 

ESS
124

 eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som inte är begränsat till att 

omfatta vissa inkomster. Med huvudsakligt avses runt 75 % eller mer.
125

 Skrivningen ska ut-

trycka att de affärsmässiga motiven ska vara klart överordnade andra skäl för transaktionen. 

Att det också kan finnas skattemässiga skäl bakom skuldförhållandet utesluter alltså inte att 

ventilen är tillämplig. Eventuella skattemässiga motiv ska dock inte beaktas när lagrummet 

tillämpas.
126

 

Vad som avses med affärsmässigt motiverat är mera oklart. När regeln infördes uttalade re-

geringen att det ska ligga sunda och affärsmässiga överväganden -utöver eventuella skatteef-

fekter- bakom de transaktioner som ska bedömas.
127

 En helhetsbedömning ska göras av samt-

liga relevanta omständigheter. HFD fick tillfälle att pröva ventilen i fem överklagade för-

handsavgöranden i HFD 2011 ref. 90.
128

 

                                                
121 Prop. 2012/13:1 s. 253. 
122 Prop. 2012/13:1 s. 253. 
123 Prop. 2008/09:65 s. 67. 
124 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
125 Prop. 2008/09:65 s. 68. 
126 Prop. 2012/13:1 s. 257. 
127 Prop. 2008/09:65 s. 68. 
128 Avgörandena gäller regelns äldre ordalydelse. Huruvida en annan bedömning blir aktuell enligt den nya ly-

delsen diskuteras nedan.  
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I fall I hade ett intressegemenskapsinternt andelsförvärv föregåtts av ett externt förvärv av 

andelarna. HFD konstaterar inledningsvis att ventilen måste tillämpas restriktivt för att syftet 

med avdragsbegränsningen ska uppnås, d.v.s. att den svenska skattebasen inte urholkas. En-

ligt domstolen bör man i bedömningen skilja på organisatoriska och affärsmässiga skäl. En 

omorganisation är oftast en helt intern angelägenhet. När omorganisationen finansieras genom 

intern skuldsättning ökas inte intressegemenskapens skuldbelastning, men kan medföra en 

lägre skattekostnad för gemenskapen. Sådana omstruktureringar hade i stället kunnat ske ge-

nom tillskott. Ett externt förvärv kan i regel antas ske av affärsmässiga skäl och görs i konkur-

rens med andra. Kostnaden för att finansiera ett externt förvärv är en viktig faktor för affärens 

lönsamhet och ofta avgörande för om den alls kommer till stånd.
129

 Enligt HFD framstod det 

efterföljande interna förvärvet tidsmässigt och i övrigt endast som ett led i att foga in det för-

värvade företaget i intressegemenskapen. Ventilen var tillämplig i sådana fall. Även fall V 

gällde ett externt andelsförvärv med efterföljande intern överlåtelse. Ventilen ansågs med 

samma motivering som i fall I vara tillämplig. Fall II-IV rörde rent interna överlåtelser och 

skuldförhållanden. HFD ansåg med samma resonemang som i fall I att sådana rent interna 

omstruktureringar sällan är affärsmässigt motiverade och vägrade därför avdrag. Med hänvis-

ning till HFD 2011 ref. 90 har HFD i två andra fall medgivit avdrag då ett internt förvärv fö-

regåtts av ett externt.
130

  

Det är oklart om HFD 2011 ref. 90 fortfarande har något prejudikatvärde. Förändringen av 

avdragsbegränsningsreglerna 2012 påverkade ventilen på tre sätt. För det första omfattar reg-

lerna nu alla intressegemenskapsinterna skulder, och inte som tidigare skulder hänförliga till 

förvärv av delägarrätter. För det andra tillkom i ventilen ett nytt stycke. Enligt 24:10e 3 st. IL 

ska det vid bedömningen av huruvida skuldförhållandet är affärsmässigt motiverat särskilt 

beaktas om finansiering i stället hade kunnat ske genom ett tillskott från det företag som inne-

har den aktuella fordran på företaget eller från ett företag som, direkt eller indirekt, genom 

ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det låntagande företaget. För det 

tredje innehåller propositionen preciserande uttalanden om när ett skuldförhållande anses af-

färsmässigt motiverat.  

Enligt regeringen talar det för att skulden är affärsmässig om intressegemenskapen bedriver 

reell ekonomisk verksamhet där mottagaren av räntebetalningarna är etablerad, samt att ränte-

utgifterna inte är anmärkningsvärt stora jämfört med vad som betalas till andra företag i län-

                                                
129 Det ovan sagda är hämtat från HFD 2011 ref. 90 I. 
130 HFD 2012 not. 3 och 23. 
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der med högre beskattning.
131

 Omständigheter som talar mot affärsmässighet är att mottaga-

ren inte alls beskattas för inkomsten eller beskattningen kan neutraliseras genom olika avdrag. 

Det anses inte heller affärsmässigt att använda hybridinstrument för att uppnå en låg beskatt-

ning. Enligt förarbetena är kortfristiga skulder normalt affärsmässiga, såvida skulden inte kon-

tinuerligt ersätts med en ny. Med kortfristiga skulder avses i ventilen en löptid på några må-

nader. Räntor som betalas ut från en cash-pool anses affärsmässigt motiverade. Lån till löpan-

de verksamhet anses normalt affärsmässiga, om det inte handlar om ett systematiskt uppbyg-

gande av en stor skuld. Ett fall där ventilen kan vara tillämplig är då ett schablonbeskattat 

subjekt har betalt för höga räntor för att regeln i 24:10d IL ska tillämpas.
132

 

Enligt 24:10e IL ska det vid bedömningen av om skuldförhållandet är affärsmässigt motiverat 

särskilt beaktas om finansiering istället hade kunnat ske genom ett tillskott från det företag 

som innehar den aktuella fordran på företaget eller från ett företag som, direkt eller indirekt, 

genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det låntagande företaget. När 

ett företag har ett väsentligt inflytande i ett annat har diskuterats ovan i avsnitt 2.2.2.1.  

Som exempel på fall då ett kapitaltillskott istället för ett lån hade kunnat lämnas nämns i fö-

rarbetena att borgenären själv har fått ett tillskott för att kunna lämna lånet, eller tillskjuter sin 

fordran som tillskott till ett annat företag i intressegemenskapen. I de fallen är lånen sällan 

affärsmässigt motiverade.
133

 

Trots att möjligheten att lämna tillskott särskilt framhävs i lagtexten är det bara en av flera 

omständigheter som ska beaktas när affärsmässigheten för ett visst skuldförhållande be-

döms.
134

 Under lagstiftningsarbetet påpekade Lagrådet att det är oklart vilken vikt som ska 

tillmätas att kapitaltillskott hade kunnat lämnas.
135

 Frågan besvaras inte tydligt av regeringen, 

men det anförs att möjligheten att lämna tillskott torde vara större om låntagaren är ett helägt 

dotterföretag. Storleken på långivarens direkta eller indirekta innehav av andelar i låntagaren 

torde därför vara en relevant omständighet, där större innehav talar för att tillskott hade kun-

nat lämnas. Vid bedömningen av om ett tillskott hade kunnat lämnas ska hänsyn tas till fak-

tiska juridiska hinder i det land där långivaren har sin hemvist. Det kan röra sig om civil- eller 

                                                
131 Prop. 2012/13:1 s. 257.  
132 Samtliga exempel på affärsmässighet i stycket är hämtade från prop. 2012/13:1 s. 255 ff. 
133 Prop. 2012/13:1 s. 261. 
134 Prop. 2012/13:1 s. 262. 
135 A. prop. s. 262. 
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skatterättsliga regler mot att lämna tillskott.
136

 I sådana fall ska det undersökas om något annat 

företag med väsentligt inflytande i låntagaren istället hade kunnat lämna ett tillskott. 

Ventilen innehåller två geografiska begränsningar. Den är bara tillämplig om mottagaren har 

sin hemvist i en stat inom ESS, eller en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som 

inte är begränsat till vissa inkomster. Mottagaren ska då omfattas av avtalets regler om be-

gränsning av beskattningsrätten, och ha hemvist i den staten enligt avtalet. Den geografiska 

begränsningsregeln tillkom för att hindra att obeskattade värden förs från Sverige till ”skatte-

paradis”.
137

 

Om skulden avser förvärv av delägarrätter, antingen från ett företag i intressegemenskap eller 

i ett företag som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen, ska även förvärvet vara affärs-

mässigt motiverat, 24:10e 2 st. IL Förarbetena innehåller inga särskilda uttalanden om när ett 

förvärv är affärsmässigt. Troligen ska bedömningen göras på samma sätt som för skulder. Här 

kan påminnas om HFD 2011 ref. 90. Enligt HFD är interna förvärv som finansieras med in-

terna lån en organisatorisk åtgärd som sällan betingas av affärsmässiga skäl. Uttalandet gällde 

i och för sig skuldens affärsmässighet, men rörde ventilens äldre lydelse. Regeln omfattade då 

skulder hänförliga till interna förvärv av delägarrätter, d.v.s. samma situation som idag regle-

ras i 24:10e 2 st. IL. Uttalandet torde därför vara tillämpligt här. 

Om delägarrättsförvärvet har finansierats med ett tillfälligt externt lån som sedan ersätts med 

en intern skuld ska även den interna skulden vara affärsmässigt motiverad. Denna regel ska 

hindra att regelverket kringgås genom att intressegemenskapen först tar upp ett externt lån 

som sedan ersätts med ett internt skuldförhållande.
138

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Med huvudsakligen avses 75 % eller mer. I praxis 

har affärsmässiga skäl ansetts föreligga då externt förvärvade andelar överlåts internt för att 

passas in i intressegemenskapen. Det är dock oklart vilket prejudikatvärde dessa fall har idag, 

eftersom avdragsbegränsningen numera gäller alla gemenskapsinterna skulder. Enligt förarbe-

tena ska en samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter göras för att avgöra om 

en skuld är affärsmässig. Omständigheter som ska beaktas är bl.a. om räntemottagaren bedri-

ver faktisk ekonomisk verksamhet, om räntan är affärsmässig samt beskattningsnivån hos 

mottagaren. Kortfristiga skulder anses oftast affärsmässiga. I lagtexten framhålls möjligheten 

                                                
136 A. prop. s. 263. 
137 A. prop. s. 263 f. 
138 A. prop. s. 265. 
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att lämna tillskott istället för lån som ett tecken på att transaktionen inte är affärsmässig. Om 

skulden avser delägarrättsförvärv ska även förvärvet vara affärsmässigt motiverat.  

2.2.7 Ventilen för back-to-back-lån 

Som nämnts ovan under avsnitt 2.2.4 gäller avdragsförbudet även för räntor på vissa externa 

skulder, s.k. back-to-back-lån, 24:10c IL. I 24:10f IL finns emellertid två undantag från be-

gränsningen. Räntor på sådana lån får dras av om den externa långivaren beskattas för in-

komsten med minst 10 %, eller omfattas av den särskilda regeln för avkastningsbeskattade 

företag enligt 24:10d IL. Detta gäller dock inte om det huvudsakliga skälet till att skuldförhål-

landet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån, 24:10f 1 

p. IL. Vad som menas med att det huvudsakliga skälet för en transaktion är att uppnå en vä-

sentlig skatteförmån har diskuterats ovan i avsnitt 2.2.5.3.  

