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Sammanfattning 
I uppsatsen analyseras vilka risker som är förknippade med koncernkontosystem för 
svenska aktiebolag och för en bank som tillhandahåller en koncernkontotjänst till 
svenska aktiebolag. De risker som främst aktualiseras är att transaktioner inom 
koncernkontosystem vid en rättslig bedömning skulle visa sig oförenliga med aktiebo-
lagslagens kapitalskyddsregler. Utgångspunkten för analysen är reglerna om värdeö-
verföringar, återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar. Därtill behandlas 
reglerna om låneförbud översiktligt. 
 I ett koncernkontosystem får låneförbudsreglerna främst till följd, att lån som lämnas 
från svenska aktiebolag till moderbolag utanför EES måste kunna motiveras enligt det 
kommersiella undantaget. Av förvärvslåneförbudet följer att ett förvärvande bolag 
under viss tid kan behöva hållas utanför koncernkontosystem i vilket målbolaget ingår.       
 Värdeöverföringar inom koncernkontosystem kan till viss del undvikas genom 
marknadsmässig kompensation för koncerninterna lån eller ställda säkerheter. När 
mottagande bolag är insolvent utgör dock lån eller säkerställande värdeöverföring oav-
sett marknadsmässig ersättning. I avsaknad av samtliga aktieägares samtycke eller om 
lånet (eller värdet av säkerheten) överstiger tillgängligt utrymme för värdeöverföring 
i det långivande bolaget, utgör transaktionen olaglig värdeöverföring. 
 När en olaglig värdeöverföring skett, är mottagande bolag skyldigt att återbära egen-
domen om bolaget borde ha insett att transaktionen innefattade värdeöverföring. 
Eftersom mottagande bolags insolvens är den omständighet som medför att trans-
aktionen utgör värdeöverföring, ligger det nära till hands att bolaget borde ha haft 
insikt om detta. Slutsatsen är att risken för återbäringsskyldighet för mottagande bolag 
i koncernkontosystem är betydande.  
 Ifall det mottagande bolaget inte kan återbära egendomen på grund av insolvens 
(eller inte behöver på grund av god tro) uppkommer frågan om banken kan åläggas 
ansvar att täcka bristen på grund av medverkan till, eller mottagande av egendom som 
härrör från, olaglig värdeöverföring i koncernkontosystemet. Min slutsats är att banken 
riskerar, om än inte någon stor risk, att under vissa omständigheter åläggas bristtäck-
ningsansvar.  
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1.  Inledning  
1.1  Bakgrund 
I syfte att maximera vinsten strävar företag efter lösningar som ökar den ekonomiska 
effektiviteten. Detta är i grunden någonting som driver konkurrens och innovation och 
bör uppmuntras, eftersom effektivare lösningar – allt annat lika – ger en större ekono-
misk kaka för samhället att dela på (oaktat fördelningspolitiska hänsyn)1. Samtidigt 
förekommer marknadsmisslyckanden på både mikro- och makronivå – exv. på grund 
av informationsassymetri eller ojämna styrkeförhållanden mellan parter – som kan ge 
anledning att uppställa regler till skydd för olika intressen.  

I ett aktiebolag kan intressenter med monetära anspråk på aktiebolaget huvud-
sakligen delas in i aktieägare och borgenärer. I båda kategorierna finns parter med 
svagare och starkare ställning och mer eller mindre inflytande och insyn i bolaget, 
såsom minoritets- respektive majoritetsaktieägare och t.ex. en seniorlångivare i 
förhållande till en leverantör.  
 Normalt delar aktieägare och borgenärer intresset av att bolaget är framgångsrikt; 
aktieägarna vill maximera avkastningen på det egna kapitalet och borgenärerna vill ha 
avkastning (ränta) på, och återbetalning av, sitt utlånade kapital. I ett bolag där resur-
serna på grund av förluster blir alltmer begränsade kan emellertid aktieägare och bor-
genärer istället ha motstående intressen (likaså aktieägare sinsemellan eller borgenärer 
sinsemellan). Den motsättningen förstärks av att företag på grund av den s.k. 
”hävstångseffekten” ofta har incitament till ökad belåning. Ju mer lånat kapital i 
förhållande till det egna kapitalet2 – givet att skuldräntan är lägre än räntabiliteten på 
totalt kapital – desto högre avkastning på det egna kapitalet (allt annat lika). 

När bolagets fortlevnad är osäker kan aktieägare ha intresse av att för egen del 
”rädda” så mycket som möjligt av resterande kapital, medan borgenärerna naturligtvis 
har det motsatta intresset av att kapitalet i möjligaste mån stannar kvar i bolaget. 
Eftersom aktieägarna har den yttersta bestämmanderätten i bolaget – och företräds av 
styrelse och vd – har lagstiftaren funnit anledning att uppställa regler till skydd för 

                                                           
1 Jfr Kaldor-Hicks, enligt vilka en förändring är samhällsekonomiskt effektiv om den, efter åtminstone 
i teorin full kompensation av de som förlorar på den, ändå leder till ökad nytta för någon. Se även 
Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 35, (Cit. Andersson I) om Kaldor-Hicks-effektivitet.       
2 D.v.s. högre skuldsättningsgrad eller lägre soliditet. ”Allt annat lika” förutsätter bl.a. att andelen 
sysselsatt kapital är konstant.  
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borgenärerna, som begränsar aktieägarnas möjlighet att disponera över det egna kapi-
talet. Dessa regler är tvingande och utgör därmed sådana begränsningar som närings-
livet behöver anpassa sig efter.  

Det är emellertid inte alltid företeelser i näringslivet med enkelhet låter sig inordnas 
inom de gränser för avtalsfriheten som borgenärsskyddsreglerna utgör. En sådan före-
teelse är koncernkontot (s.k. ”cash pool”). Koncernkontot är ingen ”ny lösning” i 
näringslivet och företeelsen har inte heller gått under radarn för rättsvetenskapliga 
framställningar.3 Trots det råder fortfarande oklarheter kring riskerna för de inblan-
dade bolagen och för banken som tillhandahåller koncernkontot till koncernen. De 
risker som främst aktualiseras är att transaktioner inom koncernkontosystemet vid en 
rättslig bedömning skulle visa sig oförenliga med aktiebolagslagens kapital-
skyddsregler.  

 
1.2 Koncernkonto - introduktion 
Koncernkontosystem används inom koncerner – eller företag med flera enheter – för 
att effektivisera koncernens likviditetsanvändning. Genom ett koncernkontosystem 
kan likviditetsöverskott hos vissa koncernbolag användas för att väga upp underskott 
hos andra bolag i koncernen, istället för att de sistnämnda lånar externt för att täcka 
likviditetsbrist. Denna likviditetsutjämning mellan koncernbolagen möjliggör för kon-
cernen som helhet att förbättra sitt räntenetto. Systemet innebär även en centralisering 
av likviditetshanteringen, vilket ger bättre överblick och underlättar administration. 
 Koncernkontosystem kan vara strukturerade på olika sätt. I huvudsak kan likvidite-
ten balanseras antingen genom fysiska överföringar eller enbart nominellt, eller genom 
en blandning av båda sätten. I ett nominellt koncernkontosystem sker inga fysiska 
överföringar av likvida medel. Istället sammanräknas koncernbolagens kontobalanser 
fiktivt och korsvisa säkerheter ställs till förmån för bolag med likviditetsunderskott. 
Banken debiterar (eller betalar ut) ränta baserat på koncernens sammanlagda kontoba-
lans. Därigenom kan koncernen som helhet erhålla en mer förmånlig ränteberäkning 
än om ränta beräknas och debiteras koncernbolagen var för sig och därefter samman-
räknas (på eng. s.k. ”interest offset pooling” eller ”notional pooling”).   
                                                           
3 Helldén & Ramfeldt behandlade 1989 ”centralkonton” och ämnet behandlades ingående av Robert 
Asplund i ett examensarbete 1998.  
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 I ett koncernkontosystem med fysiska överföringar samlas koncernens likviditet på 
ett huvudkonto. Utöver den positiva ränteeffekten, som även uppnås i ett nominellt 
koncernkontosystem, får koncernen genom de fysiska överföringarna möjlighet att 
bättre utnyttja överskottslikviditet – antingen genom att minska (onödigt) kreditutnytt-
jande och därmed minska räntekostnader, eller genom att använda överskott i andra 
delar av verksamheten.  
 
1.3  Syfte  
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka risker som är förknippade med 
koncernkontosystem för de inblandade bolagen och för banken som tillhandahåller 
koncernkontotjänsten. Av särskilt intresse är att försöka utröna om – och i så fall under 
vilka omständigheter – de inblandade bolagen kan åläggas återbäringsskyldighet på 
grund av olagliga värdeöverföringar inom koncernkontosystemet. I anslutning till det 
vill jag försöka utreda om banken som tillhandahåller koncernkontotjänsten riskerar 
återbäringsskyldighet eller bristtäckningsansvar.  

Vid sidan av att identifiera riskerna är min ambition att undersöka i vilken mån de 
kan begränsas eller undvikas. Därigenom är förhoppningen att arbetet, vid sidan av det 
rent akademiska, ska få litet mer praktisk orientering. I anslutning till det vill jag reso-
nera kring värdeöverföringsreglernas ändamålsenlighet i en koncernkontokontext.  
 
1.4  Problem & frågeställning 
Gemensamt för olika koncernkontosystem är risken att de koncerninterna transaktion-
erna – d.v.s. lån eller ställda säkerheter4 – kommer i konflikt med aktiebolagslagens 
(2005:551, härefter ABL) kapitalskyddsregler. Låneförbuden i 21 kap ABL föranleder 
härvid viss problematik men det är främst värdeöverföringsbestämmelserna i 17 kap 
som riskerar att uppställa legala hinder i koncernkontosystem. Denna problematik kan 
preciseras genom följande frågeställningar. 

i) Under vilka omständigheter riskerar transaktioner inom ett koncernkonto-
system att utgöra förtäckta värdeöverföringar och när är sådana 
värdeöverföringar olagliga? 

                                                           
4 Med lån åsyftas hädanefter penninglån eller försträckning (till skillnad från saklån). 



7 
 

 
ii) Riskerar koncernbolagen återbäringsskyldighet som mottagare av 

värdeöverföringar? 
 

iii) Riskerar banken som tillhandahåller koncernkontotjänsten att åläggas 
återbäringsskyldighet såsom mottagare av värdeöverföringar eller 
bristtäckningsansvar såsom medverkande till – och/eller mottagare av 
medel härrörande från – värdeöverföringar? 

 
iv) Påverkas svaret på frågorna under i), ii) och iii) av vilken 

koncernkontostruktur som används?  
 
1.5  Avgränsning 
Som framgått ovan utgör frågan om värdeöverföringar det huvudsakliga ämnet för 
uppsatsen. Flera andra juridiska frågor som aktualiseras i samband med koncernkon-
tosystem kommer därmed inte att behandlas alls eller endast delvis.  

För internationella koncerner med bolag inom flera jurisdiktioner uppkommer 
gränsöverskridande problematik. En internationell koncern behöver försäkra sig om 
att de utländska bolagens deltagande i koncernkontosystemet är förenligt med respek-
tive lands bolagsrätt.5 Frågeställningen i denna uppsats utgår från svenska aktiebolag, 
varför jag endast kommer beröra möjligheten för svenska aktiebolag att lämna lån i en 
internationell ”cash pool”. I internationella sammanhang uppkommer även inter-
nationella privat och processrättsliga frågor i händelse av konkurs i ett eller fler av de 
i koncernkontosystemet deltagande bolagen. Dessa frågor kommer dock inte att be-
handlas i denna uppsats. Ränta på koncerninterna lån har varit föremål för skatterättslig 
diskussion angående s.k. ”räntesnurror”. Lån i ett internationellt koncernkontosystem 
skulle kunna bli föremål för sådana skattefrågor. Även detta, förvisso intressanta ämne, 
faller dock utanför uppsatsens ramar.   

Vid sidan av värdeöverföringsbestämmelserna aktualiseras låneförbuden i 21 kap 
ABL i samband med koncernkontosystem. Låneförbuden är inte föremål för den 
                                                           
5 I de frågorna kan läsaren få hjälp av den praktiska handboken Cash Pooling and Insolvency, som 
redogör för problem med koncernkonton i olika jurisdiktioner (se källförteckning).  
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huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen, men eftersom de har betydelse för svenska 
aktiebolags möjlighet att lämna lån i (främst internationella) koncernkontosystem, 
kommer jag översiktligt att redogöra för dem. 

En ytterligare fråga är möjligheten för delägda bolag – innehav som inte är dotter-
bolag i formell mening – att delta i ett koncernkontosystem. Frågan om delägda bolag 
i koncernkontosystem kommer att behandlas i den mån delägda bolags deltagande kan 
ha betydelse för tillåtligheten av värdeöverföringar. 

Uppsatsen kommer endast att behandla aktiebolag (inte handelsbolag eller ekono-
miska föreningar). När ord som ”företag” eller ”bolag” i det följande används, åsyftas 
därmed aktiebolag, i likhet med terminologin i propositionen till 2005 års ABL.6   
 
1.6  Metod & material 
Den huvudsakliga metoden i arbetet är traditionell rättsdogmatisk metod, med inne-
börden att lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin analyseras och tolkas för att fast-
ställa gällande rätt. Utöver den bokstavliga och systematiska tolkningen av lagtext och 
aktiebolagsrättsliga principer kommer analysen av gällande rätt präglas av teleologisk 
tolkning med utgångspunkt i förarbeten, praxis och doktrin. I ett nästa steg tillämpas 
gällande rätt i förhållande till företeelsen koncernkontosystem. Avsikten är att det 
genom arbetet ska finnas en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan tolkning av gällande 
rätt och å andra sidan diskussion av praktiska implikationer i koncernkontosystem.  

Den för uppsatsen centrala lagtexten finns i aktiebolagslagen, och de för frågeställ-
ningen relevanta förarbetena är de till aktiebolagslagen hörande.7 En del av den mer 
ingående doktrinära diskussionen på kapitalskyddsområdet ägde rum före införandet 
av senaste aktiebolagslagen. Likaså många uppmärksammade avgöranden. Med tanke 
på att lagstiftaren i samband med införandet av 2005 års ABL har haft möjlighet att ta 
hänsyn till synpunkter som framförts i rättspraxis och doktrin dessförinnan, har förar-
betena till den senaste aktiebolagslagen fått en framskjuten position som rättskälla i 
detta arbete. En källkritisk hållning till äldre framställningar och avgöranden har varit 
nödvändig eftersom en del äldre uttalanden i samband med senaste aktiebolagslagens 
införande blev obsoleta.  Det finns ett antal avgöranden från Högsta domstolen (HD) 
                                                           
6 Prop. 2004/05:85. 
7 Främst prop. 2004/05:85 men även prop. 1975:103, SOU 1941:9 och SOU 1971:15. 
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angående kapitalskyddet, varav NJA 1997 s. 418 förtjänar särskild uppmärksamhet, 
eftersom avgörandet är utförligt argumenterat, sammanfattar tidigare praxis och till 
viss del har kodifierats genom 2005 års ABL.8 Vad gäller doktrinen på kapitalskydds-
området har jag främst utgått från publikationer av Jan Andersson, Erik Nerep och 
Stefan Lindskog. Därtill har jag ägnat särskild uppmärksamhet åt lagkommentaren av 
Erik Nerep och Per Samuelsson samt Sten Anderssons m.fl. lagkommentar och Rolf 
Skogs vidareutveckling av Knut Rodhes aktiebolagsrättsliga framställning. Övrigt 
material har bestått av koncernkontoavtal som jag haft tillgång till och praktiska fram-
ställningar om koncernkonton.9  

Ambitionen är att i analysen löpande utvärdera rättskällorna utifrån såväl reliabilitet 
(tillförlitlighet) som deras validitet (relevans) i förhållande till frågeställningen. Exem-
pelvis bör tillförlitligheten och tyngden i ett doktrinuttalande bedömas för sig. I nästa 
led bör uttalandets relevans för den aktuella juridiska frågan utvärderas och slutligen 
måste innebörden av uttalandet tillämpas på ett följdriktigt sätt. Avgörande för argu-
mentationens bärkraftighet är således urval av rättskällor, tolkning av deras innebörd 
och tillämpning av innebörden i en koncernkontokontext. 

En svårighet med metoden är vilken vikt olika rättsliga argument ska tillmätas i en 
viss situation eller givet vissa omständigheter. Andersson framhåller att tillämpning 
och tolkning av bolagsrättsliga bestämmelser bör ske mot bakgrund av ändamålen med 
bestämmelserna – och hur starkt olika ändamål talar i förhållande till varandra i det 
enskilda fallet.10 I aktiebolagsrätten är många ändamålssynpunkter ekonomiskt moti-
verade, och likt Andersson anser jag att det i aktiebolagsrättsliga sammanhang – 
eftersom aktiebolag existerar i ekonomiskt syfte – är naturligt att beakta ekonomiska 
argument vid tolkning och tillämpning av aktiebolagsrättsliga regler.11 Som exempel 
kan anföras, att eftersom ett av syftena med aktiebolaget som associationsform är att 
främja effektivitet på kapitalmarknaden (d.v.s. attrahera riskvilligt kapital via både 
aktiemarknaden och kreditmarknaden) är det naturligt att ta hänsyn till detta syfte vid 
uttolkning av en bestämmelse där just aktieägarintresse vägs mot borgenärsintresse. 
                                                           
8 Prop. 2004/05:85 s. 396 ff. och s. 758. 
9 Koncernkontoavtal dels för s.k. ”Notional Pooling”, dels för s.k. ”Cash Concentration”. Därtill har 
jag haft användning av den praktiskt informativa framställningen Cash Pooling and Insolvency, som 
diskuterar juridiska och praktiska implikationer av koncernkontosystem i olika jurisdiktioner. 
Därutöver har jag haft nytta av Robert Asplunds examensarbete från 1998 om koncernkonton. 
10 Andersson I, s. 22. 
11 Andersson I, s. 23 f. 
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Skulle ettdera intresset tillmätas för stor vikt på bekostnad av det andra kan det inverka 
begränsande på den samhällsekonomiska effektiviteten (t.ex. genom att leda till en 
icke önskvärd avhållsamhet från att investera i aktier eller låna till aktiebolag). När 
önskvärda transaktioner i näringslivet hindras påverkas såväl omsättningsskyddet på 
mikronivå som omsättningen aggregerat på makronivå12. Det är möjligt att HD åsyftar 
någonting liknande med uttrycket ”hänsyn till säkerheten i omsättningen och det 
praktiska ekonomiska livet”13 (mer om detta senare).   

Sådana teleologiska, ekonomiskt motiverade, argument förekom redan i förarbe-
tena till 1944 års aktiebolagslag, där bl.a. samhällsekonomiska skäl anfördes som mo-
tiv till starkare begränsningar i aktieägares rätt att besluta om vinstutdelning samtidigt 
som lagberedningen i sitt arbete uppgav sig ha eftersträvat ”/…/ en sådan avvägning 
av olika mot varandra stående intressen, att tvångsföreskrifter undvikits, vilka skulle 
hämma företagens initiativ och handlingskraft samt avskräcka sparkapitalet för den 
risk som är förbunden med investering i aktier.”14  

Aktiebolagsrätten innehåller ekonomisk-juridiska bedömningar och det ligger i 
sakens natur (logiskt) att ekonomiska argument tillerkänns betydelse i ekonomiska 
sammanhang.15 Min poäng med denna metodologiska argumentation är att rättskäl-
lorna ger stöd för att, de lege lata, tillmäta ekonomiska ändamålshänsyn vikt vid tolk-
ning och tillämpning av aktiebolagsrättsliga bestämmelser.  
 
1.7 Disposition  
Detta arbete består av sex kapitel. I det följande kapitlet (2) presenteras koncern-
kontosystemens syften, funktioner och struktur. Därefter behandlas låneförbuden 
översiktligt i kapitel tre.  

Det fjärde kapitlet behandlar värdeöverföringar. Här kommer särskild analys ägnas 
frågan om förtäckta värdeöverföringar, och i anslutning därtill, vilka transaktioner i ett 
koncernkontosystem som kan utgöra förtäckta värdeöverföringar. I kapitel fem 

                                                           
12 Andersson, SvJT 2014 s. 82.  
13 NJA 1997 s. 418 och NJA 1999 s. 426. 
14 SOU 1941:9 s. 4 och närmare motiverat s. 12-14. 
15 T.ex. bedömning av ”rent affärsmässig karaktär” (17 kap 1 § 1 st 4 p ABL) eller ”affärsmässiga 
skäl” (21 kap 2 §) eller försiktighetsregeln (17 kap 3 § 2 st.) etc. 
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behandlas under vilka förutsättningar värdeöverföringar kan föranleda återbärings-
skyldighet och bristtäckningsansvar. Här utreds även risken för bolag i ett koncern-
kontosystem och för banken som tillhandahåller koncernkontotjänsten att åläggas 
sådant ansvar.  

I sjätte och sista kapitlet presenteras slutsatserna genom att frågeställningarna om 
risken för olagliga värdeöverföringar, återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar 
besvaras. I kapitel sex diskuteras även skillnader mellan koncernkontostrukturer för 
att undersöka om riskerna påverkas av vilken struktur som används.  
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2.   Koncernkonto 
2.1  Syften med koncernkonton 
Koncernkontot innebär flera fördelar för en bolagskoncern. För det första främjar 
systemet effektivare likviditetsallokering inom koncernen genom att likviditet löpande 
kan fördelas optimalt, vilket förbättrar resursutnyttjandet och bidrar till att förbättra 
räntenettot för koncernen som helhet. För det andra kan systemet bidra till effektivare 
likviditetshantering genom att centralisera koncernens treasury-funktion och att under-
lätta kvittning mellan koncernbolagen. 

 För det tredje kan koncernkontosystemet bidra med beslutsunderlag för finans-
funktionen inom koncernen, bl.a. genom att systemet löpande åskådliggör koncernens 
kortsiktiga finansieringsbehov. Därtill kan systemet i sig fungera som ett informations-
underlag för bokföringen av koncerninterna transaktioner och skuldförhållanden.  

För banken som tillhandahåller tjänsten finns (sannolikt) fördelar ur konkurrens-
synpunkt. Dels genom att tillhandahålla ett för kunderna attraktivt system, dels genom 
att öka kundernas incitament till exklusivitet hos banken. 

Ytterligare ett incitament för banken kan vara utökade kvittningsmöjligheter. 
Genom att bankens skuldförhållande begränsas till ett av koncernbolagen 
(huvudkontohavaren) där all likviditet samlas, kan banken i större utsträckning amor-
tera ned eller genom kvittning minska skuld. För en bank som även tillhandahåller 
kredit till koncernen kan koncernkontosystemet på så vis innebära en minskad 
kreditrisk för banken.   

 
2.2  Koncernkontostrukturer  
Koncernkontoöverföringar kan ske genom några olika strukturer och tekniker. Dessa 
strukturer och tekniker kan summariskt beskrivas enligt följande. 
 

i) Zero balancing (fysisk) – Koncernbolagen har egna bankkonton. Genom 
fysiska överföringar (så kallade ”sweeps”) nollställs likviditeten löpande 
på koncernbolagens bankkonton gentemot ett centralt huvudkonto. 
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ii) Target balancing (fysisk) – Som ”zero balancing”, men istället för att 
nollställas balanseras likviditeten på bankkontot till ett på förhand bestämt 
belopp.  
 

iii) Notional pooling (nominell, fiktiv) – Istället för ”fysiska” transaktioner 
av likvida medel sker en fiktiv aggregering av koncernbolagens 
kontobalanser och korsvisa säkerheter ställs till förmån för koncernbolag 
med likviditetsunderskott. På så vis kan den externa skuldräntan minskas. 
Eftersom inga fysiska transaktioner sker i det nominella systemet kan inte 
eventuell överskottslikviditet användas fritt.  
 

iv) Cash concentration (fysisk) – Koncernbolagen har underkonton kopplade 
till ett huvudkonto (koncernkonto), som innehas av en huvudkontohavare 
(t.ex. moderbolaget). Bolagens kassaflöde aggregeras genom att konteras 
direkt på ett koncernkonto (eng. GCA, Group Concentration Account). 
Ett internt skuldförhållande uppkommer därmed mellan respektive bolag 
och koncernkontohavaren, medan koncernkontohavarens konto visar 
skuldförhållandet gentemot banken.   

 
2.3  Karaktäristik  
Det främsta syftet med ett koncernkonto är att åstadkomma ett system för effektiv 
likviditetsallokering och -hantering inom koncernen. Koncernkontosystem kan struk-
tureras på olika sätt. Som nämnts i inledningen, kan en huvudsaklig åtskillnad kan 
göras mellan system med enbart nominell sammanräkning av likviditet och system 
vari faktiska fysiska överföringar sker. Som utgångspunkt ska jag beskriva vad som 
karaktäriserar ett arrangemang med fysiska överföringar av likvida medel som är 
vanligt i Sverige – utifrån koncernkontoavtal jag fått tillgång till – för att senare jäm-
föra med nominella koncernkontosystem. Denna koncernkontostruktur, som kommer 
att utgöra utgångspunkt för analysen i uppsatsen, överensstämmer med den struktur 
som benämns ”cash concentration” ovan. 

Denna typ av koncernkontoavtal, enligt vilket endast moderbolaget och banken är 
parter, är endast tänkt att ge upphov till ett fordringsförhållande mellan banken och 



14 
 

moderbolaget. Underkontohavarna är inte parter i avtalet och tanken är att koncern-
kontoavtalet inte ska ge upphov till avtalsförpliktelser mellan banken och underkonto-
havarna.   

Koncernkontoavtalet innebär att ett centralt koncernkonto etableras där koncernens 
likviditet löpande aggregeras. Till koncernkontot, som innehas av en koncernkontoha-
vare (exv moderbolag), ansluts ett antal underkonton som kan disponeras av under-
kontohavare (exv dotterbolag eller en viss verksamhetsgren). Dessa underkonton är 
inte bankkonton i egentlig mening utan fiktiva, koncerninterna konton som dotterbo-
lagen har hos moderbolaget.  

Banken kan tillhandahålla kreditfaciliteter knutna såväl till koncernkontot som till 
underkontona, med den viktiga distinktionen att den totala kreditgränsen till koncern-
kontot avtalas mellan moderbolaget och banken, medan kreditgränsen i underkontona 
bestäms av moderbolaget (s.k. internlimit). Moderbolaget bestämmer även vilken 
internränta som ska utgå på de koncerninterna tillgodohavandena och skulderna, 
medan koncernens totala räntenetto och externa ränta däremot regleras mellan huvud-
kontohavaren och banken. Man skulle kunna säga att koncernkontohavaren (moder-
bolaget) genom koncernkontoavtalet övertar en del av bankens funktioner och i det 
närmaste fungerar som en internbank gentemot övriga koncernbolag. 
 Samtliga disponeringar av koncernkontot (även huvudkontohavarens) sker via 
underkonton. När ett underkonto debiteras eller krediteras sker alltså motsvarande 
kontering momentant på koncernkontot. Detta innebär att inbetalningar på underkon-
tohavarnas konton i realiteten direkt kommer koncernkontot tillgodo. I samband med 
en inbetalning av en underkontohavares kundfordring, vanligen ett dotterbolag i kon-
cernen, får dotterbolaget istället en fordran på koncernkontohavaren (exv. moderbola-
get) i och med att medlen så att säga ”slussas vidare” direkt. Ett annat sätt att uttrycka 
detta, är att dotterbolaget lånar uppströms till koncernkontot. Det är huvudsakligen 
sådan utlåning uppströms, till bolag uppåt i kedjan, som kan innebära att bolagets till-
gångar urholkas som därför är föremål för behandling i den fortsatta framställningen. 
Som lån uppströms betraktas även lån till systerbolag och i övrigt alla entiteter som 
ägs av ett gemensamt moderbolag vari det långivande dotterbolaget inte har något eget 
innehav, eftersom sådana lån kan sägas tillkomma moderbolaget. 
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 Lån nedströms, till helägda dotterbolag, föranleder normalt inte samma problematik 
eftersom dotterbolagets ekonomi anses tillkomma moderbolaget (genom att en förbätt-
ring av dotterbolagets ekonomi normalt torde leda till motsvarande värdeökning på 
moderbolagets aktieinnehav).16  
 
  

                                                           
16 Nerep, s. 88. Jfr Lindskog, s. 43 och Skog, s. 121.  
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3.  Låneförbuden  
Som berörts ovan är låneförbuden i ABL inte föremål för den huvudsakliga frågeställ-
ningen i den här uppsatsen. Framställningen blir dock mer praktiskt orienterad om 
även låneförbuden berörs, eftersom de under vissa omständigheter har relevans för 
koncernkontosystem. Innan frågor om värdeöverföringar behandlas ges därför en 
summarisk redogörelse för låneförbuden och deras betydelse i koncernkontosystem. 
 
3.1  Det allmänna låneförbudet 
En första frågeställning som aktualiseras är om lånen i ett koncernkontosystem kan 
träffas av det s.k. allmänna låneförbudet i 21 kap 1-3 §§ ABL. Enligt 1 § får inte lån 
lämnas från aktiebolag till aktieägare eller personer i organställning i bolaget eller i ett 
bolag i samma koncern. Förbudet gäller även lån till närstående till sådana personer 
och lån till bolag kontrollerade av närstående. Även ställande av säkerhet omfattas av 
förbudet, exv. till förmån för en aktieägares förpliktelse (eller till förmån för någon 
annan i den ovan angivna personkretsen).  
 I 2 § medges undantag från förbudet under vissa förutsättningar, varav de relevanta 
för den här framställningen är; (i) att gäldenären är ett företag i en koncern i vilket det 
långivande bolaget ingår eller (ii) att lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse 
och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl. Det förstnämnda – det s.k. 
koncernundantaget – omfattar företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES) och innebär att förbudet inte gäller koncerninterna lån inom EES (2 § 2 st.). 
Det andra, det kommersiella undantaget, innefattar lån som lämnas av rent affärsmäss-
iga skäl och uteslutande för gäldenärens rörelse (vilket innebär att gäldenären också 
måste driva rörelse).17  
 
3.1.1   Koncernundantaget 
Koncernundantaget får praktisk betydelse för svenska bolag i koncernkontosystem på 
så vis att lån som lämnas, och säkerheter som ställs, från svenska bolag till moderbolag 
med hemvist inom EES inte träffas av låneförbudet. Ett svenskt dotterbolag torde även 
kunna ge lån till systerbolag utanför EES, under förutsättning att moderbolaget (till 
                                                           
17 Andersson I, s. 249. 
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båda bolagen) har hemvist inom EES.18  Tillåtligheten av lån från svenska bolag till 
utländska moderbolag utanför EES, som inte omfattas av koncernundantaget, får där-
emot bedömas enligt det kommersiella undantaget.  
 
3.1.2   Det kommersiella undantaget 
Avgörande för det kommersiella undantagets tillämplighet, och således för frågan om 
svenska bolag i ett koncernkontosystem kan lämna lån uppströms till bolag utanför 
EES, är att lånet lämnas för det utländska bolagets (gäldenärens) rörelse och att det 
lämnas av rent affärsmässiga skäl. Lånets affärsmässighet ska bedömas utifrån det 
långivande bolagets intressen, vilket innebär att det långivande bolagets verksamhet 
åtminstone indirekt ska dra nytta av att lånet lämnas. Med gäldenärens rörelse avses 
all, vid lånetillfället existerande, näringsverksamhet. Detta rekvisit har behandlats i ett 
regeringsbeslut – som senare bekräftats av lagstiftaren19 – enligt vilket kravet på att 
lånet måste lämnas uteslutande för gäldenärens rörelse inte har ansetts hindra att lån 
ges inom ett koncernkontosystem. I förarbetena uttalas härvid, att lånets koppling till 
gäldenärens rörelse inte behöver vara av ”mera kvalificerat slag”, vilket bör förstås 
mot bakgrund av motiven till låneförbuden, som främst är att (i) upprätthålla en 
skiljelinje mellan bolagets ekonomi å ena sidan och aktieägarnas eller företagsledning-
ens ekonomier å den andra (bl.a. förhindra lån för privat konsumtion), (ii) att motverka 
kringgåenden av lagens kapitalskyddsregler och (iii) att fylla en funktion i arbetet mot 
oseriös verksamhet.20 Av det följer att såvida ett moderbolag utanför EES använder 
lånet i sin normala affärsverksamhet, och denna verksamhet är till nytta för det långi-
vande svenska aktiebolagets verksamhet, torde lånet omfattas av det kommersiella 
undantaget.  

Av det ovan anförda följer att det allmänna låneförbudet inte hindrar svenska aktie-
bolag från att ge lån i koncernkontosystem till bolag inom EES (eller till systerbolag 
utanför EES om moderbolaget har hemvist inom EES). Vad gäller lån till moderbolag 
utanför EES finns anledning till mer ingående kontroll av mottagarens användning av 
                                                           
18 En sådan tolkning framgår av 21 kap 2 § 1 st ABL ihop med det utvidgade koncernbegreppet i 21 
kap 2 § 2 st, d.v.s. att gäldenären är ett företag i en koncern där det långivande bolaget ingår och att 
koncernens moderorganisation är svensk juridisk person eller motsvarande utländsk juridisk person 
inom EES. Se även Willems, s. 412. 
19 Prop. 2004/05:85 s. 804. 
20 Prop. 2004/05:85 s. 427. 
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lånet för att bedöma om lånet lämnas för moderbolagets rörelse och om det svenska 
bolaget har någon nytta av detta. En rimlig slutsats är, att svenska aktiebolags delta-
gande i koncernkontosystem med moderbolag utanför EES omfattas av det kommer-
siella undantaget, under förutsättning att det utländska moderbolagets användning av 
likviditet via systemet är för dess näringsverksamhet och att denna verksamhet – 
åtminstone indirekt – är till nytta för det svenska bolagets verksamhet.  

Styrelsen och den verkställande direktören är skyldiga att årligen upprätta en för-
teckning över lån som lämnats och säkerheter som ställts med stöd av det kommersiella 
undantaget (21 kap 10 §). Förteckningen ska visa lån som lämnats under senaste 
räkenskapsåret och kvarvarande sådana lån från tidigare år, samt till vilka personer 
lånen lämnats (eller till vilkas förmån säkerheter ställts).  

 
3.2  Det särskilda låneförbudet (förvärvslåneförbudet) 
Det särskilda låneförbudet i 21 kap 5 § innebär att ett aktiebolag inte får lämna lån, ge 
förskott eller ställa säkerhet för annans förvärv av aktier i bolaget eller överordnat 
bolag i samma koncern. Det bör härvid noteras att förbudet att lämna lån i syfte att 
förvärva ”överordnat bolag” omfattar lån till förvärv av aktier i både moderbolag och 
systerbolag.21 I ett koncernkontosystem innebär förvärvslåneförbudet att ett förvär-
vande bolag under en viss tid kan behöva hållas utanför ett koncernkontosystem där 
målbolaget och underordnade bolag till målbolaget ingår, för att undvika att målbola-
get genom koncernkontosystemet finansierar förvärvet av sig självt (genom lån till det 
förvärvande bolaget).  

 
3.3  Sanktioner  
Låneförbuden är straffsanktionerade (30 kap 1 § 1 st 4 p ABL). Straffansvaret gäller 
den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot det allmänna eller särskilda 
låneförbudet. Straffansvaret omfattar även styrelsens och vd:ns förteckningsskyldighet 
över lån som lämnats med stöd av det kommersiella undantaget. Därav följer att lån 
som genom ett koncernkontosystem lämnas till moderbolag utanför EES, enligt det 

                                                           
21 Prop. 2004/05:85 s. 806. 
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kommersiella undantaget, måste ingå i en sådan förteckning upprättad av ledningen 
för det svenska bolaget.  

De civilrättsliga följderna är enligt 21 kap 11 § att säkerheter ställda i strid med 
förbuden är ogiltiga och inte kan göras gällande mot bolaget, under förutsättning att 
mottagaren var i ond tro vid mottagandet. Lån lämnade i strid med förbuden är, oavsett 
god tro, ogiltiga och ska återbäras omedelbart av mottagaren.22 Härvid kan noteras att 
rättsföljderna utformats enhetligt med rättsföljderna ifråga om olagliga värdeöverfö-
ringar.23 Frågorna om låneförbud och värdeöverföringar bör dock hållas åtskilda. Att 
ett lån är tillåtet enligt undantagen från låneförbudsreglerna hindrar inte att det kan 
utgöra olaglig värdeöverföring enligt 17 kap.24  
      
  

                                                           
22 Prop. 2004/05:85 s. 435 f. 
23 Prop. 2004/05:85 s. 808. 
24 Andersson I, s. 249. 
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4.   Värdeöverföringar 
4.1  Introduktion 
De aktiebolagsrättsliga bestämmelserna om värdeöverföringar utgör en utgångspunkt 
för den fortsatta diskussionen i denna uppsats. Innan bestämmelserna tillämpas inom 
kontexten av ett koncernkontosystem vill jag därför ge en kort redogörelse för regler-
nas utformning och syften.  

Bestämmelserna om värdeöverföringar är resultatet av en avvägning mellan ange-
lägna intressen av skydd för borgenärer och möjlighet för bolaget (och aktieägarna) att 
disponera över det egna kapitalet.25 Eftersom aktieägarna endast står risken för sitt 
insatta kapital och inte är personligen ansvariga för bolagets skulder kan en intresse-
konflikt uppkomma i förhållande till borgenärerna, eftersom aktieägarna – och 
ledningen i bolaget – kan ha incitament att disponera över bolagets tillgångar på ett 
sådant sätt att tillgångarna inte räcker till betalning av skulderna. Aktieägare (särskilt 
i majoritet) kan också ha incitament att förfoga över det egna kapitalet till nackdel för 
aktieägare i minoritet. Värdeöverföringsreglerna kan sägas klargöra under vilka 
former och i vilken utsträckning det egna kapitalet får lämna bolaget26 och utgör en 
reglering av den intressekonflikt som kan uppkomma mellan aktieägare och borgenä-
rer (och aktieägare sinsemellan). Värdeöverföringar betraktas som olovliga när de 
företas i strid mot ett minoritetsskyddsintresse eller ett borgenärsskyddsintresse.27 
 
4.2  Värdeöverföringar – definition av begreppet  
Begreppet värdeöverföring i 17 kap ABL innefattar alla affärshändelser som medför 
att bolagets förmögenhet minskar och som inte är av rent affärsmässig karaktär för 
bolaget. Det innebär att i princip all förmögenhetsminskning i företaget som inte beror 
på förlust i affärsverksamheten omfattas av begreppet.28 Vissa värdeöverföringar 
mellan bolag och aktieägare är tillåtna, såsom utdelning till aktieägarna, återköp av 

                                                           
25 Lindskog, s. 13 ff. 
26 Värdeöverföringsbegreppet omfattar dock inte överföring av tillgångar vid fusion eller delning och 
utskiftning i samband med likvidation. Prop. 2004/05:85 s. 371.  
27 Lindskog, s. 39. 
28 Skog, s. 81. Bolagets kapital kan försvinna huvudsakligen på två sätt: antingen genom förlust i 
verksamheten eller genom vederlagsfria utbetalningar (värdeöverföringar).  
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egna aktier och minskning av reservfond eller aktiekapital för återbetalning till aktieä-
garna, 17 kap 1-2 §§. Därtill finns visst utrymme för ett aktiebolag att lämna gåva till 
allmännyttigt ändamål (17 kap 5 §). Dessa aktiebolagsrättsliga transaktioner redovisas 
öppet av bolaget och får ske under förutsättning att de inte inkräktar på bolagets 
bundna kapital samt att de är försvarliga med hänsyn till verksamhetens karaktär och 
bolagets ekonomiska ställning (beloppsspärren och försiktighetsregeln, i 17 kap 3 §). 
Värdeöverföringar i strid mot 3 § är olagliga. 