Avdrag för skulder på back-to-back-lån får också dras av om såväl förvärvet av delägarrätter 

och skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverade, 24:10f 2 p. IL. Bedömning-

en ska göras enligt samma principer som för ventilen i 24:10e IL.
139

 Detta undantag är bara 

tillämpligt om mottagaren av räntebetalningarna har hemvist i ESS eller i en stat med vilken 

Sverige har ingått ett skatteavtal som inte är begränsat till att omfatta vissa inkomster, och 

mottagaren omfattas av avtalets regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist 

i denna stat enligt avtalet. 

3. EU-rätten 

I detta avsnitt behandlar jag endast kort förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt, samt 

de fördragsbestämmelser som de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna ska vara förenli-

ga med. Huruvida så är fallet analyserar jag nedan i avsnitt 4, i samband med att EUD:s tolk-

ning av fördragets bestämmelser undersöks. 

3.2 Fördraget och dess tillämplighet 

Bestämmelserna om etableringsfrihet inom unionen och kapitalets fria rörlighet finns i FEUF. 

Enligt art. 49 FEUF om den fria etableringsrätten ska  

”[…] inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium 

förbjudas. Detta förbud ska även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i 

någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. 

                                                
139 A. prop. s. 268. 
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Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och 

driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkor som etableringslandets 

lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital.” 

Kapitalets fria rörlighet behandlas i art. 63 FEUF. Enligt artikeln ska ”[…] alla restriktioner 

för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredjeland vara för-

bjudna. […] Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel ska alla restriktioner för betal-

ningar mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredjeland vara förbjudna.” Som 

synes gäller den fria rörligheten för kapital både inom EU och mot resten av världen. Etable-

ringsfriheten gäller endast inom EU. 

Enligt art. 54 FEUF ska bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstift-

ning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen 

likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna. Med bolag förstås en-

ligt art. 54.2 FEUF juridiska personer som drivs i vinstsyfte. Etableringsfriheten gäller alltså 

även för företag som är etablerade inom unionen. Definitionen torde sammanfalla med de 

företag som omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna enligt 24:10a 2 st. IL.
140

 Dock 

tillkommer etableringsfriheten inte kommuner, men däremot kommunala bolag. 

EU-fördragets bestämmelser om fri rörlighet är tillämpliga även på nationell skattelagstift-

ning. I avoir fiscal-målet konstaterade EUD att franska regler som gav en skattekredit på ut-

delning från bolag till franska men inte utländska subjekt utgjorde en otillåten inskränkning av 

etableringsfriheten.
141

 I senare praxis har EUD beskrivit förhållandet mellan fördraget och 

nationella skatteregler på följande sätt: ”[…] av fast rättspraxis följer att även om frågor om 

direkta skatter i och för sig inte faller inom gemenskapens behörighetsområde, är medlemssta-

terna inte desto mindre skyldiga att iaktta gemenskapsrätten vid utövandet av sin behörig-

het[...]”142
 Det står alltså klart att medlemsstaterna inte får anta eller upprätthålla skatteregler 

som utgör oberättigade hinder de fria rörligheterna. 

Vid en konflikt mellan nationella regler och EU-rätten har den senare företräde. I fallet Costa 

mot ENEL konstaterar EUD att genom fördraget skapades en särskild rättsordning som är 

införlivad i staternas rättssystem. De har överfört en del av sina uppgifter till unionen. På be-

gränsade områden har de därigenom överfört en del av sin suveränitet till EU. Till följd av 

                                                
140 Se avsnitt 2.2.2 ovan. 
141 Mål 270/03 och Ståhl, Kristina, Person Österman, Roger, Hilling, Maria, Öberg, Jesper, EU-Skatterätt, 3 

uppl. s. 70. 
142 Mål C-446/03 p. 29. 
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denna kompetensöverföring måste unionsrätten enligt EUD ges företräde framför nationell 

lagstiftning.143 I det senare rättsfallet Internationale Handelsgesellschaft preciserar och utvid-

gar EUD unionsrättens företräde till att även omfatta nationella författningar och grundla-

gar.144 Enligt domstolen skulle EU-rätten förlora sin karaktär av unionsrätt om den kunde åsi-

dosättas genom nationella lagstiftningsåtgärder.  

I fallet Van Gend & Loos kom EUD fram till att vissa av fördragets artiklar har direkt ef-

fekt.145 Med direkt effekt menas att en artikel ger upphov till rättigheter och skyldigheter för 

enskilda som kan göras gällande inför nationella domstolar.146 EUD konstaterade i fallet att 

rättigheter för enskilda inte endast uppkommer då det uttryckligen anges i fördragen, utan 

också genom att det allmänna eller enskilda åläggs skyldigheter. Domstolen drog därav slut-

satsen att ovillkorliga, klara och precisa fördragsartiklar har direkt effekt och kan åberopas av 

enskilda inför nationella domstolar.147 Såväl etableringsfriheten som kapitalets fria rörlighet 

har i senare praxis bedömts ha direkt effekt.148 

4. Fördragets tillämpning på den svenska lagstiftningen 

I detta avsnitt prövas de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna mot fördragets artiklar om 

etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital. Först utreder jag vilken av de två friheterna EUD 

troligtvis skulle pröva de svenska reglerna mot. Därefter undersöker jag om begränsningsreg-

lerna utgör en inskränkning av någon av friheterna. Om så är fallet blir frågan om inskränk-

ningen kan rättfärdigas. Om de svenska reglerna är direkt diskriminerande mot utländska sub-

jekt kan de enbart rättfärdigas på de grunder som anges i art. 51 och 52 FEUF. Om reglerna 

däremot enbart är indirekt diskriminerande eller annars utgör ett hinder för de fria rörligheter-

na kan de rättfärdigas om de uppfyller kraven i det test som EUD utvecklat i sin praxis alltse-

dan Gebhard-målet.
149

 För att framställningen ska bli mer konkret kommer jag att i varje steg 

som beskrivits ovan gå igenom innehållet i fördragen och EUD:s praxis och kontinuerligt till-

lämpa dem på de svenska reglerna. 

                                                
143 Mål 6/64. 
144 Mål 11/70 p. 3 och Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 Uppl. 2014 s. 101. 
145 Mål 26/62. 
146 Bernitz & Kjellgren s. 112. 
147 Mål 26/62 och Bernitz & Kjellgren s. 113 f.  
148 Art. 49 FEUF om etableringsfrihet har tillämpats med direkt effekt av EUD bl.a. i mål 270/83. Art. 63 om 

kapitalets fria rörlighet har tillämpats med direkt effekt bl.a. i de förenade målen C-163/94, C-165/94 och C-

250/94. 
149 Mål C-55/94. 
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4.1. Vilken frihet är tillämplig? 

EUD har i ett flertal domar lämnat vägledning för vilken frihet nationella regler ska prövas 

mot när såväl etableringsfriheten som kapitalets fria rörlighet hypotetiskt kan påverkas. I detta 

avsnitt sammanställer jag denna praxis för att avgöra vilken frihet ränteavdragsreglerna faller 

under.  

I Cadbury Schweppes-domen prövade EUD brittiska CFC-regler, som innebar att ett brittiskt 

moderbolag i vissa fall skulle beskattas för vinster som uppstått i utländska dotterbolag.
150

 En 

av frågorna som den nationella domstolen ställde var om en sådan lagstiftning kunde utgöra 

ett hinder antingen för etableringsfriheten eller för kapitalets fria rörlighet. EUD konstaterade 

att:  

”[e]nligt fast rättspraxis omfattar det materiella tillämpningsområdet för de fördragsbestämmelser som avser 

etableringsfriheten nationella bestämmelser som är tillämpliga på den andel som en medborgare i den berörda 

medlemsstaten innehar i kapitalet i ett bolag som är etablerat i en annan medlemsstat, vilken andel ger nämnde 

medborgare ett betydande inflytande över detta bolags beslut och möjlighet att bestämma över bolagets verk-

samhet[…]”151 

Eftersom de aktuella reglerna var tillämpliga då ett brittiskt företag ägde andelar som gav det 

kontroll över ett utländskt bolag var det etableringsfriheten som aktualiserades. Om de regler 

som prövas är tillämpliga då ett företag äger andelar som ger det ett betydande inflytande i ett 

annat företag är det alltså etableringsfriheten som blir aktuell. Om det rör sig om ett mindre 

innehav som inte ger ägaren ett sådant inflytande kan det istället ses som en kapitalrörelse. I 

sådana fall blir kapitalregeln istället tillämplig. 

Denna praxis har i viss mån preciserats i Lasertec.
152

 Målet gällde tyska bolagsskatteregler. 

Enligt det aktuella regelkomplexet skulle ränta som tyska bolag betalade på lånat kapital till 

sitt ägarbolag skattemässigt ses som icke avdragsgill utdelning. En sådan omklassificering 

gjordes bara om ägarbolaget inte hade rätt till en viss skatteförmån, som i regel endast tillkom 

tyska bolag, samt ägde en väsentlig del i det räntebetalande bolagets kapital. Med väsentlig 

del avsågs i lagstiftningen en fjärdedel. Med en väsentlig del jämställdes dock mindre inne-

hav, om ägaren på annat sätt utövade ett kontrollerande inflytande i bolaget. Omklassifice-

ringen av räntebetalningar skedde alltså i de flesta fall då mottagaren var ett utländskt bolag, 

men inte annars. 