De av bolaget öppet redovisade formerna för värdeöverföring som uppräknas i 17 
kap 2 § kan frångås med samtycke från samtliga aktieägare. Med andra ord kan 
aktieägarna samfällt besluta om andra former för värdeöveföring.29 Härvid skapar den 
s.k. in dubio-principen en presumtion, innebärande att när oklarhet råder om vilken 
typ av värdeöverföring det är fråga om, ska den bedömas enligt reglerna för de tillåtna 
formerna för värdeöverföring.30 Principen ger således uttryck för aktieägarnas fria 
dispositionsrätt över det fria egna kapitalet, som de presumeras disponera lovligt om 
inte annat visas.31 Möjligheten till sådana icke formenliga värdeöverföringar följer av 
att regler som begränsar formerna för värdeöverföring är uppställda i aktieägarnas 
intresse och är således dispositiva under förutsättning att samtliga aktieägare är 
överens.32 Regler som begränsar omfattningen av värdeöverföringar, såsom belopps-
spärren och försiktighetsregeln, är däremot borgenärsskyddsregler och tvingande oav-
sett formen för värdeöverföringen.33 Det finns en logik i att aktieägarna får bestämma 
över (sitt) eget kapital såtillvida (i) de inte olovligen åsidosätter varandras intressen 
och (ii) inte olovligen åsidosätter borgenärernas intressen.  

Andra överföringar än de ovan angivna som medför att bolagets förmögenhet mins-
kar är inte tillåtna, såvida de inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. Huvud-
poängen med eget kapital är att det ska fungera som riskkapital i bolagets normala 
affärsverksamhet och ge avkastning till aktieägarna, men som riskkapital kan det 
förstås också försvinna ur bolaget som ett resultat av mindre lyckade affärer. Från 
definitionen av värdeöverföringar är transaktioner undantagna som förvisso medför att 

                                                           
29 Lindskog, s. 24 f. 
30 Andersson I, s. 77 f. 
31 Andersson I, s. 79 (första stycket). 
32 Principen om ”samtliga aktieägares samtycke” (s.k. SAS-principen), som speglar den för 
aktiebolagsrätten centrala likhetsprincipen. 
33 Prop. 2004/05:85 s. 369 f. 
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bolagets förmögenhet minskar men som är resultatet av normala affärer.34 Lindskog 
har uttryckt detta som att reglerna om skydd för bolagets kapital inte torde finna till-
lämpning ”beträffande värdediskrepans vid från bolagets sida kommersiellt syftande 
rättshandlingar”.35 Med andra ord faller ”dåliga affärer” inte inom värdeöverförings-
begreppet och kan därmed inte angripas med stöd av reglerna i 17 kap ABL. En sådan 
kategorisk åtskillnad mellan s.k. förtäckta värdeöverföringar och dåliga affärer kan 
verka tydlig och enkel, men denna avgränsning vållar vissa svårigheter.36  

En utgångspunkt i relation till det nyss anförda, är att spelrummet för normalt 
affärsmässigt risktagande bör beaktas: ett bolag måste lämnas stort utrymme och frihet 
för affärsverksamheten.37 Ett företag måste kunna göra en bra (eller dålig) affär utan 
att riskera att affären angrips som otillåten värdeöverföring. Kontentan är att om ett 
bolag vill ha en förlustbringande affär ogjord, men det tvivelsutan rör sig om just en 
dålig affär, kan bolaget inte åberopa 17 kap ABL utan får istället försöka åberopa 
avtals- och skadeståndsrättsliga principer. I många fall är det dock inte så enkelt att en 
tydlig gräns framgår mellan vilka transaktioner som endast är misslyckade affärer och 
vilka som är att hänföra till ”förtäckt värdeöverföring”. Denna gränsdragningsproble-
matik kommer att behandlas i närmast följande avsnitt.  
 
4.3  Förtäckt värdeöverföring  
Innan diskussionen av den rättsliga innebörden av förtäckt värdeöverföring är en 
kommentar angående terminologin på sin plats. Det nya värdeöverföringsbegreppet (i 
2005 års aktiebolagslag) inkluderar inte bara aktieägare såsom möjliga mottagare av 
värdeöverföringar utan även utomstående mottagare (explicit i 17 kap 6 §).38 I och med 
denna förändring kan den äldre benämningen ”förtäckt vinstutdelning” bli missvi-
sande, eftersom ”vinstutdelning” leder tanken till att det endast rör sig om en disposit-
ioner mellan bolaget och aktieägare. Begreppet ”förtäckt värdeöverföring” har således 
fördelen att det överensstämmer med senaste ABL, och därtill fördelen – när fråga är 
om utomstående kan vara att anse som mottagare – att inte ge sken av att utesluta 

                                                           
34 Prop. 2004/05:85 s. 371. 
35 Lindskog, SvJT 1992 s. 85. 
36 Andersson SvJT 2014 s. 79, Nerep s. 60. 
37 Nerep s. 72 och Svernlöv s. 60 (Jfr även Sandström, s. 295 om ”business judgement rule”).  
38 Prop. 2004/05:85 s. 392.  
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värdefrånhändelser från bolaget till tredje man. I det följande kommer jag för konse-
kvensens skull att hålla mig till begreppet förtäckt värdeöverföring såväl när 
mottagaren är aktieägare (exv. ett moderbolag) som utomstående (exv. en bank).  

Förtäckt värdeöverföring är enligt ABL en förmögenhetsminskning till följd av en 
affärshändelse som inte kan inordnas under de tillåtna formerna för värdeöverföring, 
uppräknade i 17 kap 2 §, och som heller inte kan sägas ha rent affärsmässig karaktär 
(i motsats till en misslyckad affär som leder till förlust trots rent affärsmässig karaktär). 
Förtäckt värdeöverföring kan som sagt vara lovlig under förutsättning att samtliga 
aktieägare samtycker och att den inte inkräktar på borgenärsskyddsreglerna i 17 kap 
3-4 §§.39 Aktieägarna samfällt styr ju formerna för värdeöverföringar medan 
borgenärsskyddet begränsar omfattningen av värdeöverföringar.  

Vad gäller lån i koncernkontosystem får ”samtliga” aktieägares samtycke förutsät-
tas åtminstone i av koncernen helägda dotterbolag (där ju modern är enda aktieägare). 
I helägda dotterbolag uppkommer därför främst problem i situationer där omfattningen 
av överföringar inom koncernkontosystemet riskerar att inkräkta på borgenärsskyddet 
(försiktighetsregeln och beloppsspärren). När det däremot gäller delägda koncernbolag 
finns skäl att förvissa sig om att samtliga aktieägare samtycker till att bolaget deltar i 
koncernkontosystemet. Annars riskerar transaktioner inom koncernkontosystemet att 
klandras av andra aktieägare redan på den grunden att de strider mot formerna för 
värdeöverföringar (den förtäckta värdeöverföringen kan ju i sådana fall inte ”läkas” 
genom ratihabition eftersom samtycke från samtliga aktieägare saknas). 

Förtäckt värdeöverföring är i 17 kap 1 st 4 p definierat som en  
”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har 

rent affärsmässig karaktär för bolaget”.  
De i lagtexten givna rekvisiten är alltså att bolagets (i) förmögenhet minskar genom 

en (ii) affärshändelse som (iii) inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. 
Definitionen åstadkommer främst två saker, varav den ena är att skilja förtäckt 
värdeöveföring från formenlig värdeöverföring (jfr ”annan affärshändelse” än de 
tillåtna formerna för värdeöverföring). Den andra är att skilja förtäckt värdeöverföring 
från dåliga affärer (d.v.s. affärshändelser med rent affärsmässig karaktär varigenom 
bolagets förmögenhet minskar). I den fortsatta framställningen används begreppet 
                                                           
39 Lindskog, s. 25. 
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främst i det sistnämnda hänseendet, det vill säga för att beteckna affärshändelser utan 
rent affärsmässig karaktär varigenom bolagets förmögenhet minskar.40  
 
4.4.1   Affärshändelse 
Med affärshändelse avses alla förändringar i storleken eller sammansättningen av 
bolagets förmögenhet som beror på dess ekonomiska relationer med omvärlden, såsom 
betalningar, uppkomsten av fordringar eller skulder, uttag eller tillskott av varor, 
pengar etcetera.41 Begreppet affärshändelse knyter an till definitionen i bokföringsla-
gen, men syftet är inte att värdeöverföringsbegreppet ska begränsas av den redovis-
ningsmässiga betydelsen, utan ”affärshändelse” syftar här till att omfatta alla typer av 
transaktioner som företaget gör med omvärlden.42 Rättsvetenskapare har försökt 
precisera vad som därutöver omfattas av begreppet.43 För syftena med denna fram-
ställning räcker det med att konstatera att uppkomsten av fordringar och skulder 
(genom in- och utlåning av likvida medel) och ställande av säkerheter som sker inom 
ramen för ett koncernkontosystem utgör affärshändelser i ABL:s mening. 
 
4.4.2   Förmögenhetsminskning 
Ytterligare en förutsättning är att bolagets förmögenhet minskar, eller annorlunda 
formulerat, att affärshändelsen innefattar en värdediskrepans till nackdel för bolaget.44 
Bedömningen huruvida förmögenheten minskar ska enligt förarbetena avgöras med 
hänsyn till ”allmänna principer”45, med vilket torde avses en jämförelse av marknads-
värdet hos parternas prestationer.46  

I avsaknad av givna marknadspriser – eller i fall där marknadspriset är svåruppskat-
tat – kan en prövning göras om transaktionen skulle ha skett mellan två av varandra 
                                                           
40 Såsom Andersson (I, s. 133) påpekat, tolkas begreppet förtäckt värdeöverföring stundom som ett 
sätt för aktieägarna att åsidosätta former för värdeöverföringar i ABL, när det snarare innefattar en 
definitionsmässig avgränsning från formenliga värdeöverföringar och huvudsakligen syftar till att 
materiellt avgränsa värdeöverföringar från dålig affärer.  
41 Prop. 2004/05:85 s 747. 
42 Andersson I, s. 93. 
43 Lehrberg, SvJT 2012 s. 542-547. 
44 Vid sidan av begreppen ”förmögenhetsminskning” och ”värdediskrepans”, har i doktrinen sådana 
transaktioner bl.a. betecknats som ”värdefrånhändelser”, ”vederlagsfria utbetalningar” eller ”helt eller 
delvis benefika transaktioner”. 
45 Prop. 2004/05:85 s 747. 
46 Andersson I, s. 94. 
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oberoende parter (d.v.s. om den skett på armlängds avstånd).47 En sådan hypotetisk 
prövning om transaktionen skulle ha skett mellan oberoende parter torde innebära att 
bedömaren är hänvisad tillbaka till att värdera om prestationerna varit marknadsmäss-
iga. En måhända tydligare instruktion för lösning av samma problem, är att en helhets-
bedömning bör göras av samtliga för marknadsvärdet relevanta faktorer och avtalsvill-
kor.48 I värdeöverföringssammanhang bör marknadsvärdet värderas återhållsamt, 
särskilt i svårbedömda lägen, för att undvika att alltför extensiv tillämpning inskränker 
den kommersiella rörelsefriheten.49 

Vilken effekt transaktionen får för redovisningen har inte avgörande betydelse för 
frågan om den ska anses innefatta förmögenhetsminskning. Således kan försäljning av 
egendom till bokfört värde utgöra värdeöverföring om det bokförda värdet understiger 
marknadsvärdet.50 Exempel på transaktioner som innebär förmögenhetsminskning är 
bland annat underprisöverlåtelser, överprisförvärv, upptagande av lån till högre än 
marknadsmässig ränta eller utlåning av medel till en omotiverat låg ränta i förhållande 
till marknadsräntan.51 Det spelar ingen roll hur parterna betecknar affärshändelsen. 
Begreppet förmögenhetsminskning kan sägas omfatta alla dispositioner som i reali-
teten innebär en minskning av tillgångarna, en ökning av skulderna eller en kombinat-
ion av båda.52 

En i sammanhanget intressant fråga är i vilken utsträckning s.k. underlåtenhetsdis-
positioner kan ses som indirekt förmögenhetsminskning i värdeöverföringshänseende. 
Det kan här röra sig om att bolaget underlåter att debitera marknadsmässig hyra för 
uthyrd egendom eller ränta på lån - utan att detta kan motiveras av andra fördelar för 
bolaget. I bokstavlig mening minskar inte bolagets förmögenhet, men indirekt leder 
agerandet (eller avsaknaden därav) till en mindre förmögenhet än vad som hade varit 
fallet om bolaget agerat affärsmässigt. Ett annat sätt att uttrycka saken är att bolagets 
underlåtenhet att företa en viss åtgärd inbegriper en omotiverat hög alternativkostnad. 
Ifall bolaget exempelvis har möjlighet att placera överskottslikviditet till en 

                                                           
47 Nerep, s. 72 och Lindskog, SvJT 1992 s. 82. 
48 Andersson I, s. 94. 
49 Andersson I, s. 94 och 102.  
50 Prop. 2004/05:85 s 747 f. Propositionen avviker här från NJA 1995 s. 742, vari värdeöverföring inte 
ansågs föreligga vid försäljning till bokfört värde, trots att marknadsvärdet var högre.  
51 Prop. 2004/05:85 s 747. 
52 Nerep, s. 59. 
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(marknadsmässig) ränta om 5 % men väljer att lämna lån till en ränta om 3 % upp-
kommer – allt annat lika (risk, placeringshorisont etc.) – en alternativkostnad om 2 %. 
Sådan värdediskrepans på grund av att bolaget avstår från ett lönsammare alternativ – 
eller med andra ord väljer ett handlingsalternativ med hög alternativkostnad – kan 
alltså utgöra indirekt förmögenhetsminskning som omfattas av värdeöverföringsbe-
greppet.53 

Att avgränsa tillämpningsområdet för indirekt förmögenhetsminskning är dock för-
enat med viss problematik. En alltför extensiv tillämpning inskränker företagets 
kommersiella rörelsefrihet. Dessutom är det i praktiken vanskligt att (i efterhand) 
försöka avgöra vad som utgjort ett sådant avstående från en lönsam affär, eftersom den 
affärsmässiga bedömningen av risker och avkastning över en viss tidshorisont kan vara 
(mycket) komplex.54 Mot bakgrund av denna problematik är viss restriktivitet påkallad 
vid bedömning av vilka underlåtenhetsdispositioner som bör anses utgöra värdeöver-
föringar.55 Det står samtidigt klart att sådana ”dispositioner” kan utgöra värdeöverfö-
ringar, och storleken av sådan indirekt förmögenhetsminskning kan få betydelse vid 
en helhetsbedömning av en värdeöverföringstransaktion.56  

Applicerat i ett koncernkontosystem innebär detta, att ett lån som lämnas inom 
systemet utan ränta – eller till en i förhållande till marknadsräntan låg ränta – kan ut-
göra indirekt förmögenhetsminskning (som i det fallet utgörs av skillnaden mellan den 
debiterade räntan och marknadsräntan). Något förenklat kan marknadsmässig avkast-
ning sägas vara beroende av förväntad avkastning i en tillgångsklass och de specifika 
riskerna med investering i en viss tillgång. Ifråga om placering (utlåning) av över-
skottslikviditet till ett bolag, representeras detta av marknadsräntan och (främst) 
kreditrisken i låntagande bolag.57 Givet premissen att högre risk i regel kan vägas upp 
                                                           
53 Prop. 2004/05:85 s 747: ”lån till ränta som understiger marknadsräntan”. Jfr Lindskog, s. 41; ”/…/ 
om försträckning sker med för bolaget negativa avvikelser från marknadsmässiga villkor.” 
54 Jfr Andersson I, s. 96 ff. om kvalificeringsproblem av vilka transaktioner som omfattas, 
rörelsefrihetsproblem av en alltför inskränkande tillämpning och värderingsproblematik i att 
hypotetiskt uppskatta värdet av ett alternativt agerande för att kunna värdera värdediskrepansen. 
55 Jfr Nerep och Samuelsson, kommentar 17 kap 1 §, om att rekvisitet förmögenhetsminskning kräver 
att missförhållandet mellan utfästelserna uppenbart utvisar att transaktionen åtminstone delvis är 
benefik.  
56 Se Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, 
s. 374 ff. (Cit. Andersson II) För ett aktiebolag som inte helt eller delvis har annat syfte än att bereda 
aktieägarna vinst, borde värdeöverföring föreligga om motprestationen inte svarar mot 
”självkostnaden” och understiger marknadsvärdet.  
57 Lindskog, s. 41 f. Prövningen bör främst beakta två förhållanden: bolaget ska (i) ha adekvat betalt 
för utlånat kapital, d.v.s. marknadsmässig ränta oaktat kreditrisk, och därtill (ii) ytterligare 
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av en högre avkastning, kan ett mer riskfyllt lån vara marknadsmässigt givet tillräckligt 
hög ränta. I syfte att minska risken att för lågt debiterad ränta bedöms utgöra indirekt 
förmögenhetsminskning, kan räntan löpande justeras efter kreditrisken hos låntagande 
bolag, exempelvis genom att justeras efter finansiella nyckeltal eller viss information 
i kreditrapportering.58 På så vis kan långivande bolag inom koncernkontosystemet i 
möjligaste mån undvika indirekt förmögenhetsminskning genom att i större utsträck-
ning behålla ett kommersiellt motiv till utlåningen.  

Även ställande av säkerhet för annans skuld innebär förmögenhetsminskning, 
eftersom risken för att säkerheten kommer att behöva tas i anspråk kan åsättas ett 
monetärt värde.59 Såvida den risk bolaget tar genom säkerställandet inte uppvägs av 
direkt ekonomisk kompensation eller andra indirekta fördelar för bolaget, torde fråga 
vara om värdeöverföring.60 För att (i viss mån) undvika att säkerheter ställda inom 
koncernkontosystemet anses som förmögenhetsminskning, kan bolagen inom 
systemet debitera marknadsmässig garantikompensation som – likt räntan på lån – kan 
anpassas efter rådande kreditrisk i de bolag för vilkas förmån säkerheter ställs.  