                                                
150 Mål C-196/04. 
151 Mål C-196/04 p. 31. Min kursivering. 
152 Mål C-492/04. 
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Den nationella domstolen ställde frågan om dessa regler utgjorde ett otillåtet hinder för etable-

ringsfriheten eller kapitalets fria rörlighet. Med hänvisning bl.a. till Cadbury Schweppes-

målet angav EUD att vid fastställandet av vilken frihet en nationell lagstiftning omfattas av 

ska ändamålet med den aktuella lagstiftningen beaktas.
153

 Nationella bestämmelser som rör 

innehavet av andelar som ger innehavaren ett bestämmande inflytande över bolagets beslut 

och verksamhet omfattas av fördragets bestämmelse om etableringsfrihet.
154

 EUD tog fasta på 

att de tyska reglerna inte bara omfattade det fall att ett bestämmande inflytande uppstod ge-

nom andelsinnehav, utan också mindre innehav som ändå gav ägaren ett bestämmande infly-

tande. Detta visade enligt EUD att 

”[…] den tyska lagstiftarens vilja med den nationella bestämmelse som är i fråga i målet vid den nationella dom-

stolen är att den, utan att vara fixerad till något exakt tal, skall kunna tillämpas på andelsinnehav som ger möjlig-

het att utöva ett bestämmande inflytande över det berörda bolagets beslut och att bestämma över dess verksam-

het […]
155

 

Eftersom syftet med de tyska reglerna var att de skulle omfatta de fall då ett bolag, genom 

andelsinnehav eller på annat sätt, hade ett bestämmande inflytande i ett annat bolag ansåg 

EUD att den frihet som aktualiserades var etableringsfriheten. Domstolen nämnde också att 

bolaget som givit upphov till tvinsten ägde två tredjedelar av kapitalet i dotterbolaget; ett in-

nehav som enligt domstolen ”utan tvekan” ger upphov till ett bestämmande inflytande.
156

  

 I Lasertec verkar EUD mer ta fasta på det faktiska inflytandet än på de formella ägarförhål-

landena. De tyska reglerna var bara tillämpliga då ett bestämmande inflytande faktiskt före-

låg, men detta inflytande kunde uppstå både genom rena andelsinnehav eller genom andelsin-

nehav i kombination med andra omständigheter. Fokuset på det faktiska inflytandet liknar 

tanken som ligger bakom de svenska ränteavdragsbegränsningarna, där det faktiska inflytan-

det är avgörande för om en intressegemenskap föreligger.
157

 

EUD fick anledning att ytterligare belysa gränsdragningen mellan de två friheterna i FII-

målet.
158

 Domstolen upprepade inledningsvis vad som framgått av tidigare praxis; frågan om 

vilken frihet en nationell lagstiftning omfattas av avgörs med beaktande av ändamålet med 

den aktuella lagstiftningen. En nationell lagstiftning som endast ska tillämpas på andelsinne-

                                                
153 Mål C-492/04 p. 19. 
154 A. mål p. 20. 
155 A. mål p. 22. 
156 A mål p. 23. 
157 Se ovan avsnitt. 2.2.2.2. 
158 Mål C-35/11. 
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hav som ger ett bestämmande inflytande över ett bolags beslut och verksamhet, omfattas av 

etableringsfriheten. Däremot ska de nationella bestämmelser som är tillämpliga på andelsin-

nehav som förvärvats uteslutande i placeringssyfte utan avsikt att erhålla något inflytande på 

förvaltningen och kontrollen av företaget bedömas utifrån den fria rörligheten för kapital.
159

 

Den nationella lagstiftning som var föremål för prövning var tillämplig inte bara mellan två 

bolag där det ena hade ett väsentligt inflytande i det andra, utan också på minoritetsinnehav 

som inte gav något sådant inflytande. I sådana fall ansåg domstolen att frågan vilken frihet 

som var aktuell fick avgöras med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.
160

 Om 

det företag som var part i tvisten hade ett bestämmande inflytande i det andra bolaget aktuali-

serades etableringsfriheten, om inte så rörde frågan kapitalets rörlighet. 

EUD behandlade även gränsdragningen mellan friheterna i Itelcar.
161

 Målet gällde portugisis-

ka underkapitaliseringsregler. Enligt lagstiftningen fick ett portugisiskt företag inte göra av-

drag för räntebetalningar till en långivare i tredje land, om det förelåg särskilda förbindelser 

mellan företagen, och det portugisiska företaget var överskuldsatt. Särskilda förbindelser an-

sågs föreligga då det ena företaget innehade 10 % av rösterna eller kapitalet i det andra bola-

get, men även andra omständigheter kunde peka på en sådan förbindelse. Lagstiftningen 

nämnde främst omständigheter som pekade på att det ena företaget var beroende av det andra. 

Som exempel kan nämnas att det ena företaget var beroende av det andra till följd av handels, 

finansiella, eller yrkesmässiga förbindelser, eller då det ena företaget för sin verksamhet var 

beroende av det andra företagets knowhow, råvaror, produkter, varor eller tjänster.
162

 

Den nationella domstolen ställde frågan om dessa regler innebar ett hinder för etableringsfri-

heten eller den fria rörligheten för kapital. EUD återgav inledningsvis innehållet i tidigare 

praxis, och bedömde sedan om bestämmelsen om särskilda förbindelser innebar att syftet med 

den nationella lagstiftningen var att den enbart skulle tillämpas då ett företag hade ett be-

stämmande inflytande i ett annat. Domstolen lade fokus på att den nationella lagstiftningen 

var tillämplig då det på ett eller annat sätt förelåg ett beroendeförhållande mellan två bolag, 

utan att det långivande bolaget ägde andelar i låntagaren.
163

 

EUD kommenterade också 10-procentsgränsen i lagstiftningen, och ansåg att ett så litet inne-

hav inte med nödvändighet innebar att innehavaren hade ett bestämmande inflytande i det 

                                                
159 A. mål p. 92. 
160 A. mål p. 93.  
161 Mål C-282/12. 
162 Den portugisiska lagstiftningen presenteras i mål C-282/12 p. 3-4. 
163 A. mål p. 20. 
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låntagande bolaget. Eftersom syftet med de portugisiska reglerna inte uteslutande var att de 

skulle tillämpas då ett väsentligt inflytande förelåg föll de under tillämpningsområdet för ka-

pitalets fria rörlighet.
164

  

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Om syftet med en nationell lagstiftning är att den 

uteslutande ska tillämpas då ett företag äger andelar som ger det ett bestämmande inflytande i 

ett annat företag faller regleringen under etableringsfriheten. I Itelcar ansågs ett innehav om 

25 % av andelarna ge upphov till ett bestämmande inflytande, medan 10 % bedömdes vara för 

lågt i Lasertec. Av Itelcar framgår också att mindre andelsinnehav i kombination med andra 

omständigheter som ger upphov till ett bestämmande inflytande faller under etableringsfrihe-

tens tillämpningsområde. I samma mål verkar EUD utläsa syftet bakom nationell lagstiftning 

genom dess faktiska tillämpningsområde. I Lasertec ansåg domstolen att det var den fria rör-

ligheten för kapital som påverkades då ett inflytande inte hade sin grund i ett andelsinnehav.   

Vad gäller de svenska ränteavdragsbegränsningarna blir frågan om dessa enbart är tillämpliga 

då ett företag genom andelsinnehav har ett bestämmande inflytande i ett annat. I sådana fall 

ligger de under tillämpningsområdet för etableringsfriheten. I annat fall ska de prövas mot den 

fria rörligheten för kapital. 

Som framgått ovan under avsnitt 2.2.2 anses ett företag i de flesta fall ha väsentligt inflytande 

i ett annat enligt 24:10a 1 p. IL vid ett andelsinnehav något under 50 %. 24:10a 2 p. IL om 

företag under i huvudsak gemensam ledning är tänkt att tillämpas på oäkta koncerner, d.v.s. 

då ägaren innehar minst 50 % av rösterna i båda företagen. Båda dessa siffror är långt högre 

än det innehav på mellan 10 och 25 % som enligt EUD krävs för bestämmande inflytande. I 

rättskällorna finns dock mycket som visar att båda punkterna kan tillämpas vid betydligt 

mindre innehav. I Skatterättsnämndens förhandsbesked 2015-03-31 (dnr 15113/D) tillämpade 

nämnden 24:10a p.1 då långivaren ägde knappt 2 % av kapitalet i borgenären.  Inflytandet 

förstärktes dock genom det partnership agreement som gav långivaren befogenhet att sköta 

låntagarens verksamhet genom att kontrollera investeringar och investeringsstrategin. Alla 

medlemmar i limited partnership ägde del i fonden och därmed indirekt i det låntagande bola-

get. Ägandet kan därför sägas ha varit en förutsättning för att utöka inflytandet genom limited 

partner agreement. Det väsentliga inflytandet ansågs i och för sig uppstå ”på annat sätt” snara-

re än genom andelsinnehav. Dock så finns det ingen praxis där inflytande har förelegat helt 

utan andelsinnehav. Hur ett sådant inflytande skulle manifestera sig berörs inte heller i förar-

                                                
164 A. mål. p. 22-23. 
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betena.  Situationen påminner om de tyska reglerna i Itelcar-målet, där ett mindre innehav än 

25 % likväl kunde ge ett bestämmande inflytande i kombination med andra omständigheter. 

Reglerna ansågs av EUD då syfta till att träffa företag med ett bestämmande inflytande över 

ett annat och omfattades därför av etableringsfriheten. 

 Den svenska intressegemenskapsregeln skiljer sig också från de portugisiska reglerna i Itel-

car-målet. Det portugisiska regelverket om särskilda förbindelsen innehöll dels en procentsats 

om 10 % för andelsinnehav som enligt EUD var för låg för att konstituera ett bestämmande 

inflytande, dels flera omständigheter som kunde grunda särskilda förbindelser utan något som 

helst ägarsamband mellan företagen. Intressegemenskapsregeln i 24:10a 1 p. IL innehåller en 

procentsats för ägande som förvisso är relativt oklar men i alla fall högre än 10 %. Det finns 

heller ingen praxis eller förarbetsuttalanden som visar att inflytande uppkommit helt frikopp-

lat från kontroll av delägarrätter. 

En objektiv bedömning av tillämpningsområdet för 24:10a 1 p. IL liknande den EUD gjorde i 

Itelcar-målet visar enligt min mening att syftet med regeln är att träffa företag som har ett 

bestämmande inflytande i ett annat företag. Både det faktum att regeln blir tillämplig först vid 

relativt stora andelsinnehav och avsaknaden av ledning för hur inflytande kan skapas med 

andra medel talar för denna slutsats. 24:10a 1 p. IL omfattas alltså av tillämpningsområdet för 

etableringsfriheten.  

Enligt 24:10a 2 p. IL är företag som står under i huvudsak gemensam ledning i intressege-

menskap med varandra. Avdragsförbudet omfattar då de två ägda företagen. När punkt två är 

tillämplig är det alltså inte nödvändigt att något av de företag som träffas av avdragsförbudet 

äger andelar i det andra. Som framgått ovan är bestämmelsen tänkt att träffa oäkta koncerner. 

Bestämmelsen har också tillämpats då ett konsortium bestående av flera samverkande juridis-

ka personer ägde två företag.  Enligt förarbetena kan det äldre rättsfallet RÅ 1983 Aa 225 ge 

ledning för tolkningen av bestämmelsen. I fallet ansågs ett antal ekonomiska föreningar och 

ett bolag stå under i huvudsak gemensam ledning då de förvaltades av ett förvaltarbolag. Sak-

omständigheterna och HFD:s resonemang är dock så knapphändigt återgivna att inga säkra 

slutsatser kan dras av fallet. Möjligen kan det tas till intäkt för att en gemensam ledning kan 

uppstå på andra sätt än genom andelsinnehav. För detta talar också att det är det faktiska infly-

tandet och inte den formella ägarstrukturen som är avgörande. Att regeln både kan träffa två 

bolag som inte äger andelar i varandra, och möjligen två företag som kontrolleras av samma 
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subjekt utan att denne innehar andelar i något av de kontrollerade företagen, talar för att 

24:10a 2 p. IL faller under tillämpningsområdet för den fria rörligheten för kapital.  

EUD har dock ansett att en liknande regel föll under etableringsfrihetens tillämpningsområde. 