För att avgöra frågan om förtäckt värdeöverföring måste även prövas, utöver 
konstaterad förmögenhetsminskning, om ställda säkerheter eller lämnade lån med 
hänsyn till andra omständigheter ändå haft rent affärsmässig karaktär för bolaget.61 

        
4.4.3   Inte rent affärsmässig karaktär  
Diskussionen ovan om förmögenhetsminskning (eller värdediskrepans) leder vidare 
till bedömningen av vilka transaktioner som inte kan anses ha rent affärsmässig 
karaktär för bolaget (förmögenhetsminskning är ju en förutsättning för att pröva 
affärsmässigheten eftersom det annars inte kan vara fråga om värdeöverföring).62 

                                                           
kompensation för den kreditrisk som må föreligga. Om räntan kan anses kompensera kreditrisken 
föreligger ingen värdeöverföring (s. 42). 
58 Wood, s. 122. I likhet med s.k. ”financial convenants”.  
59 Genom att sannolikheten för den ställda säkerhetens ianspråktagande sätts i förhållande till dess 
värde. Se även Andersson I, s. 106. 
60 Lindskog, s. 42. 
61 Nerep & Samuelsson, kommentar 17 kap 1 §, avsnitt 3.7. 
62 Prop. 2004/05:85 s. 747. ”En transaktion som medför att bolagets förmögenhet förblir oförändrad 
eller ökar utgör alltså inte någon värdeöverföring.” 
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Frågan om vilka kriterier som därutöver bör ligga till grund för bedömningen om trans-
aktionen har rent affärsmässig karaktär för bolaget eller ej har varit föremål för 
diskussion i den aktiebolagsrättsliga doktrinen. 

Lindskog har gett uttryck för uppfattningen att uppsåtliga värdefrånhändanden bör 
omfattas men att värdeöverföringsreglerna inte torde aktualiseras ”vid från bolagets 
sida kommersiellt syftande handlingar”.63 Detta kan tolkas som att Lindskog föresprå-
kar att låta bolagets avsikt (som subjektivt kriterium) vara avgörande för frågan om 
transaktionens affärsmässighet. Nerep har framfört ståndpunkten att det subjektiva 
rekvisitet (syftet med transaktionen) endast kan tillmätas begränsad betydelse. I den 
mån ett syfte kan visas kan det endast ”accentuera” diskrepansen mellan prestationerna 
eller ”missförhållandets karaktär” i jämförelse med en kommersiellt syftande men 
misslyckad affär.64 Nerep betonar härvid vikten av en helhetsbedömning av samtliga 
omständigheter i varje enskilt fall, särskilt värdediskrepansen, medkontrahentens 
status och huruvida transaktionen avviker från föremålet för bolagets verksamhet. 
Samtidigt framhåller han att skillnaden mellan en affärsmässigt betingad transaktion 
eller ej torde vara att den senare rymmer ett visst mått av avsiktlighet från bolaget 
sida.65 Andersson förespråkar en objektiv helhetsbedömning (av främst objektiva 
kriterier) - med hänsyn bland annat till vilka syften rättshandlingen fyller objektivt sett, 
vilken typ av rättshandling det rör sig om och om den har något samband med bolagets 
faktiska verksamhet.66  

I propositionen till 2005 års lag uttalas att frågan huruvida en transaktion innebär 
en värdeöverföring i första hand bör avgöras utifrån objektivt iakttagbara kriterier, 
främst värdediskrepansen mellan prestationerna. Ett avtal ingånget med godtroende 
medkontrahent bör dock inte anses som värdeöverföring enbart på den grunden att 
värdediskrepans per se kan konstateras (det kan ju helt enkelt vara fråga om en dålig 
affär). Utöver förekommande värdediskrepans i och för sig, ska hänsyn tas till 

1. Värdediskrepansens storlek (d.v.s. hur stor förmögenhetsminskningen är) 
2. Huruvida transaktionen utgör ett normalt led i bolagets verksamhet 

                                                           
63 Lindskog, s. 37. Med uppsåtligt menas att värdefrånhändandet varit medvetet och inte nödvändigt. 
Se även Lindskog, SvJT 1992 s. 85. 
64 Nerep, s. 62. 
65 Nerep, s. 60 och 72 ff. 
66 Andersson I, s. 89 f. och 99 (samt diskussion om utvecklingen s. 83-89).  



29 
 

a. Avtalets karaktär (transaktionens rättsliga form) 
b. Mottagarens relation till (och insyn i67) bolaget  

3. Övriga omständigheter  
4. Subjektiva kriterier (syften i subjektivt hänseende)  

Störst vikt vid bedömningen bör tillmätas skillnaden i marknadsvärde mellan parternas 
prestationer (värdediskrepansens storlek).68 Här kan vara värt att tydliggöra åtskillna-
den mellan å ena sidan värdediskrepans i och för sig som en förutsättning för förtäckt 
värdeöverföring, och å andra sidan värdediskrepansens storlek som det främsta krite-
riet vid bedömningen om affärshändelsen har affärsmässig karaktär för bolaget. 
Värdediskrepansen kan, som Nerep har framhållit, vara stor i absoluta tal men liten i 
relativa tal och vice versa.69 Av den logiken följer att såväl diskrepansens relativa som 
absoluta storlek bör beaktas (särskilt i absoluta tal vid stora transaktioner och i relativa 
tal vid mindre sådana).70 För att det ska bli tal om värdeöverföring bör skillnaden 
mellan prestationerna vara beaktansvärd i sådan utsträckning, att det är uppenbart att 
transaktionen åtminstone delvis är vederlagsfri.71 
 Av stor betydelse är även, enligt förarbetena, huruvida transaktionen är förenlig med 
bolagets normala verksamhet.72 Här kan avtalets karaktär (köp, lån, pant, borgen etc.) 
och mottagarens relation till bolaget vägas in i bedömningen. Allmänt torde gälla, att 
ju mer främmande avtalets karaktär ter sig för bolaget och ju större insyn och infly-
tande över bolaget mottagaren har, desto mindre krävs ifråga om värdediskrepans för 
att det ska finnas anledning att betrakta transaktionen som värdeöverföring.73 
                                                           
67 Prop. 2004/05:103 s. 372. 
68 Prop. 2004/05:85 s. 372 och 748; ”avgöras utifrån /…/ främst förekommande värdediskrepans” och 
”särskild betydelse får tillmätas /…/ värdediskrepansen”. Även Andersson s. 91. 
69 Nerep, s. 72 f.  
70 Absolut och relativ diskrepans kan även beaktas när talen från början är relativa. Ett exempel är att 
debiterad ränta är 3 % medan marknadsmässig ränta är 6 %. I absoluta tal föreligger en diskrepans om 
tre procentenheter medan den relativa diskrepansen är 50 %. 
71 Nerep & Samuelsson, lagkommentar 17 kap 1 §, avsnitt 3.9. Se även Lindskog, s. 38, om att 
värdefrånhändandet bör framträda med stor tydlighet för att fråga ska vara om kapitalanvändning 
(d.v.s. värdeöverföring). Se även Andersson II, s. 422: ”Skulle värdediskrepansen vara avsevärd finns 
anledning att misstänka att rättshandlingen innefattar förtäckt utbetalning”. Dock inte om den är ringa. 
72 Här kan transaktionen även bedömas mot bakgrund av det angivna verksamhetsföremålet i 
bolagsordningen. Transaktioner utanför föremålet för bolagets verksamhet (jfr ultra vires) talar mot 
affärsmässighet. Se även Nerep och Samuelsson, lagkommentar 17 kap 1 §, avsnitt 3.8. 
73 Tolkning utifrån givna exempel i prop. 2004/05:85 s. 372. Se även Nerep, s. 72, om att mera 
osedvanliga affärshändelser kan utgöra indicier på att föreliggande värdediskrepans varit avsedd från 
bolagets sida. Nerep framhåller även att säkerhetsmarginalen (rörelsefriheten för affärsverksamheten) 
borde kunna variera beroende på medkontrahentens status. 
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 Trots att bedömningen inte i första hand ska utgå från syftena med transaktionen (i 
subjektivt hänseende), finns anledning att uppfatta lagstiftaren så, att subjektiva 
kriterier i den mån de går att utröna likväl kan tillmätas betydelse vid en helhetsbe-
dömning.74 Det finns dock inget krav på att avsaknad av kommersiellt syfte måste 
bevisas.75 Däremot har bolaget som påstår att värdeöverföring skett bevisbördan för 
de omständigheter som innebär att transaktionen utgjorde värdeöverföring.76 

Även andra omständigheter än de ovan anförda kan aktualiseras till grund för 
bedömningen, som ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet. En ytterlighet 
kan härvid vara en affärshändelse med förhållandevis liten värdediskrepans, men där 
det faktum att frånvaron av kommersiellt syfte kan påvisas blir avgörande för att 
bedöma transaktionen såsom värdeöverföring.77 Naturligtvis kan även den omvända 
situationen uppkomma, d.v.s. att avtalet inte framstår som marknadsmässigt (på grund 
av värdediskrepans) men trots det är kommersiellt motiverat. Så kan vara fallet om ett 
bolag behöver avyttra egendom skyndsamt – exv. för att undvika en tillfällig svacka i 
kassaflödet – och därför tvingas gå ner i pris.78 Ett annat exempel är att bolaget lämnar 
lån för att avhjälpa ekonomiska svårigheter i ett annat bolag (exv. en leverantör), vars 
verksamhet är av avgörande kommersiell betydelse för det långivande bolaget. Snävt 
bedömt kan ett sådant lån anses sakna affärsmässig karaktär på grund av mottagarens 
bräckliga ekonomiska ställning, men om bolaget är starkt beroende av leverantören 
kan lånet ändå vara kommersiellt motiverat.79 En annan ytterlighet är att parternas 
faktiska avsikter inte kan utrönas (i subjektivt hänseende) men att värdediskrepansens 
storlek eller andra (objektiva) förhållanden inte ger utrymme för något annat synsätt 

                                                           
74 Prop. 2004/05:103 s. 372 och 748. Formuleringarna ”i första hand utifrån objektivt iakttagbara 
kriterier” och ”främst med hänsyn till utåt iakttagbara omständigheter” borde rimligen kunna tolkas 
som att viss betydelse även kan tillmätas subjektiva kriterier. Se även återgivning ovan ang. 
diskussion mellan Lindskog, Nerep och Andersson om objektiva kontra subjektiva kriterier. 
75 Prop. 2004/05:85 s. 372. 
76 NJA 1990 s. 343: ”Enligt allmänna bevisgrundsatser /…/ får det anses vara [bolagets] sak att styrka 
sitt påstående härom.” Se även Lindskog, s. 38 f. Se även Andersson II, s. 423 ff.  
77 Jfr Nerep, s. 62, om att diskrepansen kan accentueras av ett icke kommersiellt syfte i den mån 
sådant kan påvisas. 
78 Andersson I, s. 91 (i not 193).  
79 Nerep och Samuelsson, lagkommentar 17 kap 1 §, avsnitt 3.8 (sista stycket). 
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än att affärshändelsen saknar affärsmässig karaktär. Det bör härvid nämnas att formu-
leringen ”inte har rent affärsmässig karaktär” innebär att även transaktioner som 
endast delvis saknar affärsmässig karaktär kan utgöra värdeöverföringar.80 

Lån inom koncernkontosystem uppfyller typiskt sett flera av de kriterier som kan 
innebära att en transaktion anses inte ha rent affärsmässig karaktär för bolaget. För de 
flesta bolag ligger det inte inom ramen för den normala affärsverksamheten att lämna 
lån eller ställa säkerhet för annans skuld. Även intressegemenskapen mellan bolagen 
och det förhållandet att ett moderbolag i koncernkontosystem, som ofta är mottagare 
av lånen, har insyn och inflytande över verksamheten talar mot affärsmässighet.  

Som framgått ovan blir det emellertid inte fråga om värdeöverföring såvida ingen 
förmögenhetsminskning sker (d.v.s. ingen värdediskrepans till nackdel för bolaget 
föreligger). I ett koncernkontosystem kan alltför låg ränta på koncerninterna lån inne-
bära indirekt förmögenhetsminskning. På liknande vis torde ställande av säkerhet för 
annans skuld – utan marknadsmässig garantikompensation eller andra fördelar för 
bolaget – vara att anse som förmögenhetsminskning. Emellertid, givet att bolagen i 
koncernkontosystemet erhåller marknadsmässig kompensation för koncerninterna 
dispositioner, blir det normalt inte fråga om att förmögenheten minskar så länge 
låntagande bolag är solventa.  

När låntagande bolag däremot saknar betalningsförmåga, kan lån anses som förmö-
genhetsminskning trots att räntan och avtalsvillkoren i övrigt är marknadsmässiga. 
Huruvida lånet har affärsmässig karaktär är således beroende inte enbart av avtalsvill-
koren utan även av andra förhållanden av betydelse för gäldenärens förmåga att full-
göra förpliktelser, såsom dennes ekonomiska ställning.81 Det finns ett antal fall som 
blivit föremål för HD:s prövning där gäldenärens bristande betalningsförmåga, inne-
burit att avtalet saknat affärsmässig karaktär och bedömts som värdeöverföring. I 
följande avsnitt redogör jag översiktligt för värdeöverföringspraxis avseende sådana 
förhållanden, för att därefter diskutera implikationerna i ett koncernkontosystem.  
 

                                                           
80 Prop. 2004/05:85 s. 748. Lagstiftaren har här avsett en bokstavlig tolkning e contrario av lagtexten. 
Se även Andersson I, s. 100, om att inte hela transaktionen nödvändigtvis utgör värdeöverföring utan 
endast till den del den saknar kommersiellt syfte (partiell värdeöverföring).  
81 Nerep, s. 121. 



32 
 

4.4.4   Rättspraxis - värdeöverföringar 
HD har inte formulerat någon generell princip, eller regel, enligt vilken vi kan avgöra 
vad som är att hänföra till värdeöverföringar. Istället för ett sådant principiellt avgö-
rande, har HD avgjort värdeöverföringsfrågor in casu – givet omständigheter och typ 
av transaktion i det enskilda fallet.82 En viss restriktivitet bör därför iakttas vid tolkning 
och tillämpning av värdeöverföringspraxis i enskilda fall, eftersom argument in casu 
kan ha begränsad generaliserbarhet annat än i situationer med omständigheter liknande 
dem i de avgjorda fallen. Det finns emellertid typfall som kommit upp till HD:s pröv-
ning flera gånger, i vilka domstolen formulerat ställningstaganden av principiell 
betydelse.  

En sådan typsituation, där avtalet vid en första anblick kan framstå som affärsmäss-
igt men där andra omständigheter medför att det ändå bör anses innefatta värdeöver-
föring, är när lån lämnas till en person som inte har förmåga att betala tillbaka lånet.  

I NJA 1951 s. 6 I och II formulerade HD en princip innebärande, att penninglån 
från bolaget till aktieägare, vars betalningsoförmåga vid lånetillfället innebär att 
fordran praktiskt taget saknar värde, bör anses som värdeöverföring. Ifall lånet 
överstiger bolagets tillgängliga medel för utdelning, är det att anse som otillåten 
värdeöverföring.83 Sueciaprincipen, som den ibland kallas84, har senare bekräftats och 
utvecklats av HD i ett antal avgöranden.    

I NJA 1966 s. 475 konstaterade HD, att förvärv av aktier som finansieras med bolagets 
egna tillgångar, genom att ett av bolaget upptaget lån används för erläggande av köpe-
skillingen, är att anse som olovlig vinstutdelning om förvärvaren saknar betalningsför-
måga (eftersom bolagets regressfordran mot förvärvaren därmed saknar värde).   
I NJA 1976 s. 618 (Konditori Berns) hade förvärvaren av ett bolag betalat 
köpeskillingen för aktierna med en fordran som bolaget hade på utomstående, genom 
att den utomstående gäldenären anvisades att betala fordran till säljaren av bolaget 
(d.v.s. återigen ett fall av betalning för ett bolag med bolagets egna tillgångar). Bolaget 
fick därigenom en regressfordran mot aktieförvärvaren. Eftersom förvärvaren var insol-
vent och bolaget inte hade medel tillgängliga för vinstutdelning förelåg otillåten 
vinstutdelning.  

                                                           
82 Andersson I, s. 87. 
83 HD använde dock termen otillåten vinstutdelning.  
84 Så benämnd efter rederiaktiebolaget Suecia i det första av fallen, som också kallas Sueciafallet.   
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I det s.k. Nordanland-fallet – NJA 1990 s. 343 – hade ett dotterbolag lämnat flera lån 
om totalt cirka 11,5 mkr i till sitt moderbolag och därefter beviljat moderbolaget ackord 
motsvarande ungefär samma belopp. Eftersom moderbolaget vid lånetillfället hade så 
svag ekonomi att återbetalning av lånen inte kunde påräknas, ansågs fordringarna 
praktiskt taget värdelösa och lånen utgjorde därmed förtäckt vinstutdelning från dotter-
bolaget.  

Här bör uppmärksammas att HD bedömer dels (i) det långivande bolagets ekonomiska 
förutsättningar för utdelning, dels (ii) den låntagande personens ekonomiska förutsätt-
ningar att återbetala lånen. Bedömningen har betydelse i två avseenden. Det ena är att 
värdeöverföring är olovlig om den överskrider tillgängliga medel för utdelning hos det 
långivande bolaget (d.v.s. motsvarande att värdeöverföringen strider mot nuvarande 
borgenärsskyddsreglerna i 17 kap 3 §, mer om denna lovlighetsprövning nedan). Det 
andra är att lån till en gäldenär, från vilken återbetalning inte kan påräknas, är att anse 
som förtäckt värdeöverföring.  

HD har även haft anledning att pröva om ställande av säkerhet för annans skuld, 
s.k. tredjemanspant, är att betrakta som värdeöverföring på samma sätt som lån under 
dylika omständigheter.  

I Svetonfallet  – NJA 1980 s. 311 – sålde Sveton samtliga aktier i sitt bolag till Svensson 
och Wargklev, som ställde säkerhet för betalning av köpesumman till Sveton genom att 
han erhöll pant i bolagets fasta egendom samt förlagsinteckningar. HD framhåller, att 
bolaget genom säkerställandet till Sveton förvärvat en regressfordran mot aktieköparna 
Svensson och Wargklev, som ej varit solventa för beloppet. Under sådana omständig-
heter är pantsättningen inte affärsmässigt betingad och måste underkastas samma be-
gränsningar som gäller enligt tidigare avgöranden om utbetalningar.85  

HD uttalar även, att möjligheten att göra en giltig pantsättning begränsas av bolagets 
utdelningsbara medel och att detsamma skulle gälla borgensåtagande för annans skuld 
under här angivna förhållanden. 