Thin Cap-målet rörde brittiska underkapitaliseringsregler.
165

 Reglerna innebar att räntebetal-

ningar i vissa fall omklassificerades till icke-avdragsgill utdelning. Reglerna var tillämpliga i 

två situationer, dels då det långivande bolaget ägde minst 75 % av kapitalet i det låntagande 

bolaget, eller då båda bolagen stod under gemensam kontroll. Gemensam kontroll förelåg 

enligt lagstiftningen bl.a. då ett tredje subjekt direkt eller indirekt deltog i ledningen eller kon-

trollen av två bolag.
166

 EUD bedömde att regeln föll under etableringsfrihetens tillämpnings-

område eftersom den omfattade fall då ett företag ”[…] utövar en sådan kontroll över andra 

bolag i koncernen som innebär att det kan påverka besluten om hur dessa andra bolag skall 

finansieras, inte minst frågan huruvida nämnda bolag skall finansieras med lån eller eget kapi-

tal.”.
167

 Domstolen gjorde denna bedömning trots att den tidigare i samma avgörande angivit 

att etableringsfriheten är tillämplig då ett företag genom innehav av andelar har det bestäm-

mande inflytandet i ett annat företag. Samma formulering återkommer även i Itelcar- och La-

sertec-målen. Domstolens slutsats är svår att förena med dess egna premisser. Eftersom dom-

stolen ändå ansett att den brittiska regeln faller under etableringsfrihetens tillämpningsområde 

utgår jag från att samma bedömning kommer gälla den mycket lika svenska regeln i 24:10a 2 

p. IL. Här kan även sägas att oavsett om ledningen i två företag utövas genom andelsinnehav 

eller på annat sätt måste det inflytande ledningen utövar i konsekvensens namn vara lika om-

fattande i båda fallen. Eftersom regeln bl.a. ska tillämpas på oäkta koncerner måste ledningen 

i de fall då inflytandet uppkommit på annat sätt motsvara ett innehav om över hälften av rös-

terna i de ägda företagen. Ett sådant inflytande är långt större än vad som motsvarar ett be-

stämmande inflytande enligt EUD:s praxis, d.v.s. ett andelsinnehav någonstans mellan 10 och 

20 %. 24:10a 2 p. IL faller alltså under etableringsfrihetens tillämpningsområde.  

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Om syftet med en nationell regel är att den uteslutan-

de ska tillämpas då ett företag genom andelsinnehav har det bestämmande inflytandet i ett 

annat företag aktualiserar regeln etableringsfriheten. I annat fall är kapitalets fria rörlighet 

tillämplig. I Lasertec-målet ansåg EUD att ett andelsinnehav om 25 % gav upphov till ett be-

stämmande inflytande. Samma sak gällde då innehavet var mindre, men inflytandet även upp-

                                                
165 Mål C-524/04. 
166 A. mål p. 13. 
167 A. mål p. 31. 
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kom av andra omständigheter. I Itelcar-målet ansåg domstolen att varken innehav av 10 % av 

andelarna eller andra omständigheter då ett företag var i beroendeställning till ett annat konsti-

tuerade ett bestämmande inflytande. Den svenska regeln i 24:10a 1 p. IL har i praxis bara 

funnits tillämplig då ett andelsinnehav kombinerats med inflytande på annat sätt. Inflytandet 

ska enligt förarbetena i alla fall motsvara ett andelsinnehav om en eller några procentenheter 

under 50 %. Regeln faller därför under tillämpningsområdet för etableringsfriheten. I Thin 

Cap-målet ansåg EUD att en brittisk regel som var snarlik 24:10a 2 p. IL aktualiserade etable-

ringsfriheten. Detta trots att den slutsatsen svårligen kan förenas med de förutsättningar dom-

stolen ställt upp för när respektive frihet är tillämplig. Eftersom EUD rimligen bör bedöma 

lika fall lika ska även 24:10a 2 p. IL prövas mot etableringsfriheten. 

4.2 Utgör avdragsbegränsningarna ett hinder för etableringsfriheten? 

En nationell regel är diskriminerande eller hindrar den fria rörligheten om den behandlar ett 

utländskt subjekt som befinner sig i en objektivt jämförbar situation med ett inhemskt subjekt 

sämre än det inhemska subjektet.
168

 I detta avsnitt avgörs mot bakgrund av EUD:s praxis om 

ränteavdragsbegränsningarna utgör ett hinder för etableringsfriheten. Först bedöms om ut-

ländska företag med ett räntebetalande dotterföretag i Sverige befinner sig i en objektivt jäm-

förbar situation som ett svenskt företag som mottar räntebetalningar från ett svenskt dotterfö-

retag. Jag har valt att jämföra den situationen eftersom det var sådana fall av skatteundandra-

gande som Skatteverket identifierade i den promemoria som sedermera ledde till att avdrags-

begränsningarna infördes i svensk lag.
169

 Sedan avgörs om reglerna hindrar den fria rörlighe-

ten. 

4.2.1 Objektivt jämförbar situation 

Inledningsvis kan det konstateras att det är dotterföretaget med ett utländskt moderföretag 

som träffas av avdragsbegränsningarna. Det är dock inte dotterföretaget utan den utländska 

modern som har utnyttjat etableringsfriheten. Att modern i sig inte träffas av svenska regler 

hindrar inte att det är det utländska företaget som anses bli diskriminerat. EUD har i bl.a. Hal-

liburton-målet
170

 och OY AA-målet
171

 ansett att en negativ särbehandling av dotterföretag 

med utländska moderföretag inskränker det senare företagets etableringsfrihet. 

                                                
168 Ståhl m.fl., EU-skatterätt s. 103 ff. 
169 Se ovan avsnitt 2.1. 
170 Mål C-1/93. 
171 Mål C-231/05 p. 39. 
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I Oy AA konstaterade domstolen också att enbart det faktum att ett utländskt företag inte är 

skattskyldigt i den stat där dotterföretaget är etablerat inte utesluter att situationen är jämför-

bar med en helt inhemsk företagsgrupp.
172

  

När HFD prövade begränsningsreglernas förenlighet med etableringsfriheten i HFD 2011 ref. 

90 hänvisade domstolen till EUD:s förhandsbesked i Lankhorst-Hohorst-målet, som gällde 

tyska underkapitaliseringsregler.
173

 Enligt de aktuella reglerna skulle ränta som tyska företag 

betalde till ägare som innehade en väsentlig del i det betalande företagets kapital omklassifi-

ceras till icke avdragsgill förtäckt utdelning, om ägaren saknade rätt till en skattekredit. I all-

mänhet var det endast företag som inte beskattades i Tyskland och vissa skattebefriade tyska 

företag som inte hade rätt till skattekredit. Enligt dessa regler omklassificerades den ränta som 

Lankhorst-Hohorst betalade till sitt nederländska moderbolag. Den nationella domstolen frå-

gade EUD om en regel som den tyska underkapitaliseringsregeln inskränkte etableringsfrihe-

ten. EUD går inte närmare in på om ett dotterföretag med ett tyskt respektive utländskt mo-

derföretag befinner sig i en jämförbar situation. Domstolen konstaterade dock att de tyska 

bolag som inte hade rätt till en skattekredit inte befann sig i en jämförbar situation med före-

taget i tvisten, eftersom sådana bolag inte drevs med vinstsyfte. Jämförelsen måste då ha 

gjorts mellan vinstdrivande tyska och utländska moderföretag. Domstolen fann att reglerna 

inskränkte etableringsfriheten. Eftersom en nationell regel bara anses hindra en frihet om ut-

ländska och inhemska subjekt befinner sig i en jämförbar situation måste domstolen ha ansett 

att så var fallet. 

Som framgått var de tyska reglerna i Lakhorst-Hohorst mycket lika de svenska ränteavdrags-

begränsningsreglerna. Båda regelverken behandlar räntebetalningar till företag som äger en 

stor del i räntebetalaren. Avdrag vägrades i det tyska fallet på en grund som i praktiken bara 

var tillämplig då mottagaren var utländsk. Enligt 10-procentsregeln vägras avdrag om betal-

ningen inte beskattas hos mottagaren med 10 %, vilket i praktiken till större del påverkar be-

talningar till utländska mottagare.
174

 HFD ansåg dock inte att resonemanget i Lankhorst-

Hohorst kunde överföras till svenska förhållanden. Domstolen ansåg att eftersom den tyska 

regleringen riktade sig mot moderföretag som inte var skattskyldiga i Tyskland i praktiken 

innehöll ett krav på att räntan skulle beskattas i Tyskland. Enligt 10-procentsregeln är det där-

emot oväsentligt var betalningen baskattas, så länge det sker med minst 10 %. Skillnaden är 
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174 Se nedan avsnitt 4.2.2. 
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emellertid inte så dramatisk som HFD hävdar. I praktiken tillämpas varken de svenska eller 

tyska reglerna sällan då moderföretaget är inhemskt. De tyska reglerna gällde alla utländska 

bolag, medan de svenska bara tillämpas på lågbeskattade subjekt. Detta snävare tillämpnings-

område är inte till någon glädje för den företagsgrupp som faktiskt träffas av avdragsförbudet.  

Här är också Itelcar relevant. Enligt den portugisiska lagstiftningen omklassificerades ränta 

till utdelning om det förelåg särskilda förbindelser mellan två företag, gäldenären var över-

skuldsatt och mottagaren hade hemvist utanför EU. Inte heller alla fall då mottagaren var ut-

omeuropeisk träffades av lagen, bara då det portugisiska företaget var överskuldsatt.  Det kan 

jämföras med att svenska företagsgrupper sällan påverkas av avdragsbegränsningen, vilken 

däremot slår till mot en utländsk mottagare förutsatt att denne är lågbeskattad. De svenska och 

portugisiska reglerna skiljer sig alltså främst genom rekvisiten överskuldsättning respektive 

lågbeskattning. Inte heller i Itelcar för EUD något resonemang om jämförbara situationer, 

men eftersom domstolen fann att lagstiftningen hindrade den fria rörligheten för kapital måste 

situationerna med ett inhemskt respektive ett utomeuropeiskt moderföretag ha varit jämförba-

ra. Detta tar enligt min mening udden av HFD:s resonemang, eftersom inte heller de portugi-

siska reglerna krävde att räntebetalningen skulle beskattas i Portugal.  

I sitt svar på den formella underrättelse som Kommissionen lämnat inom ramen för det över-

trädelseförfarande som inletts mot Sverige anger den svenska regeringen följande. En helt 

svensk företagsgrupp kan inte jämföras med det fallet att moderföretaget är utländskt, efter-

som den svenska gruppen kan utbyta koncernbidrag med varandra. Utländska bolag kan var-

ken ge eller ta emot koncernbidrag, 35:2 IL. Regeringen påpekar att finska koncernbidragsbe-

stämmelserna har godkänts av EUD i Oy AA. Detta argument kan enligt min mening avfär-

das, eftersom alla företag som utgör en intressegemenskap enligt 24:10a IL inte kan lämna 

koncernbidrag. För detta krävs nämligen ett innehav om 90 % av andelarna i det givande före-

taget, 35:2 IL. En intressegemenskap uppstår som framgått ovan vid långt mindre innehav.  

 Även HFD hänvisar i HFD 2011 ref. 90 till Oy AA. Som domstolen påpekade anger EUD i 

fallet att Finland istället för att villkora rätten till koncernbidrag med att mottagaren var skatt-

skyldig i Finland kunde ställa krav på hur bidraget skulle behandlas hos mottagaren, oavsett 

hemvist.
175

 HFD tycks anse att 10-procentsregeln är ett sådant krav på hur betalningen be-

handlas i utlandet. Uttalandet säger dock inget om jämförbarheten, utan tycks snarare gälla 

ändamålsenligheten med den finska bestämmelsen. Syftet med koncernbidrag är att åstad-
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komma resultatutjämning i en koncern för att uppnå skattemässig neutralitet mellan olika sätt 

att organisera en näringsverksamhet. För att realisera syftet krävs att bidraget faktiskt dras av 

hos givaren och tas upp till beskattning hos mottagaren. EUD:s uttalande är alltså så specifikt 

för koncernbidragsregler att det enligt min mening inte har någon relevans när det gäller rän-

teavdrag, som inte syftar till att utjämna resultatet i en koncern. 

HFD hämtar också argument för att ränteavdragsbegränsningen är förenlig med EU-rätten i 

Schempp-fallet, som gällde det allmänna diskrimineringsförbudet i fördraget.
176

 Herr 

Schempp hade betalt ett underhållsbidrag till sin före detta maka. Enligt tysk lag medgavs 

avdrag för underhållsbidrag om mottagaren beskattades för inkomsten. Den före detta makan 

hade emigrerat till Österrike, där bidraget inte togs upp till beskattning. Skattemyndigheten 

nekade därför Schempp avdrag för utbetalningen. Om makan fortsatt varit bosatt i Tyskland 

hade avdrag medgivits. För att avgöra om den tyska lagstiftningen var diskriminerande fråga-

de sig EUD om en betalning till en person bosatt i Österrike respektive Tyskland var jämförli-

ga. Domstolen ansåg inte att situationerna var jämförliga med följande motivering, som HFD 

hänvisar till: 

”[…]skillnader i behandling som kan följa av olikheter mellan de olika medlemsstaternas lagstiftningar, då det 

gäller personer och företag som lyder under gemenskapens jurisdiktion, inte omfattas av artikel 12 EG, så länge 

som lagstiftningen tillämpas på samtliga personer som omfattas av den, enligt objektiva kriterier och utan hänsyn 

till nationalitet[…]”.177 

HFD ansåg att när avdrag nekas med stöd av 10-procentsregeln är det en sådan skillnad i be-

handlingen som följer av skillnader i medlemsstaternas lagstiftning. 10-procentsregeln inne-

håller i min mening ett kriterium som inte alls är objektivt, nämligen att räntor som beskattas 

med minst 10 % inte får dras av om det huvudsakliga skälet till skuldförhållandet är att intres-

segemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån, 24:10d 4 st. IL. Med huvudsaklig förstås 

som nämnts ovan 75 %. Det rör sig alltså om ett subjektivt rekvisit där den fiktiva viljan hos 

en juridisk person ska kvantifieras till en viss procentsats. Ett sådant rekvisit är långt ifrån det 

objektiva kriteriet i Schempp, att bidraget tagits upp till beskattning. Schempp-målet medför 

därför enligt min uppfattning inte att ränteavdragsbegränsningsreglerna är tillåtna. 

I sin formella underrättelse åberopar Kommissionen p. 59-60 i Thin Cap-målet som stöd för 

att svenska företag med inhemska respektive utländska moderföretag är i objektivt jämförbara 

situationer. I de åberopade punkterna anger EUD att en lagstiftning liksom de brittiska under-
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kapitaliseringsreglerna, som särbehandlar nationella och internationella koncerner kan in-

skränka etableringsfriheten för utländska företag med dotterföretag i Storbritannien, trots att 

den gränsöverskridande koncernen inte är i en jämförbar situation med den helt inhemska. 

Detta gäller om regeln antagits i det specifika syftet att träffa gränsöverskridande företags-

grupper.
178

 I sitt svar menar regeringen att uttalandet i Thin Cap saknar relevans för ränteav-

dragsbegränsningarna eftersom de inte infördes i syfte att träffa gränsöverskridande koncer-

ner. Här är regeringen inte helt sanningsenlig. Som framgår ovan infördes regelverket för att 

stoppa de fall av internationellt skattearbitrage som Skatteverket identifierat.
179

 De utpekade 

fallen gällde internationella koncerner. Det är också i praktiken bara när mottagaren är ut-

ländsk som avdragsförbudet slår till. Svenska företag kan förlita sig på att bolagsskattesatsen 

på 22 % är högre än 10-procentsregelns krav. 

I Lankhorst-Hohorst tar EUD också upp vilka typer av företag som ska jämföras. De företag 

som enligt den nationella regeln inte hade rätt till skattekredit var offentligrättsliga juridiska 

personer, företag i en särskild bransch och företag med uppgifter som berättigade till särskilt 

stöd.
180

 Domstolen ansåg inte att sådana företag var i en jämförlig situation med ett företag 

som betalade sedvanlig bolagsskatt.
181

 Uttalandet kan enligt min mening tas till intäkt för att 

bara företag som beskattas på liknande sätt är i jämförbara situationer.  

Sammanfattningsvis kan följande sägas. EUD har fastslagit att ett utländskt moderbolag kan 

diskrimineras genom att ett dotterbolag i en annan medlemsstat behandlas mindre förmånligt 

än dotterföretag till inhemska moderföretag. I Lankhorst-Hohorst, Thin Cap och Lasertec an-

såg domstolen att regler som var mycket lika de svenska avdragsbegräsningarna inskränkte 

etableringsfriheten. Alla fallen gällde utländska mödrar med inhemska döttrar. Detta talar 

enligt min mening för att en sådan situation är jämförbar med ett helt inhemsk fall. Att de 

svenska reglerna inte har moderföretagets hemvist som rekvisit förändrar inte bedömningen, 

så länge som avdragsbegränsningen i praktiken till största delen bara träffar internationella 

företagsgrupper. Inte heller Oy AA innebär att situationerna blir ojämförbara. EUD:s uttalan-

den i målet är enligt min mening så specifika för koncernbidragsregler att de inte kan överfö-

ras på andra situationer. Att avdrag kan nekas för gränsöverskridande företagsgrupper är en-

ligt HFD en följd av skillnader i medlemsstaternas lagstiftning och inte en inskränkning av 

etableringsfriheten. Enligt Schempp är så inte fallet om lagstiftningen innehåller subjektiva 
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kriterier, vilket avdragsbegränsningen gör i 24:10d 4 st. IL. Enligt bestämmelsen medges inte 

avdrag om syftet var att uppnå en väsentlig skatteförmån. 

I Thin Cap ansåg EUD att även om situationerna för en rent inhemsk respektive gränsöver-

skridande koncern skiljer sig åt kan en nationell regel likväl utgöra en inskränkning av etable-

ringsfriheten. Så är fallet om lagstiftningen tillkommit i det specifika syftet att träffa interna-

tionella företagsgrupper. Det framgår av såväl förarbetena till de svenska bestämmelserna 

som Skatteverkets promemoria att reglerna tillkom för att stoppa skatteundandragande genom 

räntebetalningar i internationella koncerner. 

Av Lankhorst-Hohorst framgår också att de företag som jämförs ska vara föremål för likartad 

beskattning. I jämförelsen har jag haft företag som betalar konventionell bolagsskatt i åtanke.  

Som det har framgått är avdragsbegränsningen för räntor i IL lik de underkapitaliseringsregler 

som EUD tagit upp till prövning. Såvitt jag kan bedöma finns det inga omständigheter eller 

argument som med styrka pekar på att EUD skulle bedöma de svenska reglerna annorlunda. 

Det är alltså sannolikt att avdragsbegränsningarna skulle prövas mot etableringsfriheten. Även 

om situationerna inte anses jämförbara kan reglerna enligt Lankhorst-Hohorst ändå tas upp till 

prövning, eftersom de tillkommit i syfte att reglera gränsöverskridande företagsgrupper.  

4.2.2 Hinder 

Skatteregler inskränker etableringsfriheten om ett utländskt subjekt som är i en jämförbar si-

tuation med ett inhemskt subjekt behandlas mindre förmånligt.
182

 Med direkt diskriminering 

menas negativ särbehandling som är kopplad till ett företags hemvist.
183

 Här kan kort konsta-

teras att ränteavdragsbegränsningarna formellt inte gör skillnad på företag med hemvist i eller 

utanför Sverige. Reglerna är därför inte direkt diskriminerande.  

En skatteregel kan också vara otillåten om den är indirekt diskriminerande eller annars utgör 

ett hinder för etableringsfriheten. Dold diskriminering innebär att det utländska företaget be-

handlas sämre än ett inhemskt på någon annan grund än hemvist, men med samma effekt som 

om hemvistet varit den särskiljande grunden.
184

 I Thin Cap beskriver EUD etableringsfriheten 

som en rätt för utländska bolag till ”nationell behandling” i värdstaten
185

, och i Oy AA be-

skrivs hinder som ”[…] åtgärder som kan göra det mindre attraktivt för bolag med hemvist i 
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andra medlemsstater att utöva [etableringsfriheten], och dessa kan därmed komma att avhållas 

från att förvärva, bilda och bibehålla dotterbolag i en medlemsstat […]”.
186

 

Ränteavdragsbegränsningarna kommer när det gäller kommersiella, konventionellt inkomst-

beskattade företag i de allra flesta fall inte påverka rent inhemska företagsgrupper. Om ett 

svenskt bolag under ett år bara har ränteinkomster kommer de beskattas med 22 %, 65:10 IL. 

10-procentsregeln kommer därför inte att tillämpas på det betalande företaget. Det finns för 

dessa bolag inga grundavdrag eller liknande förmåner som kan sänka skatten till under 10 %. 

Det är bara om det huvudsakliga skälet för skulden är att uppnå en väsentlig skatteförmån som 

svenska företag kommer träffas av avdragsförbudet, 24:10d 4 st. IL. Den regeln är som fram-

gått oklar till sin innebörd och svårtillämpad. Det är svårt att förutse när och i vilken utsträck-

ning undantaget tillämpas. Enligt förarbetena är undantaget sällan tillämpligt då företagen kan 

ge koncernbidrag till varandra, vilket undantar helägda koncerner från undantaget.
187

 

Av en rapport från Skatteverket framgår att under år 2016 nekades ränteavdrag med avdrags-

begränsningarna i 24 kap IL som grund för runt 16 miljarder kronor, varav 3 miljarder var 

hänförliga till lån från svenska investmentföretag eller skattebefriade subjekt.
188

  Sådana före-

tag är som framgått ovan inte jämförliga med sedvanligt bolagsbeskattade företag. Av rappor-

ten framgår också att 75 % av avslagen som gällde räntor från industriella företag gick till 

mottagare i fyra länder.
189

 Statistiken visar att svenska företagsgrupper i liten utsträckning 

eller inte alls påverkas av avdragsbegränsningarna. Istället är det när mottagaren är ett ut-

ländskt företag som begränsningen tillämpas. Det innebär att gränsöverskridande intressege-

menskaper behandlas mindre förmånligt än rent nationella grupper. Olikbehandlingen kan 

tänkas avhålla utländska företag från att etablera sig i Sverige, då dotterföretaget får en ökad 

skattebörda om finansieringen av verksamheten sker genom lån.
190

 

Eftersom främst företag med utländska moderföretag träffas av avdragsbegränsningen har 

regelverket samma effekt som om hemvist var det avgörande rekvisitet. Det innebär att reg-

lerna indirekt diskriminerar utländska moderföretag med svenska döttrar.  