Även ställande av säkerhet för annans skuld och borgensåtagande utgör således 
värdeöverföring, om gäldenären av den regressfordran bolaget förvärvar genom 
åtagandet inte är solvent.86 Säkerställandet utgör därtill olaglig värdeöverföring, och 
                                                           
85 HD hänvisar i fallet till NJA 1951 s. 6 I och II, NJA 1966 s. 475 och NJA 1976 s. 618. Se 
redogörelse för dessa avgöranden ovan. Se även NJA 1999 s. 426, där HD i förbifarten bekräftar att 
pantsättning omfattas av värdeöverföringsbestämmelserna. I det sistnämnda avgörandet var dock 
bristtäckningsansvaret den huvudsakliga frågan för prövning (se mer om detta nedan). 
86 Se också Andersson II, s. 460 ff.  
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är därmed ogiltigt, om det överskrider bolagets tillgängliga medel för värdeöverfö-
ring.87  
 
4.4.5  Tidpunkten för värdeöverföringsbedömning 
I anslutning till detta uppkommer frågan vilken tidpunkt som bör utgöra utgångspunkt 
för värdeöverföringsbedömningen. Enligt förarbetena gäller för transaktioner i allmän-
het, att den avgörande tidpunkten för bedömning huruvida en transaktion utgör värde-
överföring, är, om bolagsstämmobeslut eller styrelsebeslut finns, tiden för beslutet. I 
annat fall får frågan avgöras utifrån förhållandena vid den tidpunkt bolaget förband sig 
till transaktionen. Att prestationernas värde därefter förändras på grund av senare 
inträffade omständigheter bör inte medföra omvärdering av en vid avtalstillfället lovlig 
transaktion.88 Av rättspraxis följer emellertid att den relevanta tidpunkten för bedö-
mande om lån till insolvent aktieägare utgör värdeöverföring, är när lånen lämnades 
(vid lånetillfället).89  

I ett koncernkontosystem kan det nyss anförda te sig svårförenligt, eftersom lån 
löpande lämnas inom systemet långt efter att koncernbolagen genom koncernkontoav-
talet förband sig till transaktionerna. Det torde emellertid vara så att lånetransaktioner 
i koncernkonton, likt andra lån, ska bedömas efter förhållandena vid tidpunkten för 
transaktionen.90 I ett koncernkontosystem innebär detta att lån som lämnas kontinuer-
ligt måste utvärderas i värdeöverföringshänseende vid varje enskilt lånetillfälle (även 
om bolaget förband sig till koncernkontoavtalet, och därmed till transaktioner via 
systemet, vid en tidigare tidpunkt).  

Även vad gäller ställande av säkerheter torde den relevanta tidpunkten för bedöm-
ning huruvida säkerställandet utgör värdeöveföring vara när säkerheten ställs. I 
Svetonfallet (NJA 1980 s. 311), som berörts ovan, ägnade HD en stor del av domskälen 
till frågan om tidpunkten för säkerställandet eller tidpunkten för ianspråktagande av 
säkerheten ska tjäna som utgångspunkt vid tillämpning av värdeöverföringsreglerna. 

                                                           
87 Andersson I, s. 107. Av Andersson benämnd ”minimumprincipen” (jfr Sueciaprincipen avseende 
lån). Se även Andersson, JT 1995/96 s. 408. 
88 Prop. 2004/05:85 s. 748. 
89 Se NJA 1990 s. 343 (samt de ovan refererade avgörandena). Se även Andersson II, s. 455. 
90 Nerep och Samuelsson, kommentar till 17 kap 1 §, angående koncernkonton specifikt: “Prövning av 
transaktioner av detta slag ska ske på grundval av förutsättningarna vid transaktionstidpunkten.” 
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Inledningsvis resonerade HD kring borgensförbindelser91 men den huvudsakliga 
frågan i målet rörde tidpunkten för bedömning huruvida pantsättning utgör olovlig 
värdeöverföring. 

(NJA 1980 s. 311 forts.) Att bedöma pantsättningens giltighet med utgångspunkt i tid-
punkten för dess ianspråktagande vore enligt HD att åsidosätta en grundläggande 
panträttslig princip, av innebörden att pantsäkerheten i den utsträckning panten räcker 
ska skydda panthavaren mot den betalningsskyldigas senare inträffade insolvens. Denna 
princip gäller även tredjemanspant. Mot denna princip står det otvivelaktigt mycket 
tungt vägande intresset av att motverka förfaranden varigenom bolagets egendom 
undandras borgenärerna. Det vore emellertid ”utomordentligt betänkligt”, menar HD, 
att göra avsteg från grundläggande panträttsliga principer. Att vid pantens ianspråkta-
gande bedöma pantsättningen som ogiltig på grund av pantsättarens försämrade eko-
nomi skulle i realiteten närmast innebära, att pantsäkerhet inte går att åstadkomma i 
dylika situationer. Med hänsyn härtill slog HD fast, att pantsättning är giltig i den mån 
den pantsatta egendomen svarar mot utdelningsbart belopp i bolaget vid tidpunkten för 
pantsättningen.  
I NJA 1995 s. 418 bekräftade HD att samma princip gäller borgensförbindelser. Den 
relevanta tidpunkten för bedömning huruvida en borgensförbindelse utgör värdeöverfö-
ring är när borgensförbindelsen utfärdas och inte när den tas i anspråk. 

Sammanfattningsvis betraktas borgensförbindelser och pantsättning för annans skuld 
(tredjemanspant) som förtäckt värdeöverföring om den regressfordran bolaget därige-
nom förvärvar saknar värde på grund av regressgäldenärens insolvens. Borgensförbin-
delse eller pantsättning är därtill olovlig, och ogiltig, om den inte motsvaras av till-
gängliga medel för värdöverföring enligt 17 kap 3 §. Bedömningen härav ska utgå från 
förhållandena vid tidpunkten för pantsättningen.  

Rättsläget är således klart i bemärkelsen att tredjemanspant utgör förtäckt värdeö-
verföring om regressgäldenären är insolvent. Rättsläget är emellertid oklart i frågan 
när tredjemanspant i sig, frånsett regressgäldenärens insolvens, saknar affärsmässig 
karaktär och därmed är att anse som förtäckt värdeöverföring.92 Med hänsyn till de 

                                                           
91 I NJA 1980 s. 311 uttalade HD obiter dictum ifråga om borgensförbindelser att det måhända kan 
vara naturligt att fästa avgörande vikt vid borgensmannens ekonomiska läge vid tidpunkten då 
förbindelsen aktualiseras. Detta resonemang om borgensförbindelser blev delvis obsolet genom NJA 
1995 s. 418, vari HD slog fast att den relevanta tidpunkten för värdeöverföringsbedömningen är när 
borgensförbindelsen ingicks.  
92 Andersson I, s. 108. 
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tidigare diskuterade kriterierna till grund för bedömningen huruvida en transaktion har 
rent affärsmässig karaktär för bolaget (avsnitt 4.4.3), framstår tredjemanspant sedd för 
sig som kommersiellt svårmotiverad, eftersom bolaget drar på sig en risk genom ett 
ensidigt åtagande utanför föremålet för bolagets verksamhet. Om däremot syftet med 
säkerställandet är att nå affärsmässiga fördelar för bolaget som ställer säkerheten, 
exempelvis genom att bolaget indirekt vinner på att dess moderbolag har tillgång till 
kredit, kan det vara affärsmässigt motiverat.93 Ett sådant koncernintresse är dock i sig 
antagligen inte tillräckligt för att säkerställandet ska vara affärsmässigt motiverat. Det 
kan emellertid tänkas att koncernintresset ihop med andra affärsmässiga fördelar för 
bolaget och/eller garantikompensation, som tillsammans motsvarar risken med åtagan-
det, skulle kunna uppväga ett annars icke affärsmässigt betingat säkerställande.94 

Det ovan anförda får betydelse i koncernkontosystem där koncernbolagen ställer 
säkerheter för varandras skuld. När ett koncernbolag ställer säkerhet för ett annat kon-
cernbolags skuld till banken, får bolaget en regressfordran mot det andra bolaget 
(huvudgäldenären). För ett dotterbolag som ställer säkerhet uppströms, exv. för 
moderbolagets skuld till banken enligt koncernkontoavtalet, är således moderbolaget 
regressgäldenär. Om moderbolaget är insolvent vid tidpunkten för säkerställandet kan 
det utgöra förtäckt värdeöverföring, och denna värdeöverföring är olovlig om dotter-
bolaget vid tidpunkten saknar motsvarande medel tillgängliga för värdeöverföring.  

Att tidpunkten för tredjemanspantsättningen (eller borgensförbindelsens ingående) 
ska bilda utgångspunkt för värdeöverföringsbedömningen föranleder viss problematik 
i allmänhet och i synnerhet i ett nominellt koncernkontosystem. En säkerhet som ett 
dotterbolag i koncernen ställt för sitt moderbolags skuld ska enligt värdeöverförings-
reglerna bedömas utifrån tidpunkten när säkerheten ställdes. Om moderbolaget vid 
denna tidpunkt var solvent (och säkerställandet även i övrigt var affärsmässigt 
betingat) aktualiseras inte värdeöverföringsbestämmelserna eftersom regressfordran 
på moderbolaget är fullvärdig. Emellertid är ju syftet med ett sådant säkerställande att 
dotterbolagets pant kan tas i anspråk om moderbolaget vid ett senare tillfälle inte kan 
                                                           
93 Skog, s. 120 f.  
94 Lindskog, s. 43, om att affärsmässighet av ett säkerställande för ett moderbolags eller systerbolags 
skuld inte torde kunna motiveras enbart av koncernintresset, det är dotterbolagets eget intresse som är 
relevant. Däremot kan samverkan inom koncernen vara sådan att det ligger i ett dotterbolags intresse 
att ställa säkerhet för moderbolaget skuld. Se även Andersson II, s. 470 f., om tveksamheten i att 
tillmäta koncernintresset självständig betydelse; koncernintresset bör inte anses som ett kommersiellt 
syfte i sig.   
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betala. Det är då till liten nytta för dotterbolaget att regressfordran på moderbolaget 
var fullvärdig när panten ställdes, eftersom regressfordran på moderbolaget saknar 
värde när panten tas i anspråk.95  

Det finns en motsägelse i att med tillämpning av värdeöverföringsreglerna bedöma 
en pantsättning som affärsmässig, när panten syftar till att ianspråktas under sådana 
förhållanden att om pantsättningen då gjordes, den inte hade varit att anse som affärs-
mässig. Oavsett att regressfordran vid pantsättningen är fullvärdig och att bolaget er-
håller marknadsmässig garantikompensation och har eventuell kommersiell nytta av 
sitt deltagande i koncernkontosystemet, kan det med hänsyn till det ovan anförda 
ifrågasättas om inte tredjemanspant i koncernkontosystem ändå saknar affärsmässig 
karaktär, eftersom det skulle kunna anses vara förutsebart för bolaget som ställer 
panten att regressfordran praktiskt taget kommer att sakna värde vid ett eventuellt 
framtida ianspråktagande av panten. 96  

Vid sidan av denna motsättning i bedömningen huruvida förtäckt värdeöverföring 
föreligger, kan även bedömningen av lovlighet enligt 17 kap 3 § ge upphov till orim-
liga resultat. När ett dotterbolag ställer pant för moderbolagets skuld ska pantsättning-
ens lovlighet enligt 3 § bedömas utifrån förhållandena vid tidpunkten för pantsätt-
ningen. Om dotterbolaget vid pantens ianspråktagande är i så dålig ekonomisk ställ-
ning att utrymme för värdeöverföring motsvarande pantens värde saknas, skulle ett 
ianspråktagande av panten (som ställts för moderbolagets skuld) ske under sådana 
förhållanden att det hade inneburit ett framtvingande av olovlig värdeöverföring om 
bedömningen gjorts vid det tillfället. Detta är emellertid att se som en (oundviklig?) 
konsekvens av att HD i NJA 1980 s. 311 hade att välja mellan två besvärliga alternativ: 
att istället låta ianspråktagandetidpunkten utgöra grund bedömningen om pantsättning 
utgjort olovlig värdeöverföring med hänsyn till 17 kap § 3, skulle förmodligen ha gett 
upphov till än värre problematik.97 
                                                           
95 Skog, R., s. 122 f. 
96 Andersson II, s. 468 f. Pant är en eventualförpliktelse. När tredjemanspanten eventuellt tas i anspråk 
på grund av gäldenärens sviktande betalningsförmåga kommer regressfordran att sakna värde. Det är 
därmed rimligt att bedöma pantens affärsmässighet (vederlagsfria karaktär) med hänsyn till denna 
eventualitet. Frågan om kommersiellt syfte bör emellertid avgöras utifrån en objektiv 
helhetsbedömning. Pantsättningen kan innebära sådana fördelar för det pantförskrivande bolagets 
rörelse att den ändå har affärsmässig karaktär för bolaget.     
97 Se HD:s resonemang i NJA 1980 s. 311, om att pantsäkerhet i realiteten skulle bli svårt att 
åstadkomma med sådan tillämpning. Se även Lindskogs resonemang, s. 65 f., särskilt not 149: om 
svårighet i att bestämma ianspråktagandetidpunkten och den systematiska motsättningen i att pantens 
giltighet (borgenärens rätt till betalning) förutsätter en spärrprövning, d.v.s. nuvarande 17 kap 3 §, 
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4.5  Insolvensprövningen – låntagare 
Av de rättsfall som behandlats ovan följer att lån till en insolvent gäldenär är att anse 
som förtäckt värdeöverföring. En given följdfråga är när gäldenären är att anse som 
insolvent. Med insolvens avses i allmänhet oförmåga, som inte endast är tillfällig, att 
betala skulder vartefter de förfaller till betalning (jfr 1 kap 2 § 2 st konkurslagen 
(1987:672)). I värdeöverföringspraxis har solvensbedömningarna varit sparsmakade.98   

I NJA 1990 s. 343, som diskuterats ovan, prövade HD om moderbolaget (Nordanland) 
som erhållit lån från sitt dotterbolag (då med firma Waso-Verken, sedermera 
Quadrigarius) varit solvent vid lånetillfällena. HD bedömde först huruvida moderbola-
get var insufficient, d.v.s. om skulderna överskred tillgångarna, och fann att så var fallet. 
Därefter prövade HD om moderbolaget mot bakgrund av andra omständigheter ändå 
kunde anses solvent när lånen lämnades (vilket inte var fallet).  

En tolkning är sammanfattningsvis, att solvensprövningen av gäldenären innefattar en 
helhetsbedömning av omständigheter av betydelse för gäldenärens solvens, varav in-
sufficiensprövning är en del.99 Bedömningen torde utmynna i om det uppkommer ett 
av- eller nedskrivningsbehov för långivaren.100  

En intressant fråga i sammanhanget är om man vid bedömning av låntagarens betal-
ningsförmåga ska beakta dennes aktieinnehav i det långivande bolaget. I NJA 1990 s. 
343 (Nordanland-fallet) uttalar HD att 

"Det är tydligt att värdet av Nordanlands tillgångar, vilka i allt väsentligt synes ha ut-
gjorts av bolagets fastigheter, vid tiden för lånens lämnande avsevärt understeg bolagets 
skulder, i synnerhet vid bortseende från aktierna i Waso-Verken." (min kursivering) 

HD antyder här att insufficiensbedömning skett både utan och med aktievärdet med-
räknat, men uttalar inte huruvida bedömningen ska göras på det ena eller andra sättet. 
Rohde har förespråkat att värdet av aktierna inte ska medräknas.101 Emellertid kan 

                                                           
men att en sådan prövning först kan ske i samband med att betalning görs. Se även Håstads skiljaktiga 
mening i NJA 1999 s. 426. 
98 I NJA 1951 s 6 I konstateras bara att fordran praktiskt taget saknat värde; i NJA 1976 s. 618 nämns 
enbart att låntagaren varit insolvent vid tidpunkten för lånet, och i NJA 1980 s. 311 att 
regressgäldenärerna inte varit solventa för beloppet. 
99 Andersson II, s. 450 f. Insufficiensen spelar stor roll för bedömningen, men är inte en nödvändig 
förutsättning för insolvens.    
100 Nerep, s. 120 ff. 
101 Skog, s. 79. 
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doktrinen i övrigt uppfattas så, att rättspraxis inte ger någon entydig vägledning i 
frågan och att aktierna kan medräknas om förhållandena i det enskilda fallet medger 
det.102 Ett argument som framförts är att värdet av aktierna får beaktas vid bedömning 
av låntagande aktieägares insolvens, i den mån aktievärdet i det långivande företaget 
inte påverkas av utlåningen.103 Det skulle i praktiken få till följd att värdet av aktierna 
får medräknas med avdrag för den del av bolagets värde som utgörs av fordran på 
aktieägaren. För det fallet aktiernas värde motsvarar lånebeloppet finns således inget 
värde att tillgodoräkna en låntagande aktieägare vid solvensbedömning av denne. 
 I ett koncernkontosystem skulle den kategoriska ståndpunkten, att värdet av ett lån-
tagande moderbolags aktier hos långivande dotterbolag inte får räknas vid en insol-
vensprövning, kunna få orimliga konsekvenser. Eftersom moderbolaget via systemet 
kan vara nettolåntagare från flera dotterbolag – samtidigt som dessa lån inte behöver 
utgöra någon substantiell del av det värde som finns i dotterbolagen – skulle moder-
bolaget med sådan tillämpning kunna bedömas som insolvent trots att dess reella eko-
nomiska ställning är god. Att aktievärdet får beaktas till den del det inte påverkas av 
utlåningen i dotterbolagen, skulle härvid innebära en mer ändamålsenlig tillämpning104 
och ge en mer rättvisande solvensbedömning.105 
      
  

                                                           
102Se Nerep, s 93 ff. och Lindskog, SvJT 1992 s. 94 samt Andersson II, s. 452 ff. Andersson 
framhåller här att ställning inte behöver tas till om aktieinnehavet kan användas som betalningsmedel 
till det långivande bolaget, det relevanta är aktiernas marknadsvärde vid försäljning. 
103 Nerep och Samuelsson, kommentar 17 kap 1 §, avsnitt 3.12. Se även Lindskog, s. 41 i not 38, om 
att hänsyn till aktiernas värde får tas. En annan sak är att värdet av aktierna kan påverkas av 
lånefordringen. 
104 Det främsta argumentet mot att medräkna aktieinnehav vid bedömning av låntagande aktieägares 
insolvens, är att det långivande bolaget riskerar att urholkas ekonomiskt genom sådan utlåning. Det 
argumentet gör sig inte gällande när aktierna i det långivande bolaget har ett substantiellt värde även 
vid bortseende av fordringen på aktieägaren. Att aktievärdet får medräknas efter avdrag för bolagets 
fordran på aktieägaren, får till följd att litet eller inget värde kan medräknas om fordran 
korresponderar mot större eller hela delen av det långivande bolagets värde, medan det motsatta gäller 
om fordran endast utgör en liten del av bolagets värde. Ett kvarstående problem är dock hur fordrans 
andel av det totala aktievärdet ska värderas (enklast är om aktierna värderas enligt substansvärdet). 
105 Nerep och Samuelsson, kommentar 17 kap 1 §, avsnitt 3.13: ”Det väsentliga vid bedömningen av 
om ett lån är vederlagsfritt eller inte bör ju vara låntagarens faktiska ekonomiska ställning, inbegripet 
värdet av aktierna.”   
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4.6  Lovlighetsprövningen enl. 17 kap 3 § – långivare  
Utrymmet för värdeöverföringar begränsas ytterst av borgenärsskyddsreglerna i 17 
kap 3 §. Till omfattningen får värdeöverföringar inte överskrida de begränsningar som 
beloppsspärren och försiktighetsregeln uppställer, oavsett om värdeöverföringen 
beslutas formenligt eller har samtliga aktieägares samtycke.106 De subjektiva förutsätt-
ningarna för återbäringsskylighet och bristtäckningsansvar, som kommer att diskute-
ras i nästa kapitel, anknyter till denna lovlighetsprövning. Särskilt de subjektivt 
kriterierna för bristtäckningsansvar är beroende av olika grader av medvetenhet om de 
objektiva förutsättningarna för värdeöverföringens laglighet, varför dessa objektiva 
förutsättningar kommer att behandlas översiktligt här.  