                                                
186 Mål C-231/05 p. 39. 
187 Se ovan avsnitt 2.2.5.3. 
188 Skatteverkets promemoria 2016-01-12, Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn – Uppföljning av 

tillämpningen av 2013 års regler samt externa lån s. 25. 
189 Skatteverkets promemoria 2016-01-12 s. 25. Ett av länderna var USA, som ligger utanför etableringsfrihetens 

geografiska tillämpningsområde. 
190 Jfr. EUD:s resonemang i Mål C-524/04 p. 39-40. 
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4.2.3 Rättfärdigande 

En indirekt diskriminerande lagstiftning är inte alltid otillåten. Enligt EUD:s praxis kan en 

diskriminerande regel rättfärdigas, om den motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset, 

är ägnad att säkerställa att det uppställda målet uppnås och inte går längre än vad som är nöd-

vändigt för att uppnå målet.
191

 I följande avsnitt ska avdragsbegränsningen prövas mot dessa 

kriterier. 

4.2.3.1 Tvingande hänsyn av allmänintresse 

Såväl Kommissionen som regeringen anser att avdragsbegränsningen motiveras av två typer 

av tvingande hänsyn, nämligen att motverka skatteflykt och behovet av att upprätthålla en väl 

avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.
192

 Jag är enig med Kom-

missionen och regeringen; av de rättfärdigandegrunder som godkänts av EUD är det dessa två 

som ligger närmast till hands att pröva avdragsbegränsningen mot. 

EUD har prövat grunden motverkande av skatteflykt bl.a. i de ovan behandlade målen Cadbu-

ry Schweppes och Thin Cap. I Cadbury Schweppes anger EUD att en nationell regel som in-

skränker etableringsfriheten kan rättfärdigas med att den syftar till att förhindra skatteflykt, 

om regeln specifikt avser rent konstlade upplägg som görs för att kringgå lagstiftningen i den 

berörda medlemsstaten.
193

 Med konstlade upplägg avses att upplägg som inte har någon eko-

nomisk förankring skapas för att undgå skatt som normalt betalas på vinst som uppstår i det 

nationella territoriet.
194

 EUD gör också vissa uttalanden i proportionalitetsbedömningen som 

enligt min mening snarare kan passas in under huruvida ett upplägg är rent fiktivt. De behand-

las därför här. I bedömningen ansåg EUD att ett CFC-bolag inte är en del i ett fiktivt upplägg 

om det bedriver faktisk kommersiell verksamhet.
195

 Domstolen ansåg också att för att ett upp-

lägg ska anses vara fiktivt krävs ett subjektivt rekvisit i form av en vilja att uppnå en skatte-

mässig fördel, samt att det av objektiva omständigheter framgår att syftet med etableringsfri-

heten inte har uppnåtts trots att kraven formellt sett har uppnåtts.
196

 Syftet med etableringsfri-

heten beskrivs i målet som en rätt för företag att verkligen etablera sig i och bedriva faktisk 

ekonomisk verksamhet i en annan medlemsstat.
197

  

                                                
191 Se ex. Mål C-324/00 p. 33. 
192 Kommissionens formella underrättelse, Bilaga C(2014) 8699 final s. 7 och Regeringens svar 2015-02-20, 

FI2014/4205 s. 11. 
193 Mål C-196/04 p. 51.  
194 Mål C-196/04 p. 55. 
195 Mål C-196/04 p. 61. 
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I Thin Cap angav EUD räntevillkor som inte motsvarade marknadsmässiga villkor som ex-

empel på en objektiv omständighet som tyder på ett fiktivt upplägg.
198

 Domstolen uppställde 

också ytterligare två rekvisit för att ett hinder ska kunna motiveras med hänvisning till skatte-

flykt. För det första ska den skattskyldige beredas möjlighet att utan onödig administrativ om-

gång bereds möjlighet att lägga fram uppgifter som visar eventuella affärsmässiga skäl som 

föranlett upplägget. För det andra ansåg domstolen att när ett upplägg har konstaterats vara 

rent fiktivt får omklassificeringen av räntebetalningar till utdelning enligt de i målet aktuella 

underkapitaliseringsreglerna bara gälla den del av räntan som överstiger affärsmässiga vill-

kor.
199

 I annat fall är regleringen oproportionerlig. 

10-procentsregeln kan sägas syfta till att stoppa försök att kringgå skattelagstiftningen genom 

att flytta vinster som skulle ha inkomstbeskattats i Sverige till utlandet genom räntebetalning-

ar. Regeln tar dock ingen hänsyn till om upplägget är konstlat eller inte, utan tar bara till be-

skattningsnivån hos mottagaren. 10-procentsregeln bildar dock ett sammanhängande system 

med ventilen i 24:10e IL. Enligt ventilen tillåts som bekant ränteavdrag även om mottagaren 

beskattas lågt, om skulden är affärsmässigt motiverad. Utgångspunkten för ventilen är alltså 

den omvända mot EUD:s praxis, som pekar ut förfaranden utan affärsmässiga skäl. Det hind-

rar dock inte att resultatet av bedömningarna blir detsamma - att omotiverade upplägg för-

hindras. 

EUD beskriver konstlade upplägg dels som en verksamhet utan ekonomisk förankring i verk-

samhetsstaten, dels företag som inte bedriver faktisk ekonomisk verksamhet. Ventilen är en-

ligt förarbetena tillämplig på de motsatta fallen, då intressegemenskapen bedriver reell eko-

nomisk verksamhet där räntemottagaren är etablerad. Det är också relevant om långivaren 

hade kunnat lämna ett tillskott istället för lån. Ett tillskott kräver att givaren har ett visst mått 

av likviditet, vilket i många fall bör tyda på att tillskottsgivaren driver någon form av vinstge-

nererande verksamhet. Ventilen är alltså inte tillämplig om mottagaren inte bredriver faktisk 

ekonomisk verksamhet, eller med EUD:s språkbruk, skuldförhållandet är ett rent konstlat upp-

lägg.  

En annan omständighet som enligt förarbetena tyder på att skuldförhållandet inte är motiverat 

av affärsmässiga skäl är att räntan på lånet är väsentligt högre än vad som betalas till andra 

mottagare än den lågbeskattade borgenären. Med andra ord ska räntan vara marknadsmässig. 
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En av de objektiva omständigheter som visar att etableringsfrihetens syfte har kringgåtts är 

enligt EUD att den avtalade räntan överstiger en marknadsmässig nivå. Även detta krav är 

alltså uppfyllt. 

Slutligen krävs för att en nationell lagstiftning ska motiveras av skatteflyktsskäl att den inne-

håller ett subjektivt rekvisit, en vilja att uppnå en skattefördel. 10-procentsregeln innehåller ett 

sådant rekvisit i 24:10d 4 st. IL. Även om mottagaren beskattas högre än 10 % får ränteutgif-

ten inte dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet uppkommit är att intres-

segemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. 

Avdragsbegränsningen uppfyller alltså alla EUD:s krav på att vara motiverad av skatteflykts-

skäl. Regleringen kan därför vara tillåten, förutsatt att den är ändamålsenlig och proportioner-

lig.  

Den andra rättfärdigandegrunden som regeringen och Kommissionen behandlar i sin kor-

respondens är behovet av att upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlems-

staterna. Denna grund är till sin innebörd oklar, men har tillämpats av EUD i några fall.
200

 

EUD accepterade fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund i X-Holding.
201

 

Målet gällde nederländska regler som innebar att moderbolag som innehade 95 % av andelar-

na i ett dotterbolag skatterättsligt kunde ses som en enda skattskyldig. Skatten togs ut hos mo-

derbolaget. En sådan konsolidering var frivillig och bolagen kunde varje år välja om de ville 

beskattas tillsammans eller inte. Ett kriterium för konsolidering var att båda bolagen var skatt-

skyldiga i Nederländerna. En fråga var om skattskyldighetskravet kunde rättfärdigas med hän-

syn till fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Enligt EUD kan fördel-

ningen av beskattningsrätten göra det nödvändigt att beskatta ett företag med verksamhet i en 

medlemsstat enbart enligt den statens skatteregler för både vinster och förluster. Domstolen 

ansåg att  

”[o]m bolag gavs möjlighet att välja huruvida deras förluster ska beaktas i den medlemsstat där deras hemvist är 

beläget eller i en annan medlemsstat, skulle detta nämligen påtagligt äventyra en väl avvägd fördelning av be-

skattningsrätten mellan medlemsstaterna, eftersom beskattningsunderlaget ökas i den första medlemsstaten och 

minskas i den andra, med ett belopp motsvarande de förluster som överförts[…]”.202 
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55 

 

Möjligheten att välja hur vinsten i moderbolaget skulle beskattas skulle uppstå genom att bo-

laget kunde välja att konsolidera skattebasen de år ett utländskt dotterbolag hade underskott, 

men avstå i andra fall. För att undvika detta ansåg EUD att kravet på att båda skattskyldiga 

hade hemvist i Nederländerna var berättigat.  

I SGI-målet fann EUD att både skatteflyktskäl och fördelningen av beskattningsrätten kunde 

rättfärdiga belgisk lagstiftning.
203

 Målet gällde regler som innebar att belgiska bolag som 

gjorde värdeöverföringar till närstående utländska bolag inte medgavs avdrag för överföring-

en, vilket var möjligt om mottagaren var skattskyldig i Belgien. EUD angav att fördelningen 

av beskattningsrätten kan rättfärdiga nationell lagstiftning som syftar till att en medlemsstats 

rätt att beskatta verksamhet som bedrivs i den staten.
204

 Domstolen angav vidare att en möj-

lighet för företag att välja i vilken stat deras vinster och förluster ska tas upp påtagligt äventy-

rar en väl avvägd beskattningsrätt. Så skulle vara fallet om belgiska bolag med avdragsrätt 

kunde överföra sina vinster till närstående bolag i andra medlemsstater.
205

 Den nationella lag-

stiftningen ansågs därför berättigad. Domstolen gjorde dock en samlad bedömning tillsam-

mans med skatteflyktsgrunden.  

Även i Marks & Spencer och Oy AA gjorde EUD en samlad bedömning av flera rättfärdigan-

degrunder. I Marks & Spencer kunde risken för skatteflykt, att avdrag utnyttjas dubbelt och 

fördelningen av beskattningsrätten tillsammans delvis rättfärdiga brittiska regler om koncern-

avdrag. I Oy AA tillät domstolen att den finska rätten till koncernbidrag begränsades till obe-

gränsat skattskyldiga i Finland med hänsyn till risken för skatteflykt och fördelningen av be-

skattningsrätten mellan medlemsstaterna. Domstolens metod att väga samman flera rättfärdi-

gandegrunder gör det svårt att utläsa vilken tyngd olika grunder och omständigheter haft för 

bedömningen.  

Gällande ränteavdragsbegränsningarna kan sägas att de rent skattemässigt hindrar att svenska 

företags vinster förs över till andra stater genom räntebetalningar. På så vis säkerställs att 

vinsten beskattas i samma stat som den uppkommit i. Gränsöverskridande företagsgrupper 

kan då inte välja var överskottet ska tas upp till beskattning. En skillnad mellan de svenska 

reglerna och de lagstiftningar som prövats av EUD är att de senare har haft ett tydligt resultat-

utjämningssyfte. Koncernöverföringar och konsolidering möjliggör att vinster och förluster i 

en koncern kan flyttas mellan företagen. Om sådana rättigheter utsträcktes till utländska bolag 
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skulle valet av beskattningsland knappt vara mer än en bokföringsåtgärd. Sådana regler utgör 

därför ett mer akut hot med den väl avvägda beskattningsrätten mellan medlämsstaterna än de 

svenska reglerna. Avdragsbegränsningarna tillåter också att värden lämnar Sverige, om de 

beskattas över 10 % hos mottagaren. Dessa skillnader gör att det enligt min mening är 

osannolikt att ränteavdragsbegränsningen kan rättfärdigas med hänsyn till den väl avvägda 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. EUD verkar dock se rubbningar i fördelningen av 

beskattningsrätten närmast som en följd av skatteflykt
206

  

Sammanfattningsvis kan följande sägas. För att en nationell regel ska rättfärdigas av skatte-

flyktsskäl krävs att den specifikt avser rent konstlade upplägg som görs för att kringgå lag-

stiftningen i den berörda medlemsstaten. Konstlade upplägg saknar ekonomisk förankring i 

medlemsstaten och skapas för att undgå skatt som normalt betalas på vinst som uppstår i det 

nationella territoriet. Det krävs också en vilja att uppnå en skattemässig fördel, samt att det av 

objektiva omständigheter framgår att syftet med etableringsfriheten inte har uppnåtts trots att 

kraven formellt sett är uppfyllda. En sådan omständighet är räntor som inte är marknadsmäs-

siga. 10-procentrsgeln hindrar att vinster undandras svensk beskattning. 24:10d 4 st. IL inne-

håller ett subjektivt rekvisit i form av den skattskyldiges vilja att uppnå en skatteförmån. Hu-

ruvida mottagaren av räntebetalningar bredriver faktisk näringsverksamhet samt om räntan är 

marknadsmässig eller inte är relevanta omständigheter vid bedömningen av om ventilen är 

tillämplig. Ränteavdragsbegränsningen uppfyller alltså samtliga krav för att kunna rättfärdigas 

av skatteflyktskäl. 

Den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten har av EUD använts för att rättfärdiga 

diskriminerande koncernbidrags- och avdragsregler samt konsolideringsregler. I dessa fall 

skulle företag annars ges möjlighet att välja i vilken stat deras vinster och förluster skulle tas 

upp till beskattning. Enligt min mening utgör ränteavdrag inte samma akuta hot mot en välav-

vägd beskattningsrätt som de i EUD:s praxis prövade regelverken. Därför är den grunden inte 

tillämplig.  

4.2.3.2 Ändamålsenlighet 

För att avdragsbegränsningen ska tillåtas trots att den inskränker etableringsfriheten krävs att 

regeln är ägnad att säkerställa det avsedda målet - att hindra skatteflykt. Så är enligt mig fal-

let. 
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I Cadbury Schweppes bedömde EUD om en regel i den brittiska CFC-lagstiftningen som lik-

nade 10-procentsregeln var ägnad att hindra skatteflykt. Enligt bestämmelsen skulle brittiska 

moderbolag som ägde minst 50 % i utländska CFC-bolag beskattas för vinsten i det sistnämn-

da bolaget, om skatten i dotterbolagets hemviststat understeg tre fjärdedelar av den brittiska 

bolagsskatten. Enligt EUD var lagstiftnigen ändamålsenligt utformad, då den gjorde det möj-

ligt att ”[…] motverka handlanden som inte företas i annat syfte än att undvika den skatt som 

normalt skulle ha påförts den vinst som genererats i den inom landet bedrivna verksamhe-

ten”.
207

 Bedömningen i Cadbury Schweppes talar för att även ränteavdragsbegränsningen är 

ändamålsenligt utformad. Båda regelverken hindrar att vinster undandras nationell beskatt-

ning genom överföringar till lågskatteländer. Den brittiska CFC-lagstiftningen var visserligen 

relativt sett strängare än den svenska avdragsbegränsningen. CFC-reglerna blev tillämpliga 

vid utländska skattesatser som var lägre än 75 % av den brittiska bolagsskatten, medan av-

dragsbegräsningen tillämpas på utländska skatter som understiger ca 45 % av den svenska 

bolagsskattesatsen. Den relativt sett större möjligheten att flytta vinster utomlands som 10-

procentsregeln erbjuder kompenseras dock av 24:10d 4 st. IL. Om det huvudsakliga skälet 

bakom skuldförhållandet är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån medges 

inte avdrag. 

Även underkapitaliseringsreglerna i Thin Cap ansågs vara ägnade att hindra skatteflykt. Enligt 

reglerna omklassificerades räntor till icke avdragsgill utdelning om mottagaren var ett ut-

ländskt dotterbolag och räntan översteg marknadsmässiga villkor. Liksom avdragsbegräns-

ningen var underkapitaliseringsreglerna tillämpliga på vissa definierade företagsgrupper. Inte 

heller varje räntebetalning omklassificerades, utan bara då villkoren inte var marknadsmässi-

ga. Det kan jämföras med 10-procentsregeln, som medger avdrag om mottagaren beskattas för 

inkomsten på en viss nivå. EUD ansåg att underkapitaliseringsreglerna hindrade skatteflykt på 

ett ändamålsenligt vis, eftersom de avskräckte bolag från att vidta transaktioner vars enda 

syfte var att undandra vinster från beskattning i den stat de uppstått.
208

 

Enligt såväl den brittiska CFC- och underkapitaliseringslagstiftningen som den svenska av-

dragsbegränsningen kan avdrag för värdeöverföringar mellan närstående företag vägras. I 

Cadbury Schweppes var beskattningsnivån hos mottagaren ett avgörande rekvisit, vilket även 

är fallet med 10-procentsregeln. Thin cap visar att även avdragsbegränsningar för räntor på ett 

ändamålsenligt sätt kan motverka skatteflykt. Enligt min mening finns det inga omständighe-
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ter som gör avdragsbegränsningarna mindre ändamålsenliga än reglerna i Cadbury Schweppes 

och Thin Cap. Likheterna mellan de tre lagstiftningarna visar snarare att avdragsbegränsning-

en uppfyller kravet på ändamålsenlighet. 

Sammanfattningsvis så förhindrar lagstiftning skatteflykt på ett ändamålsenligt sätt om den 

motverkar handlanden som inte företas i annat syfte än att undvika den skatt som normalt 

skulle ha påförts den vinst som genererats i den inom landet bedrivna verksamheten. Enligt 

EUD var brittiska CFC-regler ändamålsenligt utformade. Liksom 10-procentsregeln innehöll 

de beskattningsnivån hos ett utländskt företag som rekvisit. I Tin Cap bedömdes underkapita-

liseringsregler vara ändamålsenligt utformade. Likheten mellan avdragsbegränsningen och 

bestämmelserna i Tin Cap talar för att även de svenska reglerna är ändamålsenligt utformade, 

då båda regelverken bland annat hindrar avdrag för räntor som inte är marknadsmässiga. 

4.2.3.3 Proportionalitet 

En ändamålsenlig inskränkning av etableringsfriheten är tillåten om den inte går längre än vad 

som är nödvändigt för att uppnå det uppställda målet. Det ska med andra ord inte vara möjligt 

att med mindre ingripande lagstiftning uppnå samma mål.
209

 

I Cadbury Schweppes ansåg EUD att inskränkande regler som motiveras av behovet att mot-

verka skatteflykt är proportionerliga om de uteslutande är tillämpliga på rent konstlade upp-

lägg som sker av skatteskäl.
210

 Frågan är då om avdragsbegränsningen enbart är tillämplig på 

rent konstlade upplägg, då objektiva omständigheter visar att syftet med etableringsfriheten 

kringgåtts, och det finns ett subjektivt rekvisit i form av en vilja hos den skattskyldige att 

uppnå en skatteförmån. EUD har som exempel på objektiva omständigheter nämnt dels att 

räntevillkoren inte är marknadsmässiga, dels att betalaren eller mottagaren av värdeöverfö-

ringar inte bedriver faktisk ekonomisk verksamhet.
211

 Tecken på faktisk verksamhet kan vara 

förekomsten av lokaler, personal och utrustning. 10-procentsregeln tar varken hänsyn till ob-

jektiva omständigheter som pekar på att syftet med etableringsfriheten kringgåtts eller subjek-

tiva rekvisit. Det enda relevanta kriteriet är beskattningsnivån av räntebetalningen hos motta-

garen. Sett isolerad uppfyller 10-procentsregeln inte EUD:s krav. Som framgått ovan under 

avsnitt 2.2.6 är objektiva omständigheter av den typ som EUD pekat ut relevanta för bedöm-

ningen enligt ventilen. Att räntan är högre än vad som skulle ha avtalats mellan två oberoende 

parter, eller om mottagaren inte bedriver faktisk ekonomiskt verksamhet, är omständigheter 
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som tyder på att skuldförhållandet inte är affärsmässigt motiverat. I sådana fall är ventilen inte 

tillämplig och avdrag medges inte. Ventilen är heller inte tillämplig om det huvudsakliga syf-

tet med skuldförhållandet är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.
212

  

Här kan ett teoretiskt exempel konstrueras som visar att ränteavdrag kan vägras trots att några 

objektiva omständigheter som visar att syftet bakom etableringsfriheten kringgåtts inte finns. 

Ett svenskt bolag betalar räntor på ett lån till sitt utländska moderbolag. Räntan beskattas hos 

modern med över 10 %. Avdrag ska därför medges enligt 10-procentsregeln. Syftet bakom 

skuldförhållandet är dock att koncernen ska få en väsentlig skatteförmån. Avdrag vägras där-

för med stöd av 24:10d 4 st. IL. Eftersom moderbolaget bedriver faktisk ekonomisk verksam-

het i sin hemviststat och räntan på lånet är marknadsmässig finns inga objektiva omständighe-

ter som tyder på att koncernen har missbrukat etableringsfriheten. Avdrag kan ändå inte med-

ges med stöd av ventilen, eftersom den inte är tillämplig om skälet bakom transaktionen är att 

uppnå en skatteförmån. Det torde också vara omöjligt att ett skuldförhållande samtidigt är 

huvudsakligen motiverat av såväl skatte- som affärsmässiga skäl, eftersom huvudsakligen i 

båda fallen betyder runt 75 %.  