Beloppsspärren syftar till att hindra värdeöverföringar som skulle medföra att det 
bokförda värdet av tillgångarna efter värdeöverföringen, efter avdrag för skulder och 
avsättningar, understiger bundet eget kapital (d.v.s. att eget kapital är mindre än bundet 
eget kapital). Beloppsspärrens ändamålsenlighet kan emellertid ifrågasättas eftersom 
aktiekapitalet i privata aktiebolag sällan återspeglar bolagets reella ekonomiska ställ-
ning.107  

Den kompletterande försiktighetsregeln syftar till att väga in bolagets reella ekono-
miska utrymme för värdeöverföringar, som får bedömas mot bakgrund av förhållan-
dena i det enskilda fallet och särskilda omständigheter för det specifika bolagets 
verksamhet.108 Enligt försiktighetsregeln får en värdeöverföring endast ske om den 
framstår som försvarlig med hänsyn till (1) de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och (2) bolagets konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt. Om bolaget är ett moderbolag ska motsvarande 
bedömningen även göras för hela koncernen.  

Första punkten tar sikte på riskerna i verksamheten medan den andra punkten inne-
bär att en allsidig bedömning av bolagets möjligheter att på lång och kort sikt infria 
sina åtaganden109 (d.v.s. försiktighetsregeln kan tolkas som att hänsyn ska tas till all 

                                                           
106 Prop. 2004/05:85 s. 750. 
107 Andersson I, s. 44 f. (och not 88 för exempel). Ett borgenärsskydd baserat på ett nominellt 
ekonomiskt krav, såsom beloppsspärrens skydd för det bundna kapitalet, är naturligtvis oberoende av 
de verkliga ekonomiska förhållandena i bolaget. 
108 Prop. 2004/05:85 s. 751. 
109 Lindskog, s. 61 not 131. Försiktighetsregeln tar sikte på såväl kortsiktig som långsiktig 
betalningsförmåga. 
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risk, indelad i rörelserisk och finansiell risk). Med bolagets konsolideringsbehov avses 
främst relationen mellan eget kapital och skulder (soliditet) och sådana faktorer som 
kan påverka framtida soliditet, såsom lönsamhet, orderingång och resultatprognoser. 
Försvarlighet med hänsyn till bolagets likviditet innebär, att värdeöverföringar inte får 
företas om de medför att bolaget i något nämnvärt avseende försämrar sin kortsiktiga 
betalningsförmåga gentemot borgenärer (t.ex. anställda eller leverantörer).110 Därtill 
ska hänsyn tas till bolagets ställning i övrigt, vilket innebär alla kända förhållanden 
som har betydelse för bolagets ekonomiska ställning.111 

Långivande bolag i ett koncernkontosystem måste naturligtvis förhålla sig till 
beloppsspärren och försiktighetsregeln. Det bör dock understrykas att dessa begräns-
ningar inte aktualiseras om det inte är fråga om värdeöverföringar. Under förutsättning 
att långivande bolag erhåller marknadsmässig ränta och kan förvänta sig återbetalning 
av lånen, blir det inte fråga om förmögenhetsminskning och således inte heller fråga 
om värdeöverföring. För det fallet saknar det betydelse om utbetalning av lån från ett 
bolag till koncernkontot skulle inkräkta på de begränsningar som försiktighetsregeln 
eller beloppsspärren hade uppställt, om fråga varit om värdeöverföring.112  
 
4.7 Sammanfattning - värdeöverföringar  
Av det ovan anförda följer, att risken för att transaktioner inom ett koncernkontosy-
stem vid en prövning skulle bedömas utgöra värdeöverföringar till viss del kan 
undvikas genom att marknadsmässig ränta betalas på de koncerninterna lånen. Sådan 
marknadsmässig ränta kan anpassas efter den för tillfället rådande kreditrisken i 
koncernbolagen. Det kan tänkas att en ökad kreditrisk – som exempelvis kan definieras 
utifrån på förhand bestämda ekonomiska nyckeltal113 – kan vägas upp av en högre 
ränta. Genom att långivande bolag i koncernkontosystemet kompenseras för högre 
kreditrisk med högre ränta, torde lånen vara affärsmässiga i större utsträckning än om 
endast en (schablonmässigt) uppskattad marknadsränta debiteras.  
                                                           
110 Prop. 2004/05:85 s. 752. Värdeöverföringar får inte ske annat än om det av kassaflödesanalys för 
en viss period framgår, att bolaget under hela perioden har ett likviditetsöverskott, inklusive viss 
buffert, för att klara oväntade händelser och tillfällig variation i likviditeten.   
111 Prop. 2004/05:85 s. 752. 
112 Nerep & Samuelsson, kommentar 17 kap 1 §, avsnitt 3.8. 
113 Jfr Wood, s. 122 ff. om “financial covenants”. Räntan skulle kunna justeras efter olika nyckeltal, 
såsom nivåer på eget kapital i absoluta tal (exv. minimum net worth) och/eller relativa nyckeltal, t.ex. 
skuldsättningsgrad, balanslikviditet e.d.  
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Den situation som främst föranleder problematik är emellertid när det låntagande 
bolaget är i ett så ansträngt ekonomiskt läge att återbetalning av lån inte kan påräknas, 
samtidigt som det långivande bolaget är i så ansträngd ekonomisk ställning att ytterli-
gare utlåning vore i strid med 17 kap 3 §. I denna situation är lånen att anse som för-
täckta värdeöverföringar eftersom de på grund av mottagarens bristande betalnings-
förmåga utgör förmögenhetsminskning (och inte kan motiveras kommersiellt). Lånen 
är samtidigt olagliga eftersom de för det långivande bolaget strider mot borgenärs-
skyddsreglerna.  

Mot bakgrund av det kan, utöver marknadsmässig anpassning av interna skuldrän-
tor, de låntagande bolagens betalningsförmåga löpande utvärderas inom koncernkon-
tosystemet för att kontrollera huruvida lån till dessa bolag utgör förtäckta värdeöver-
föringar.114 I syfte att undvika att så ändå blir fallet, kan i koncernkontoavtalet tas in 
klausuler som möjliggör exkludering av insolventa enheter från koncernkontosystemet 
under vissa ekonomiska förutsättningar.115  Avtalet kan även innehålla klausuler som 
möjliggör för långivande bolag att besluta – eller för koncernen att besluta å deras 
vägnar – att under sådana förhållanden avbryta fortsatt utlåning till koncernkontosy-
stemet när sådan utlåning skulle riskera att strida mot försiktighetsregeln (eller 
beloppsspärren). 

Bristande betalningsförmåga hos gäldenären kan innebära att återbetalning av lån 
inte kan förväntas, som i de av HD avgjorda fallen. Även situationer med bristande 
betalningsvilja hos gäldenären, eller situationer där det framgår av omständigheterna 
eller avtalets innehåll att lånet endast delvis eller inte alls kommer att återbetalas, kan 
innebära att återbetalning inte kan påräknas.116 Det kan exempelvis röra sig om ett 
flertal transaktioner som var för sig inte är att bedöma som värdeöverföringar, men 
som sammantaget över tid och med hänsyn till omständigheterna uppvisar en värde-
diskrepans.  

För ett bolag med fluktuerande likviditet kan man argumentera för att koncernkon-
tosystemets reciproka karaktär – i bemärkelsen att bolaget genom systemet får 
likviditet vid behov och avstår vid överskott – innebär att bolagets deltagande 
(åtminstone delvis) är marknadsmässigt motiverat på den grunden, eftersom det kan 
                                                           
114 Enligt ”Sueciaprincipen”, se återgivna rättsfall ovan.  
115 Wood, s. 100 f. Jämför med avtalade förutsättningar för kreditgivning, s.k. ”conditions precedent”.  
116 Nerep, s. 122.  
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finnas ett strategiskt värde i att långsiktigt säkerställa det kortsiktiga finansieringsbe-
hovet. Bolagets utlåning till andra enheter i koncernen kan s.a.s. förväntas jämna ut sig 
över tid av motsvarande inlåning och därigenom vara affärsmässigt motiverat på sikt.  

När det däremot gäller ett bolag som under en längre period haft likviditetsöverskott 
och därigenom är en stor nettolångivare till systemet, gör sig inte ett sådant 
reciprocitetsargument gällande. Det är ju möjligt att ett sådant bolag i mycket liten 
utsträckning – eller kanske inte alls – har haft behov av likviditet via systemet. Affärs-
mässigheten av utlåning till koncernkontot kan ifrågasättas, om det framgår av 
omständigheterna att ett bolag på grund av kontinuerligt likviditetsöverskott inte har 
nytta av deltagande i koncernkontosystemet. För det fallet räcker det ju inte med 
marknadsmässig ränta för att undvika förmögenhetsminskning för bolaget.  Det finns 
en risk att lån från ett bolag, som under längre tid varit stor nettolångivare till koncern-
kontot under sådana omständigheter att det framgått att återbetalning inte kunnat för-
väntas, kan anses utgöra förtäckta värdeöverföringar.  

Så länge det långivande bolagets ekonomiska ställning är god, skulle sådana värde-
överföringar endast riskera att klandras i avsaknad av samtliga aktieägares samtycke 
till bolagets deltagande i koncernkontosystemet. När det långivande bolaget däremot 
har så ansträngd ekonomi att ytterligare överföringar till koncernkontot vore i strid 
med 17 kap 3 §, skulle en sådan reciprocitetsbrist kunna få till följd att lån anses som 
olovliga värdeöverföringar trots att räntan är marknadsmässig och låntagande bolag är 
solvent.   
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5.   Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar  
5.1  Återbäringsskyldighet 
Mottagare av värdeöverföringar kan under vissa förutsättningar bli skyldiga att åter-
bära egendomen. Återbäringsskyldigheten i 17 kap 6 § 1 st 1 meningen omfattar 
värdeöverföringar i form av (i) vinstutdelning, (ii) minskning av aktiekapitalet eller 
reservfonden för återbetalning till aktieägarna och (iii) gåva till allmännyttigt ändamål 
som skett i strid med 17, 18 eller 20 kap. Här rör det sig alltså om återbäringsskyldighet 
vid formenliga värdeöverföringar (och allmännyttig gåva). För att mottagaren ska 
åläggas återbäringsskyldighet krävs att bolaget visar att mottagaren insåg eller bort 
inse att värdeöverföringen stred mot ABL. Det ska alltså vara fråga om åtminstone 
culpös ovetskap (subjektivt rekvisit) i förhållande till värdeöverföringens lagstridighet 
(objektivt rekvisit).117    

Enligt 2 meningen i samma stycke, är mottagaren av en förtäckt värdeöverföring, 
som skett i strid med 17 kap återbäringsskyldig, om bolaget visar att hen insåg eller 
bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. Till skillnad 
från det subjektiva kriteriet vid formenliga värdeöverföringar krävs inte att mottagaren 
borde ha insett transaktionens lagstridighet, utan det räcker med att mottagaren bort 
inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. Det är således utan 
betydelse om mottagaren var medveten om värdeöverföringens lagstridighet eller 
inte.118 Skillnaden mellan vilka objektiva rekvisit de subjektiva rekvisiten ska täcka, 
innebär att mottagaren åtnjuter ett svagare godtrosskydd vid förtäckt värdeöverföring 
än vid formenlig sådan. Avseende betalningar inom koncerner – eller i konstellationer 
med intressegemenskap – torde ond tro många gånger kunna presumeras.119 

Återbäringsskyldighet på grund av värdeöverföring i strid med 17 kap 3 § omfattar 
inte nödvändigtvis hela värdet; det som lovligen hade kunnat delas ut behöver inte 
återbäras (såvida detta är generiskt bestämt, t.ex. pengar, och inte avser en sak).120 

                                                           
117 Prop. 2004/05:85 s. 756. 
118 Prop. 2004/05:85 s. 756. Se även Lindskog, SvJT 1992 s. 95, angående HD-majoriteten i 
Sueciafallet som fann att återbäringsskyldighet förelåg oaktat mottagarens insikt om 
värdeöverföringens olovlighet; det räckte med insikt om att värdeöverföring förelåg. 
119 Löfgren m.fl., s. 79.  
120 Andersson I, s. 208 f. När återbäringsskyldigheten inte avser hela värdet av en sak, kan en lösning 
vara att saken får återbäras av mottagaren, som erhåller ersättning av bolaget motsvarande den del av 
sakvärdet som utgjort lovlig värdeöverföring m.h.t. 17 kap 3 §. Om saken däremot inte finns kvar kan 
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I koncernkontosystem är det förtäckta (icke formenliga) värdeöverföringar som kan 
komma ifråga. Beträffande förtäckta värdeöverföringar, som inte skett i strid mot 
borgenärsskyddsreglerna i 17 kap 3 §, aktualiseras inte återbäringsskyldighet om 
samtliga aktieägare är överens.121 Det får till följd att lån uppströms från helägda bolag, 
eller delägda bolag där samtliga aktieägare har samtyckt till koncernkontoavtalet, inte 
kan föranleda återbäringsskyldighet (såvida de är lovliga enligt 17 kap § 3). I avsaknad 
av samtliga aktieägares samtycke kan dock förtäckta värdeöverföringar föranleda åter-
bäringsskyldighet enbart på grund av att de strider mot andra aktieägares intressen, 
vilket skulle kunna bli fallet ifråga om lån från ett delägt bolag.  

För återbäringsskyldighet i ett koncernkontosystem krävs att det låntagande bolaget 
insåg eller borde ha insett att lånen innefattade värdeöverföring från det långivande 
bolaget. Vi föreställer oss situationen att lån som lämnas från dotterbolag uppströms i 
koncernkontosystemet utgör värdeöverföringar på grund av det låntagande bolagets 
bristande betalningsförmåga. För att det låntagande bolaget ska åläggas återbärings-
skyldighet, krävs i subjektivt hänseende att bolaget åtminstone borde ha insett att lånen 
innefattade värdeöverföring. Det låntagande bolaget behöver för återbäringsskyldig-
het inte ha haft insikt om värdeöverföringens olovlighet. Eftersom det låntagande 
bolagets insolvens i det fallet är den i objektivt hänseende avgörande omständigheten 
för frågan om lånen utgör värdeöverföring, ligger det onekligen nära till hands att det 
låntagande bolaget borde ha haft sådan insikt (om sin egen bristande betalningsför-
måga).122 Även bolagens koncerngemenskap talar för ett litet utrymme för god tro. 
Under sådana förhållanden torde risken för återbäringsskyldighet avseende lån i 
koncernkontosystemet vara betydlig.  

Ytterligare en fråga är om bankens eventuella ansvar i koncernkontosystemet kan 
komma att bedömas enligt reglerna om återbäringsskyldighet. För det fall banken till-
godogör sig en olovlig värdeöverföring i form av lån från ett dotterbolag uppströms i 
koncernkontosystemet, genom att amortera ned koncernkontohavarens kredit hos 
banken, bör koncernkontohavaren vara att betrakta som mottagare i första led och 

                                                           
återbäringsskyldigheten ersättas av en ersättningsskyldighet för mottagaren. Se även Lindskog, s. 105 
f. – vid utbetalning av generiskt bestämd egendom blir mottagaren partiellt återbäringspliktig. 
121 Prop. 2004/05:85 s. 755. 
122 Andersson II, s. 458. I NJA 1990 s. 343 torde det låntagande moderbolagets – genom företrädare – 
reella insikt om sin egen ekonomiska ställning konstituerat ond tro. 
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banken som mottagare i andra led. Under sådana förhållanden torde endast bristtäck-
ningsansvar kunna aktualiseras för banken. Dock anförs i propositionen att 

”Om utbetalningen redan från början har varit avsedd för banken kan det 
emellertid i ett enskilt fall vara rimligt att se banken som mottagare i första led, 
varvid bankens eventuella ansvar alltså skall bedömas enligt de strängare 
reglerna i 6 § första stycket.”123  

I ett koncernkontosystem kan tänkas, att lån till koncernkontot när koncernkontohava-
rens kontobalans är negativ kommer banken tillgodo omedelbart genom kvittning. 
Under sådana förhållanden kan det stå klart att banken kommer att tillgodogöra sig 
insättningar på koncernkontot. I propositionen uttalas härvid, att 

”En bank kan normalt inte anses som mottagare, när ett bolag, som ett led i en 
olaglig utbetalning av medel till en person, sätter in pengarna på mottagarens 
konto i banken. Men om bolaget har satt in pengarna på kontot just för att 
kontoinnehavarens skuld till banken därigenom skall kunna regleras kan det vara 
naturligt att bedöma banken som mottagare, eftersom syftet har varit att värdeö-
verföringen skall komma banken till godo.”124 

Med hänsyn till att koncernkontoavtalet inte huvudsakligen syftar till att överföringar 
ska komma banken tillgodo, är det emellertid svårt att anse eventuella värdeöverfö-
ringar såsom ”redan från början avsedda för banken”. Att värdeöverföringar inom 
koncernkontosystemet under vissa särskilda omständigheter kommer banken tillgodo 
utgör snarare en sidoeffekt av koncernkontosystemets struktur än någonting som varit 
åsyftat av parterna från början. Även det faktum att överföringar i systemet under 
normala omständigheter inte utgör värdeöverföringar, talar mot att banken kan anses 
som avsedd mottagare när transaktioner på grund av koncernbolagens försämrade 
ekonomi övergår från att vara vanliga överföringar till att utgöra värdeöverföringar. 
Enligt min uppfattning är risken relativt liten för att banken i ett koncernkontosystem 
skulle kunna anses som mottagare av inbetalningar till koncernkontot i första led i den 
mening som avses i förarbetena, och därmed kunna bli återbäringsskyldig. Även vad 
gäller ställande av säkerhet för annans skuld torde den, för vars kredit bolaget ställer 

                                                           
123 Prop. 2004/05:85 s. 758 f. 
124 Prop. 2004/05:85 s. 392. 
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säkerhet, vara att anse som mottagare i första led125 (således är regressgäldenären och 
inte banken att anse som mottagare i första led). Oaktat det, kan banken alltjämt vara 
att anse som mottagare i ett andra led, vilket kan utgöra grund för bristtäckningsansvar. 
Detta kommer att diskuteras i följande avsnitt.  
 
5.2  Bristtäckningsansvar 
Bristtäckningsansvaret i 17 kap 7 § innebär en skyldighet att ersätta den brist som kan 
uppkomma vid återbäring enligt 6 §. I 1975 års aktiebolagslag omfattade bristtäck-
ningsansvaret enligt lagtexten endast ansvar på grund av medverkan till utbetalning 
till aktieägare.126 I rättspraxis hade frågan om analogisk tillämpning av återbärings-
skyldighet på andra än aktieägare och frågan om bristtäckningsansvar för utomstående 
delvis varit föremål för prövning.127 Dessa frågor blev dock inte helt klarlagda, bl.a. 
på grund av att HD synes ha sammanblandat återbäringsskyldighet med bristtäckning-
sansvar.128 I och med NJA 1997 s. 418 (Leasing Consult SÖMÅ) klargjordes rättsläget 
i flera avseenden och avgörandet har delvis legat till grund för kodifiering i 2005 års 
lag. 

I NJA 1997 s. 418 hade Leasing Consult SÖMÅ AB (SÖMÅ) och Leasing Consult JOW 
AB (LC) gemensamma ägare i form av två fysiska personer. Som en del i en tämligen 
invecklad transaktion kom LC att äga SÖMÅ (efter en av LC riktad apportemission där 
aktierna i SÖMÅ ingick).   