Eftersom avdragsbegränsningen är tillämplig på fler fall än rent konstlade upplägg, som moti-

veras av att uppnå en skattemässig förmån, och objektiva omständigheter tyder på att syftet 

med etableringsfriheten har kringgåtts, är de oproportionerliga enligt EUD:s resonemang i 

Cadbury Schweppes. I målet kom EUD också fram till att om CFC-reglerna kunde tillämpas 

när den skattskyldige visserligen hade för avsikt att uppnå en skatteförmån, men det inte fanns 

några objektiva omständigheter som visade på missbruk av etableringsfriheten, utgjorde reg-

lerna en oproportionerlig inskränkning.
213

Den bedömningen lämnades dock över till den na-

tionella domstolen.  

Avdragsbegränsningen är också oproportionerligt utformad enligt uttalanden i Thin Cap, ef-

tersom den inte hindrar avdrag bara för den del av räntebetalningen som överskrider en af-

färsmässig nivå.
214

 Enligt 24:10b IL vägras avdrag för hela räntebetalningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en nationell lagstiftning som syftar till att förhindra 

skatteflykt proportionerligt utformad om den är tillämplig enbart på rent konstlade upplägg, 

då objektiva omständigheter visar att syftet med etableringsfriheten kringgåts, och det finns 
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ett subjektivt rekvisit i form av en vilja hos den skattskyldige att uppnå en skatteförmån. I 

Cadbury Schweppes ansåg EUD att om de nationella reglerna var tillämpliga då ett företag 

visserligen hade för avsikt att uppnå en skatteförmån, men inga objektiva omständigheter vi-

sade att syftet med etableringsfriheten missbrukats var regleringen oproportionerlig. Ett teore-

tiskt exempel visar att även ränteavdragsbegränsningen kan tillämpas när ett företag har före-

tagit en transaktion i syfte att uppnå en skatteförmån, men inga objektiva omständigheter ty-

der på missbruk. Det beror på att ventilen inte är tillämplig när avdrag vägras med 24:10d 4 st. 

IL som grund. Eftersom avdragsbegränsningen inte enbart kan tillämpas på fall som av EUD 

benämns skatteflykt, utan även på fall som saknar objektiva omständigheter som tyder på att 

etableringsfriheten missbrukats, utgör regeln en oproportionerlig inskränkning av etablerings-

friheten. Då inte bara den del av räntebetalningen som inte motsvarar marknadsmässiga vill-

kor omfattas av begränsningen är den oproportionerlig också av den anledningen. Regelverket 

i 24:10a-f IL är i sin nuvarande utformning inte tillåtet.  

5. Sammanfattning 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna är tillämpliga på företag i intressegemenskap, varmed av-

ses att ett företag har ett väsentligt inflytande i ett annat, eller två företag som står under i hu-

vudsak gemensam ledning. Men väsentligt inflytande avses direkt eller indirekt innehav av 

något under hälften av andelarna i ett företag. Praxis visar att inflytandet också kan uppkom-

ma på andra sätt än genom andelsinnehav, såsom samarbetsavtal mellan flera samverkande 

ägare. Troligtvis krävs då att deras inflytande motsvarar ett ägande om något under 50 % av 

andelarna. 

Begreppet under i huvudsak gemensam ledning bygger på det bolagsrättsliga koncernbegrep-

pet. Troligen krävs ett innehav om över hälften av rösterna för att regeln ska bli tillämplig. 

Tillämpningsområdet är dock utvidgat till att även omfatta oäkta koncerner. Det är inte bara 

det formella innehavet av röster som är relevant, utan det faktiska inflytandet är avgörande. I 

praxis har faktiskt inflytande uppkommit dels då en ekonomisk förening förvaltade en annan 

förening och skötte dess verksamhet, dels genom innehav av runt hälften av andelarna i ett 

bolag och en köpoption på resterande andelar. Det bör dock krävas att det faktiska inflytandet 

motsvarar innehav av över hälften av rösterna. Även två bolag som ägs av samma konsortium 

har i praxis ansetts stå under i huvudsak gemensam ledning. 
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Avdragsförbudet gäller för alla räntebetalningar på intressegemenskapsinterna skulder. Be-

gränsningen tillämpas också på ränta på skulder som avser delägarrättsförvärv från utomstå-

ende företag, till den del ett annat företag i intressegemenskapen har en räntebärande fordran 

på det utomstående företaget eller ett företag i intressegemenskap med den utomstående 

Gemenskapsinterna räntor är avdragsgilla, om de hos den som har rätt till inkomsten beskattas 

med minst 10 %. Beskattningsnivån avgörs genom ett hypotetiskt test, där räntan ses som 

mottagarens enda inkomst.  Beskattningsnivån avgörs helt av lagstiftningen i mottagarens 

hemviststat. Den faktiska mottagaren av räntan är det subjekt som slutligen njuter fördelarna 

av betalningen. 

Avdrag medges inte om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att 

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Med huvudsaklig avses 75 % eller 

mer. Vad som är en väsentlig förmån är oklart. Mindre summor omfattas dock inte. Räntebe-

talningar som beskattas lägre än 10 % är ändå avdragsgilla om det skuldförhållande som lig-

ger till grund för räntebetalningen är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Med huvudsakli-

gen avses 75 % eller mer. I praxis har affärsmässiga skäl ansetts föreligga då externt förvär-

vade andelar överlåts internt för att passas in i intressegemenskapen. Enligt förarbetena ska en 

samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter göras för att avgöra om en skuld är 

affärsmässig. Omständigheter som ska beaktas är bl.a. om räntemottagaren bedriver faktisk 

ekonomisk verksamhet, om räntenivån är affärsmässig samt beskattningsnivån hos mottaga-

ren. I lagtexten framhålls möjligheten att lämna tillskott istället för lån som ett tecken på att 

transaktionen inte är affärsmässig. Om skulden avser delägarrättsförvärv ska även förvärvet 

vara affärsmässigt motiverat. 

Artiklarna i FEUF har företräde framför nationella regler. Bestämmelserna om etableringsfri-

het och kapitalets fria rörlighet är direkt tillämpliga och gäller även för nationella skattregler. 

Om syftet med en nationell regel är att den uteslutande ska tillämpas då ett företag genom 

andelsinnehav har det bestämmande inflytandet i ett annat företag aktualiserar regeln etable-

ringsfriheten. I annat fall är kapitalets fria rörlighet tillämplig. I Praxis har ett andelsinnehav 

om 25 % givit upphov till ett bestämmande inflytande. Även mindre innehav i kombination 

med andra omständigheter som gav ägaren inflytande har fallit under etableringsfriheten. Den 

svenska regeln i 24:10a 1 p. IL har i praxis bara funnits tillämplig då ett andelsinnehav kom-

binerats med inflytande på annat sätt. Inflytandet ska enligt förarbetena i alla fall motsvara ett 
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andelsinnehav om en eller några procentenheter under 50 %. Regeln faller därför under till-

lämpningsområdet för etableringsfriheten. 

EUD har fastslagit att ett utländskt moderbolag kan diskrimineras genom att ett dotterbolag i 

en annan medlemsstat behandlas mindre förmånligt än dotterföretag till inhemska moderföre-

tag. I Lankhorst-Hohorst, Thin Cap, och Lasertec ansåg domstolen att regler som var mycket 

lika de svenska avdragsbegräsningarna inskränkte etableringsfriheten. Alla fallen gällde ut-

ländska mödrar med inhemska döttrar. I praktiken träffar den svenska avdragsbegränsningen 

till största delen internationella företagsgrupper 

I Thin Cap ansåg EUD att även om situationerna för en rent inhemsk respektive gränsöver-

skridande koncern skiljer sig åt kan en nationell regel likväl utgöra en inskränkning av etable-

ringsfriheten, om lagstiftningen kommit till i det specifika syftet att träffa internationella före-

tagsgrupper. Det framgår av såväl förarbetena till de svenska bestämmelserna som Skattever-

kets promemoria att reglerna tillkom för att stoppa skatteundandragande genom räntebetal-

ningar i internationella koncerner. 

Ränteavdragsbegränsningen i IL är lik de underkapitaliseringsregler som EUD tagit upp till 

prövning. Såvitt jag kan bedöma finns det inga omständigheter eller argument som med styrka 

pekar på att domstolen skulle bedöma de svenska reglerna annorlunda. Det är alltså sannolikt 

att avdragsbegränsningarna skulle prövas mot etableringsfriheten. Även om situationerna inte 

anses jämförbara kan reglerna enligt Lankhorst-Hohorst ändå tas upp till prövning, eftersom 

de tillkommit i syfte att reglera gränsöverskridande företagsgrupper.  

Eftersom avdragsbegränsningen i praktiken oftare tillämpas på dotterföretag med utländska 

moderföretag än när moderföretaget är svenskt är regeln indirekt diskriminerande. Denna in-

skränkning kan dock rättfärdigas av behovet att motverka skatteflykt. 10-procentrsgeln hind-

rar att vinster undandras svensk beskattning. 24:10d 4 st. IL innehåller ett subjektivt rekvisit i 

form av den skattskyldiges vilja att uppnå en skatteförmån. Huruvida mottagaren av räntebe-

talningar bredriver faktisk näringsverksamhet samt om räntan är marknadsmässig eller inte är 

relevanta omständigheter vid bedömningen av om ventilen är tillämplig. Ränteavdragsbe-

gränsningen uppfyller samtliga krav för att kunna rättfärdigas av skatteflyktskäl.  

En lagstiftning förhindrar skatteflykt på ett ändamålsenligt sätt om den motverkar handlanden 

som inte företas i annat syfte än att undvika den skatt som normalt skulle ha påförts den vinst 

som genererats i den inom landet bedrivna verksamheten. Enligt EUD var brittiska CFC-
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regler ändamålsenligt utformade. Liksom 10-procentsregeln innehöll de beskattningsnivån 

hos ett utländskt företag som rekvisit. I Tin Cap bedömdes underkapitaliseringsregler vara 

ändamålsenligt utformade. Likheten mellan avdragsbegränsningen och bestämmelserna i Thin 

Cap talar för att även de svenska reglerna är ändamålsenliga. 

 Nationell lagstiftning som syftar till att förhindra skatteflykt proportionerligt utformad om 

den är tillämplig enbart på rent konstlade upplägg, då objektiva omständigheter visar att syftet 

med etableringsfriheten kringgåts, och det finns ett subjektivt rekvisit i form av en vilja hos 

den skattskyldige att uppnå en skatteförmån. Ett teoretiskt exempel visar att  ränteavdragsbe-

gränsningen kan tillämpas när ett företag har företagit en transaktion i syfte att uppnå en skat-

teförmån, men inga objektiva omständigheter tyder på missbruk. Det beror på att ventilen inte 

är tillämplig när avdrag vägras med 24:10d 4 st. IL som grund. Eftersom avdragsbegränsning-

en inte enbart kan tillämpas på fall som av EUD benämns skatteflykt, utan även på fall då 

objektiva omständigheter som tyder på att etableringsfriheten missbrukats saknar, utgör regeln 

en oproportionerlig inskränkning av etableringsfriheten. Då inte bara den del av räntebetal-

ningen som inte motsvarar marknadsmässiga villkor omfattas av begränsningen är den opro-

portionerlig också av den anledningen. Regelverket i 24:10a-f IL är i sin nuvarande utform-

ning inte tillåtet. 
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