Ungefär en vecka dessförinnan användes LC:s för kredit redan pantsatta leasingkon-
trakt – först genom överlåtelse till de av samma ägare kontrollerade bolagen Exprim 
och Trissprim, och därefter som apportegendom i SÖMÅ:s riktade emission till dessa 
bolag – för att SÖMÅ med samma leasingkontrakt som säkerhet skulle uppta lån hos 
banken, som sedan lånades vidare till LC för nedamortering av kredit hos banken. 
(Fråga var alltså om en krånglig dubbelpantsättning av leasingkontrakten). I värdeöver-
föringshänseende var lånet från SÖMÅ till LC av intresse. Eftersom LC inte hade för-
måga att betala tillbaka lånet (om drygt 32 mkr) till SÖMÅ var det inte affärsmässigt 
motiverat, och eftersom lånet översteg SÖMÅ:s tillgängliga medel för utdelning 

                                                           
125 Andersson, JT 1999/00 s. 407 och 409: den gäldenär för vars förmån bolaget ställt säkerhet borde 
ansvara enligt återbäringsreglerna och kreditgivare eller andra enligt bristtäckningsreglerna.  
126 12 kap 5 § ÄABL (stycke 2 med hänvisning till stycke 1).  
127 Se NJA 1966 s. 475 och NJA 1976 s. 618. Se även för diskussion härom Lindskog, SvJT 1992, s. 
89 ff. 
128 Andersson I, s. 235 f. och Lindskog, s 112 not 88. 
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(knappt 1,4 mkr) enligt dåvarande beloppsspärren, utgjorde skillnaden däremellan olov-
lig vinstutdelning.  

I domskälen behandlar HD inledningsvis frågorna om analogisk tillämpning av åter-
bäringsskyldighet och bristtäckningsansvar på andra än aktieägare enligt då gällande 
1975 års aktiebolagslag.129 Eftersom återbäringsskyldigheten och bristtäckningsans-
varet i 17 kap 6-7 §§ ABL numer även omfattar utomstående mottagare, är inte längre 
frågan om analogisk tillämpning lika problematisk. Den fråga som är av störst intresse 
för frågeställningen i denna uppsats, som var föremål för prövning i HD, var om 
banken kunde åläggas bristtäckningsansvar på grund av mottagande av egendom 
härrörande från den olovliga värdeöverföringen och i så fall under vilka subjektiva 
förutsättningar. 

(NJA 1997 s. 418 forts) För att någorlunda effektivt hindra kringgåenden av kapital-
skyddsreglerna, menar HD att det finns skäl att tillämpa grunderna för bristtäcknings-
ansvar även på den vars medverkan väsentligen bestått i mottagande av egendom från 
återbäringsskyldig som härrör från olovlig värdeöverföring. Sådant bristtäckningsan-
svar förutsätter dock, att mottagaren haft vetskap (uppsåt) om att egendomen härrörde 
från just den olovliga värdeöverföringen. Vad gäller frågan om bristtäckningsansvar 
under här angivna förhållanden skulle kunna utlösas redan vid vårdslöshet eller grov 
vårdslöshet, uttalar HD att motstående intressen, främst hänsyn till omsättningens 
säkerhet och det praktiska ekonomiska livet, talar mot en sådan ordning, eftersom 
avtalsparter till någon med intresse i aktiebolag under normala förhållanden skulle anse 
sig behöva göra långtgående undersökningar för att skydda sig mot framtida bristtäck-
ningsansvar. HD står därmed fast vid kravet på uppsåt (vetskap) för bristtäckningsan-
svar som grundar sig väsentligen på mottagande. Banken ansågs inte ha haft sådant 

                                                           
129 HD ägnar en stor del av domskälen till frågorna (1) i vilken utsträckning återbäringsskyldighet är 
analogiskt tillämplig på andra än aktieägare, om (2) bristtäckningsansvar är möjligt även när det 
primära ansvaret – återbäringsskyldigheten – grundas på en analog tillämpning av återbäringsregeln 
och (3) vilken personkrets en analog tillämpning av bristtäckningsansvaret kan gälla. HD:s slutsats var 
att den analoga tillämpningen av återbäringsskyldigheten kan omfatta andra än aktieägare, såsom (i) 
personer närstående till aktieägaren eller (ii) personer som i nära sakligt samband med transaktionen 
upphör att vara eller blir aktieägare samt (iii) möjligen personer med ägareliknande kopplingar till 
bolaget (dock tveksamt). HD konstaterar vidare att bristtäckningsansvar är möjligt även när 
återbäringsskyldigheten står på analog grund. Angående frågan om utsträckning av 
bristtäckningsansvaret uttalar HD, att ansvaret analogivis kan omfatta (i) personer som faktiskt 
bestämmer i bolaget utan att ha organställning (jfr de facto directors), (ii) personer som i samförstånd 
medverkar till olovlig vinstutdelning och därmed skadar ett av ABL skyddat intresse (s.k. kollusion) 
samt (iii) personer, vars medverkan väsentligen består i mottagande av egendom från 
återbäringsskyldig person, som härrör från olovlig värdeöverföring. 
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uppsåt med avseende på det olovliga uttag från SOMÅ som överföringen till LC 
utgjorde. 

Senare har HD även haft anledning att pröva bristtäckningsansvar på grund av olovlig 
värdeöverföring genom ställande av säkerhet.  

I NJA 1999 s. 426 (Sturetvätten) erhöll köparen av ett bolag finansiering för förvärvet 
av ett kreditinstitut, mot att säkerhet ställdes i form av företagshypotek i det bolag som 
skulle förvärvas. HD hade bl.a. att pröva om kreditinstitut som i utbyte mot lån erhållit 
säkerhet kan åläggas bristtäckningsansvar när ställandet av säkerheten utgjort olovlig 
värdeöverföring. För att sådant ansvar ska åläggas, menar HD, måste kreditinstitutets 
företrädare haft uppsåt beträffande omständigheten att ställandet av säkerheten utgjort 
olovlig kapitalanvändning.  

Bristtäckningsansvaret gäller sedan tidigare den som medverkat till olaglig värdeöver-
föring.130 Genom kodifieringen av NJA 1997 s. 418 i nuvarande 17 kap 7 § 3 st har 
medverkansansvaret utvidgats till att omfatta även mottagare.131 I det närmaste 
diskuteras först frågan om ansvar för brist på grund av sådan medverkan som avses i 
7 § 1 st och därefter ansvar på grund av medverkan som väsentligen består i motta-
gande (7 § 3 st). I samband med detta diskuteras även implikationerna av bristtäck-
ningsansvaret i ett koncernkontosystem.  
 
5.2.1   Bristtäckningsansvar för medverkan 
I objektivt hänseende gäller ifråga om medverkansansvaret följande (enligt 17 kap 7 § 
1 st ABL). För brist som uppkommer om den återbäringsskyldiga (enligt 6 §) inte 
förmår återbära hela beloppet, ansvarar den som medverkat till beslut om värdeöver-
föringen eller medverkat till verkställandet av beslutet eller till upprättandet av en 
oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet om värdeöverföring.  

De subjektiva rekvisiten skiljer sig mellan olika kategorier av medverkande. Ju mer 
involverad och ju större insyn i bolaget en person har, desto strängare är bedömningen 
i subjektivt hänseende (d.v.s. ansvar kan åläggas redan p.g.a. oaktsamhet). För perso-
ner i organställning kan bristtäckningsansvar på grund av medverkan inträda redan vid 
oaktsamhet, medan vårdslöshet av kvalificerat slag krävs för att aktieägare eller andra 

                                                           
130 I 12 kap 5 § 2 st i 1975 års aktiebolagslag. 
131 Andersson I, s. 217 och prop. 2004/05:85 s. 758. 
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ska åläggas sådant ansvar. Detta får till följd att utomstående rådgivare, exempelvis en 
bank som bistår vid en värdeöverföringstransaktion, inte har någon långtgående under-
sökningsplikt beträffande transaktionens laglighet. Medverkansansvar kan dock 
aktualiseras om rådgivaren vet om – eller har påtaglig anledning till misstanke om – 
att transaktionen strider mot beloppsspärren eller försiktighetsregeln.132 Felaktig 
uppfattning om lagens innehåll inverkar inte på bedömningen om dessa subjektiva 
rekvisit är uppfyllda. Däremot kan s.k. oegentlig villfarelse – innebärande att den med-
verkande gjort en rättslig felbedömning av innebörden i en viss transaktion – utgöra 
grund för frihet från ansvar om felbedömningen framstår som ursäktlig.133 

Utomstående för vilka medverkansansvaret kan aktualiseras, är exempelvis advoka-
ter eller banktjänstemän som genom att bistå med råd eller faktisk hjälp medverkar till 
den olovliga värdeöverföringen.134  

I relation till det ovan sagda uppkommer frågan hur det förhåller sig med bankens 
eventuella ansvar för medverkan i ett koncernkontosystem, eller med andra ord, om 
bankens tillhandahållande av koncernkontotjänsten kan innebära medverkan i brist-
täckningshänseende. Banken tillhandahåller förvisso koncernkontotjänsten till koncer-
nen och ”verkställer” överföringar mellan bolagen i enlighet därmed. Det är emellertid 
tveksamt, i min mening, om bankens verkställande av rutinartade överföringar inom 
koncernkontosystemet i objektiv mening utgör sådan faktisk hjälp till olovlig värdeö-
verföring som förutsätts för medverkan. 

Till det kommer att dessa överföringar under normala förhållanden inte är värdeö-
verföringar.135 Det är ju (främst) under förutsättning att ekonomin i de inblandade 
bolagen är dålig som lånen kan utgöra värdeöverföringar. Ansvar förutsätter att banken 
har sådan information om de ekonomiska förhållandena i långivande och låntagande 
bolag, att banken har påtaglig anledning till misstanke om (jfr grov vårdslöshet) att 
fortsatt utlåning genom systemet utgör värdeöverföring på grund av låntagande bolags 

                                                           
132 Prop. 2004/05:85 s. 758. Det krävs att rådgivaren åtminstone haft påtaglig anledning till misstanke 
om transaktionens lagstridighet för att kravet på vårdslöshet av kvalificerat slag ska vara uppfyllt. 
Rådgivaren anses ha uppsåt när hen haft vetskap om de faktiska förhållanden som innebär att beslutet 
innefattade en olaglig värdeöverföring. 
133 Prop. 2004/05:85 s. 758 och Nerep & Samuelsson, kommentar 17 kap 7 §. 
134 Nerep & Samuelsson, kommentar 17 kap 7 §. Se även Lindskog, s. 112, om att den medverkande 
inte behöver vara särskilt aktiv, det torde vara tillräckligt med en mer eller mindre passiv medverkan.  
135 När räntan är marknadsmässig och inblandade bolag är solventa (se kapitel 4).  
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bristande betalningsförmåga och att transaktionen strider mot 17 kap 3 § i det långi-
vande bolaget. Enbart genom att tillhandahålla koncernkontotjänsten torde banken inte 
ha sådan ingående information om koncernbolagens ekonomiska förhållanden. 
Banken inte heller har någon långtgående undersökningsplikt beträffande dessa för-
hållanden. Det ter sig således svårt att argumentera för bristtäckningsansvar enbart på 
grund av att banken tillhandahåller koncernkontotjänsten. 
 
5.2.2   Bristtäckningsansvar för medverkan genom mottagande 
För brist som uppkommer vid återbäring enligt 6 §, ansvarar även den som mottagit 
egendom från person som avses i 6 § med vetskap om att den härrör från olaglig 
värdeöverföring (17 kap 7 § 3 st). I propositionen till 2005 års lag uttalas angående 
bristtäckningsansvaret för mottagare, att det t.ex. kan 

”/…/ vara fråga om att bolagets och aktieägarens gemensamma bank, sedan 
banken har erhållit instruktioner om att föra över medel som härrör från en olag-
lig värdeöverföring till aktieägarens konto, tillgodogör sig det överförda belop-
pet genom att amortera ned en kredit som aktieägaren har i banken (jfr NJA 1997 
s. 418). Om pengar som sätts in på ett bankkonto inte kommer den kontoförande 
banken till del, riskerar banken däremot inte något bristtäckningsansvar eftersom 
banken i ett sådant fall inte kan anses vara mottagare av egendomen.”136 

Detta exempel i propositionen är till stor del jämförligt med de förhållanden som kan 
uppkomma inom koncernkontosystem. När ett bolag inom koncernkontosystemet 
lämnar lån uppströms till koncernkontot, som innehas av moderbolaget, varpå 
beloppet genom kvittning eller nedamortering av kredit kommer banken tillgodo, är 
förhållandena mycket lika det i förarbetena beskrivna typfallet (och även förhållandena 
i NJA 1997 s. 418137). Innan fortsatt diskussion om bankens eventuella ansvar i 
koncernkontosystem ska de närmare förutsättningarna för bristtäckningsansvar på 
grund av mottagande kort beröras.  

                                                           
136 Prop. 2004/05:85 s. 758. 
137 I fallet var emellertid inte LC i formell mening aktieägare i SÖMÅ vid tidpunkten för lånen 
eftersom apportemissionen i vilken aktierna i SÖMÅ ingick skedde först en vecka senare, men HD 
behandlade ändå LC såsom aktieägare med analogivis tillämpning på grunden att LC i nära sakligt 
samband med transaktionen blev aktieägare. En ytterligare omständighet av betydelse var enligt HD 
att LC och SÖMÅ innan emissionen ingick i en oäkta koncern, d.v.s. företagsgruppen i vilken bolagen 
ingick ägdes av samma fysiska personer (i motsats till att ägas av ett gemensamt moderbolag). 
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Ett antal förutsättningar måste vara för handen för att bristtäckningsansvar för 
mottagare ska aktualiseras. För det första förutsätts att olovlig värdeöverföring före-
ligger. För det andra måste de objektiva kriterierna för återbäringsskyldighet ha 
konstaterats för den person från vilken den (presumtivt) bristtäckningsansvariga 
mottagit egendom. Huruvida den personen även uppfyller de subjektiva rekvisiten, och 
därmed faktiskt är återbäringsskyldig, saknar dock betydelse för bristtäckningsansva-
ret.138 Bristtäckningsansvar inträder således inte bara vid bristande betalningsförmåga 
hos den återbäringsskyldiga, utan även när mottagaren i första led går fri från återbä-
ringsskyldighet på grund av god tro. För det tredje krävs i subjektivt hänseende att 
mottagaren, för vilken bristtäckningsansvar görs gällande, haft vetskap (uppsåt) om att 
den specifika mottagna egendomen härrör från den olovliga värdeöverföringen.139  

Det krävs alltså att mottagaren vet om (subjektivt rekvisit) att en olovlig värdeöver-
föring skett (objektivt rekvisit) och att den mottagna egendomen härrör från just den 
värdeöverföringen (objektivt rekvisit). Detta uppsåtsrekvisit (vetskap) för medverkan 
genom mottagande skiljer sig från det strängare ansvarsrekvisitet grov oaktsamhet 
(påtaglig anledning att misstänka) som förutsätts för utomståendes ansvar vid 
medverkan enligt 7 § 1 st. Givet lagstiftarens intention – att kravet på grov oaktsamhet 
för utomståendes medverkansansvar innebär att dessa inte har någon långtgående 
undersökningsplikt beträffande värdeöverföringens laglighet – talar ett krav på uppsåt 
för en än mindre undersökningsplikt för en mottagare (eller kanske ingen undersök-
ningsplikt alls?).140  

För en bank som tillhandahåller koncernkontotjänsten, och eventuell kredit kopplad 
till koncernkontot, är frågan när banken kan anses ha vetskap om värdeöverföringar 
avgörande. Den verkligt problematiska situationen är, likt typfallen i rättspraxis, när 
gäldenärens insolvens innebär att lånen utgör värdeöverföringar samtidigt som 
utlåning står i strid med 17 kap 3 § hos långivaren. Uppsåtskravet är uppfyllt när 
personen haft vetskap om de faktiska förhållanden som innebar att transaktionen inne-
fattade olovlig värdeöverföring.141 I praktiken innebär det att bankens vetskap måste 

                                                           
138 Prop. 2004/05:85 s. 759. Bristtäckningsansvaret kan således åtminstone i objektiv mening sägas 
vara subsidiärt i förhållande till återbäringsskyldigheten. 
139 Prop. 2004/05:85 s. 759. 
140 Prop. 2004/05:85 s. 758.  
141 Prop. 2004/05:85 s. 758. 
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omfatta att (i) utlåning från dotterbolaget strider mot beloppsspärren eller försiktig-
hetsregeln och (ii) att låntagande moderbolag är insolvent. Det förstnämnda förutsätter 
att banken har tillräckligt ingående information om dotterbolagets ekonomi för att 
bedöma försvarligheten av fortsatta överföringar. Det andra förutsätter tillräcklig 
information om moderbolagets ekonomi för en solvensprövning (inbegripet en 
insufficiensprövning). 

Vilken information har banken? Om banken enbart tillhandahåller koncernkonto-
tjänsten utan att samtidigt vara långivare till koncernen, kan banken endast antas ha 
viss information om likviditeten i de bolag för vilka banken sköter överföringar i 
systemet. I teorin skulle en bank som sköter alla koncernens betalningar kunna ha 
information nog att bedöma försvarligheten av fortsatta överföringar med hänsyn till 
bristande kortfristig betalningsförmåga i ett visst koncernbolag.142 Enbart information 
om bolagens likviditet är dock inte tillräckligt för vetskap om en transaktion utgör 
värdeöverföring (det kräver ju bl.a. också information om mottagarens solvens). Med 
mindre än att banken inhämtar kompletterande information om bolagens ekonomiska 
ställning, torde banken inte kunna anses ha vetskap om de faktiska förhållanden som 
innebär att en transaktion utgör värdeöverföring. Banken har dessutom ingen (långt-
gående) undersökningsplikt beträffande dessa ekonomiska förhållanden.143 Även om 
banken under här angivna förhållanden kan bli mottagare av olaglig värdeöverföring, 
är det således svårt att argumentera för att banken haft vetskap om den olagliga värde-
överföringen enbart genom att tillhandahålla koncernkontotjänsten. 

För en bank som utöver koncernkontotjänsten även tillhandahåller kreditfaciliteter 
till koncernkontot är informationsläget ett annat. Banken har då anledning till kredit-
prövning som just tar sikte på koncernens (och koncernbolagens) betalningsförmåga. 
Det ligger i bankens intresse att löpande hålla sig informerad om förändringar i eko-
nomiska förhållanden som påverkar låntagande bolags solvens, som ju återspeglar 
bankens kreditrisk.144 Det är inte otänkbart att en bank, som både är kreditgivare och 

                                                           
142 D.v.s. att värdeöveföring enligt 17 kap 3 § inte är försvarlig med hänsyn till bolagets likviditet. 
143 Som diskuterats ovan utifrån prop. 2004/05:85 s. 758: om ansvar vid grov vårdslöshet inte 
förutsätter någon långtgående undersökningsplikt torde ansvar vid uppsåt innebära en än mindre 
undersökningsplikt. I NJA 1997 s. 418 anförde HD dessutom som skäl för ett uppsåtskrav, att parter i 
normala avtalsförhållanden inte skulle behöva göra långtgående undersökning för att skydda sig mot 
framtida bristtäckningsansvar, vilket skulle stå i strid med omsättningsskyddet. 
144 Exempelvis genom kreditrapportering eller s.k. ”information covenants”, se Wood, s. 111, som 
möjliggör för banken att övervaka lån och kontrollera låntagarens finansiella ställning. 
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tillhandahåller koncernkontosystem till en koncern, kan anses ha tillräcklig informat-
ion om koncernbolagens ekonomiska förhållanden för att avgöra när olagliga värdeö-
verföringar är för handen. Om banken under sådana förhållanden genom 
nedamortering av koncernens skuld tillgodogör sig inbetalningar på koncernkontot, 
torde det faktum att banken även sköter överföringarna inom systemet innebära, att 
banken kan anses ha information om att just den mottagna egendomen härrör från 
värdeöverföringen.145 Även om bankens medverkan till överföringarna i sig inte kan 
anses utgöra grund för bristtäckningsansvar (se avsnitt 5.2.1), torde denna medverkan 
kunna få betydelse för bankens vetskap om den olagliga värdeöverföringens härkomst 
när banken även står som mottagare.  

Således torde banken under vissa omständigheter ha tillgång till den information 
som är nödvändig för att konstituera vetskap i bristtäckningshänseende. Frågan är om 
uppsåtsrekvisitet uppställer ytterligare krav i subjektivt hänseende. Andersson har 
angående bristtäckningsansvarets uppsåtsrekvisit påpekat att det sannolikt är direkt 
uppsåt som förutsätts.146 Det skulle därmed inte vara tillräckligt att banken tillgodogör 
sig överföringar via koncernkontosystemet med likgiltighet till risken att de utgör 
värdeöverföringar eller ens med insikt om att risken är så stor att detta praktiskt taget 
vore oundvikligt; banken måste veta. Av praxis följer att banken anses ha vetskap när 
dess företrädare har vetskap om att den mottagna egendomen härrör från olovlig 
värdeöverföring.147 Ett potentiellt problem är hur bedömningen ska göras när flera 

                                                           
145 Banken skulle därmed uppfylla rekvisiten i 17 kap 7 § 3 st ABL: ”tagit emot egendom /…/ med 
vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring”. Jfr NJA 1997 s. 418 om att ”blotta 
mottagandet av en betalning, även om det sker med vetskap om att en olovlig vinstutdelning skett men 
det är för mottagaren obekant om just utdelningen utnyttjats för betalningen, bör inte vara att anse som 
tillräcklig medverkan för bristtäckningsskyldighet.” Jfr Andersson, SvJT 1998, s. 81. Om att 
”uttrycket ’tillräcklig medverkan’ synes ta sikte på den insikt vad avser faktiska omständigheter som 
måste föreligga hos [banken] med avseende på kausualsambandet mellan, på ena sidan, den olovliga 
utbetalningen från [dotterbolaget] till [moderbolaget], och, på andra sidan, [bankens] tillgodogörande 
av den egendom som omfattades av utbetalningen till [moderbolaget] från [dotterbolaget].” (min 
kursivering och klamrar). 
146 Andersson I, s. 243. I anslutning till analys av NJA 1997 s. 418.  
147 I NJA 1997 s. 418 hade företrädare för banken närvarat vid möten där riktlinjerna för de 
transaktioner drogs upp som utmynnade i det olovliga lånet från SÖMÅ till LC, som därefter 
användes av LC för att amortera ned kredit hos banken. Banken ansågs dock inte ha haft vetskap om 
att den mottagna egendomen härrörde från just den olagliga värdeöverföringen. I NJA 1999 s. 426 
uttalade HD att företrädare för kreditinstitutet borde ha insett att olovlig värdeöverföring förelåg, men 
det var inte tillräckligt för bristtäckningsansvar m.h.t. uppsåtsrekvisitet.      
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företrädare, verksamma i olika avdelningar hos banken, tillsammans har information 
som skulle konstituera sådan vetskap (men inte var för sig).148  

I flera av de återgivna rättsfallen149, inklusive NJA 1997 s. 418, har fråga varit om 
avtal som syftat till olaglig värdeöverföring, i den meningen att de avtalade transakt-
ionerna mer eller mindre uppenbart kunde förutses ge upphov till olaglig värdeöverfö-
ring. En viktig distinktion är att koncernkontoavtal inte nödvändigtvis leder till olag-
liga värdeöverföringar. I koncernkontoavtal, vari klausuler intagits om exv. marknads-
mässig ränta och exkludering av insolventa bolag, försöker parterna tvärtom minimera 
risken för värdeöverföringar. Att värdeöverföringar ändå kan uppkomma är snarare en 
sidoeffekt av koncernkontosystemets struktur än något som åsyftats av parterna. 
Skälen för utvidgning av bristtäckningsansvaret, till att även omfatta utomstående 
mottagare, var enligt HD att hindra kringgåenden av kapitalskyddsreglerna. I situat-
ioner där banken blir mottagare i andra led av olovlig värdeöverföring i koncernkon-
tosystem kan det svårligen anses ha varit parternas syfte att åstadkomma ett sådant 
kringgående. Mot det kan anföras att en bank genom koncernkontosystem kan uppnå 
kvittningsliknande effekter, genom att kocernens likviditet centreras till ett konto (och 
ett skuldförhållande). När saldot på koncernkontot är negativt och insättningar sker 
kan skulden till banken genom kvittning amorteras ner. I en situation när koncernbo-
lagen hamnar i så svag ekonomisk ställning att kreditrisken i bolagen s.a.s. övergår till 
insolvens – kan banken tillgodogöra sig olovliga värdeöverföringar genom nedamor-
tering av kredit i samband med koncernbolagens insättningar på koncernkontot på ett 
sätt som inte varit möjligt utan koncernkontosystemet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns risk att en bank som tillhandahåller en 
koncernkontotjänst, och därigenom blir mottagare av olagliga värdeöverföringar, 
under vissa förutsättningar kan åläggas bristtäckningsansvar. En första förutsättning är 
att lån lämnade inom koncernkontosystemet utgör olagliga värdeöverföringar. Ett 
typfall är när lämnade lån innefattar värdeöverföring på grund av låntagande bolags 
insolvens, samtidigt som långivande bolag inte har utrymme för värdeöverföring enligt 
försiktighetsregeln eller beloppsspärren.  För att banken ska anses ha vetskap om 
bolagens ekonomiska förhållanden i den mening bristtäckningsansvaret förutsätter, 
                                                           
148 Exv. kan en avdelning hos banken tillhandahålla koncernkontosystemet medan en annan avdelning 
ansvarar för kreditprövning av koncernbolagen. 
149 I flera av fallen var fråga kringgåenden genom betalning för bolaget med bolagets egna medel, se 
exv. NJA 1951 s. 6 I och II, NJA 1966 s. 475 och NJA 1976 s. 618. 
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krävs förmodligen, utöver information om bolagens likviditet, att banken i egenskap 
av kreditgivare eller på annat sätt även har information om koncernbolagens tillgångar 
och skulder. Banken har med hänsyn till uppsåtskravet inte någon långtgående under-
sökningsplikt. Oavsett det kan bankens informationsläge vara bättre om banken är stor 
långivare och har inflytande över koncernen. På motsvarande vis har banken sannolikt 
mindre information och inflytande om koncernen upptar lån från flera banker eller 
deltar i flera koncernkontosystem.  

Om nu banken i en situation skulle uppfylla såväl objektiva som subjektiva förut-
sättningar för bristtäckningsansvar, återstår bevisfrågan. Bolaget som påstår att olovlig 
värdeöverföring föreligger har att styrka sitt påstående härom.150 Även vid fråga om 
bankens bristtäckningsskyldighet åvilar bevisbördan bolaget som gör denna 
gällande.151 Med hänsyn till de omständigheter banken måste ha vetskap om för att 
åläggas ansvar förefaller det som en svår bevisbörda för bolaget att uppfylla. 
 
5.3  Ändamålshänsyn  
5.3.1  Kapitalskyddet 
I NJA 1997 s 418 anförde HD att skälet för utvidgning av bristtäckningsansvaret till 
att även omfatta medverkan som väsentligen består i mottagande av egendom, var att 
någorlunda effektivt hindra kringgåenden av kapitalskyddsreglerna. Kapitalskydds-
reglerna syftar dels till att upprätthålla likhetsprincipen mellan aktieägare, dels till att 
skydda bolagets borgenärer.  
 I koncernkontosystem finns situationer där transaktioner kan utgöra värdeöverfö-
ringar i strid mot aktieägarintressen. Detta gör sig gällande när samtliga aktieägares 
samtycke saknas, i t.ex. ett delägt bolag, och överföringar uppströms från bolaget 
riskerar att träda likhetsprincipen förnär genom att de andra aktieägarnas innehav 
urvattnas. Det huvudsakliga problemet är emellertid när värdeöverföringar inom 
koncernkontosystemet sker i strid mot borgenärsintressen.  

                                                           
150 NJA 1990 s. 434. Se även prop. 2004/05:85 s. 759 om att talan om bristtäckningsansvar kan föras 
av dem som är berättigade att föra talan om återbäringsskyldighet, nämligen bolagets styrelse, 
likvidator eller konkursförvaltare (s. 756) 
151 NJA 1997 s. 418. Se dock Andersson, SvJT 1998, s. 82, som menar att det inte är otänkbart att HD 
skulle tillämpa en omvänd bevisbörda i en situation där ena parten har kontroll över det huvudsakliga 
bevismaterialet.   
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En fråga härvid är vad som de facto blir den ekonomiska konsekvensen av att banken 
genom att amortera ned kredit tillgodogör sig olovliga värdeöverföringar från dotter-
bolag till moderbolag i ett koncernkontosystem. Om vi tänker oss en påföljande 
konkurs för såväl underkontohavare (dotterbolag) och koncernkontohavare 
(moderbolag), blir effekten av bankens tidigare nedamortering/kvittning att en mindre 
behållning finns kvar i dotterbolagets konkursbo. I det fallet är således den reella eko-
nomiska konsekvensen att dotterbolagets kapital (olovligen) använts för att minska 
moderbolagets skuld till banken. Moderbolaget har därmed gynnats men även banken, 
som genom koncernkontosystemet minskat sin kreditrisk (fått betalt) på bekostnad av 
övriga borgenärer som får mindre utdelning i konkursen. På så vis kan koncernkonto-
systemet sägas ha gett upphov till ett kringgående av kapitalskyddet, som skulle kunna 
anföras som skäl för att banken borde åläggas bristtäckningsansvar. 

Koncernkontoavtalets syfte är emellertid inte att skada ett av ABL skyddat borge-
närsintresse. Oavsett syftet kan avtalet likväl (riskera att) ha den effekten att banken 
gynnas av förbättrade kvittningsmöjligheter, som, när koncernbolagen är i svag eko-
nomisk ställning kan innebära att banken mottar olagliga värdeöverföringar.  Trots att 
detta inte är ett syfte med avtalet kan det likväl vara en förutsebar (bi)effekt? Enligt 
min mening är det dock en avsevärd skillnad mellan transaktioner som huvudsakligen 
syftar till kringgåenden av kapitalskyddreglerna, och transaktioner som huvudsakligen 
har ett kommersiellt syfte men som under vissa omständigheter riskerar att utgöra 
värdeöverföringar. I jämförelse med banker som tillhandahåller koncernkonton, 
framstår det som mer angeläget att bristtäckningsansvar drabbar banker som medver-
kar till s.k. vinstbolagsaffärer eller skalbolagsaffärer.  
 
5.3.2  Omsättningsskyddet och det praktiska ekonomiska livet  
Mot intresset av att främja kapitalskyddsreglernas effektivitet, väger HD hänsyn till 
säkerheten i omsättningen och det praktiska ekonomiska livet. En alltför extensiv till-
lämpning av kapitalskyddsreglerna skulle i praktiken försvåra normala avtalsförbin-
delser genom ökad osäkerhet för bolagets medkontrahenter.152 Med andra ord skulle 

                                                           
152 Se NJA 1997 s 418 om argumentet att normala avtalsparter till personer med intressen i aktiebolag 
skulle känna sig nödgade att företa långtgående undersökningar för att undvika framtida 
bristtäckningsansvar. 
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en otillfredsställande säkerhet i omsättningen innebära omotiverat stora transaktions-
kostnader. Som ett uttryck för omsättningsskyddet uppställde HD därför ett krav på 
uppsåt (vetskap) för att utomstående mottagare ska kunna åläggas bristtäckningsan-
svar. Omsättningsskyddet angavs även som skäl till att den som gör gällande bristtäck-
ningsansvar har bevisbördan för detta. Det kan ifrågasättas om kombinationen av upp-
såtskrav och bevisbördans placering innebär att HD har tillmätt omsättningsskyddet 
för stor vikt i förhållande till kapitalskyddsreglerna. Är det rimligt att banken går fri 
från bristtäckningsansvar trots att bolaget bevisar att banken uppvisat grov vårdslöshet 
i förhållande till en avsevärd risk att skada ett kapitalskyddsintresse?153  

Exakt vad HD avser med hänsyn till det praktiska ekonomiska livet är inte helt klart. 
En tolkning är att hänsyn bör tas till det faktiska beteendet i näringslivet (d.v.s. 
näringslivets praxis eller handelsbruk).154 Under förutsättning att den tolkningen är 
riktig kan ändamålsenligheten i sådana hänsyn diskuteras.  

Å ena sidan vore det orimligt ifall rättsväsendet, genom att bortse från faktiskt 
beteende i näringslivet, skulle omkullkasta väl fungerande metoder och därigenom inte 
bara hindra utan även reversera näringslivets utveckling. Hänsyn måste härvid tas till 
att välfungerande metoder bidrar till ett effektivt näringsliv, gynnar konkurrens och är 
till nytta för samhället. Sådana hänsyn gör sig naturligtvis gällande för koncernkonton 
och andra företeelser som bidrar till ökad ekonomisk effektivitet. 

Å andra sidan finns det en fara i att domstolarna påverkas i alltför stor utsträckning 
av handelspraxis. Andersson för här fram argumentet att näringslivet får för stort 
inflytande över rättstillämpningen om domstolarna lägger för stor vikt vid näringsli-
vets praxis vid tolkning och tillämpning av tvingande lagstiftning.155   

Att låta näringslivets praxis vara styrande för rättstillämpningen leder inte bara till 
för stort näringslivsinflytande, enligt min mening, utan riskerar att urvattna tvingande 
skyddsregler genom ett cirkelresonemang. Genom att vid uttolkning av borgenärs-
skyddsreglernas tillämpningsområde ta för stor hänsyn till näringslivets beteende som 

                                                           
153 Andersson, SvJT 1998, s. 82, med hänvisning till NJA 1992 s. 130; ”På skadestånds- och 
försäkringsrättens område gäller enligt vedertagen uppfattning att en vårdslöshet måste vara av 
mycket allvarligt slag för att den skall kunna betecknas som grov; vanligen är det fråga om ett 
handlande som ligger på gränsen till uppsåtligt förfarande, dvs. som vittnar om en betydande 
hänsynslöshet eller nonchalans och som medför en avsevärd risk för skada /…/.” 
154 Andersson I, s. 71. 
155 Andersson I, s. 71 f.  
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argument mot att ge reglerna tillämpning, låter man i själva verket det beteende, som 
lagreglerna är uppställda för att skydda mot, vara avgörande för att inte tillämpa sagda 
regler till skydd mot beteendet. Är det rätten som ska inordna sig efter näringslivet 
eller näringslivet som ska inordna sig efter rätten?  

Om nu hänsyn till det praktiska ekonomiska livet är ett av de motstående intressen 
som begränsar bristtäckningsansvarets tillämpningsområde (HD i NJA 1997 s 418 och 
1999 s 426), vore det önskvärt om HD hade tydliggjort innebörden av detta. Skulle en 
utbredd handelspraxis i näringslivet, som exempelvis användning av koncernkontosy-
stem, kunna utgöra en del av det praktiska ekonomiska livet som bör värnas mot alltför 
extensiv tillämpning av kapitalskyddsreglerna? Otydlighet ger upphov till förutsebar-
hetsproblem som i sin tur ger upphov till transaktionskostnader för näringslivsaktörer 
som försöker bedöma risker, vilket kan sägas gå emot omsättningsskyddet istället för 
att värna det.156  
 
  

                                                           
156 Jfr Andersson, SvJT 1998, s. 60 f. 
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6.   Slutsatser  
6.1  Låneförbuden 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka risker med koncernkontosystem i förhål-
lande till aktiebolagslagens kapitalskyddsregler. Inledningsvis behandlades låneförbu-
den översiktligt. Därefter behandlades de huvudsakliga frågeställningarna om värdeö-
verföringar, återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar.  

Ifråga om låneförbuden är slutsatsen, att koncernundantaget innebär att svenska 
aktiebolag inte är förhindrade att lämna lån inom koncernkontosystem med moderbo-
lag inom EES. Om moderbolaget är utanför EES, medger det kommersiella undantaget 
lån till bolag inom koncernkontosystemet, under förutsättning att lånet används i 
bolagets näringsverksamhet och att den verksamheten är till nytta för det svenska 
aktiebolaget. Oavsett undantagen måste förvärvslåneförbudet beaktas. Det får till följd 
att ett förvärvande bolag under en viss tid kan behöva hållas utanför ett koncernkon-
tosystem där målbolaget ingår. 
 
6.1  Värdeöverföringar 
Den första frågeställningen i uppsatsen var under vilka omständigheter transaktioner 
inom ett koncernkontosystem kan utgöra förtäckta respektive olovliga värdeöverfö-
ringar.  
 Som framgått innefattar förtäckt värdeöverföring affärshändelser utan rent affärs-
mässig karaktär varigenom bolagets förmögenhet minskar. Affärsmässigheten ska 
bedömas med hänsyn till helheten av omständigheter i det enskilda fallet. Av särskild 
betydelse är dock (i) hur mycket förmögenheten minskar (värdediskrepansens storlek), 
(ii) om affärshändelsen utgör ett normalt led i bolagets verksamhet och (iii) motta-
garens relation till bolaget. Vad gäller lån i koncernkontosystem, talar koncerngemen-
skapen och det faktum att långivning typiskt sett inte ligger inom föremålet för bola-
gets verksamhet157 mot affärsmässighet. En tydlig värdediskrepans, d.v.s. avsaknad av 
marknadsmässig motprestation, för ett bolag som lämnar lån inom koncernkontosy-

                                                           
157 Naturligtvis under förutsättning att långivning inte är föremålet för bolagets verksamhet (som för 
t.ex. ett kreditinstitut). 
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stem skulle kunna anses innefatta förtäckt värdeöverföring. Exempel på sådan värde-
diskrepans kan vara en i förhållande till marknadsräntan alltför låg ränta. Koncernkon-
tosystemets reciprocitet, i bemärkelsen att deltagande bolag som avstår likviditet till 
koncernkontot även kan erhålla likviditet vid behov, talar emellertid för affärsmässig-
het och kan möjligen kompensera för viss värdediskrepans till bolagets nackdel. Ett 
sådant reciprocitetsargument förutsätter dock att bolaget faktiskt har nytta av systemet 
och inte enbart är en nettoinbetalare – i så fall talar reciprocitetsargumentet istället mot 
affärsmässighet.  
 Under förutsättning att ingen förmögenhetsminskning sker i bolaget aktualiseras 
överhuvudtaget inte frågan om värdeöverföring. För att i möjligaste mån undvika 
förtäckt värdeöverföring är det därför helt centralt för koncernkontoavtal att marknads-
mässig ränta debiteras på de koncerninterna lånen. För att sådan ränta i större utsträck-
ning ska vara marknadsmässig kan räntan löpande anpassas efter kreditrisken i lånta-
gande bolag. Under förutsättning att förmögenheten inte anses minska i långivande 
bolag – varmed lånen inte utgör värdeöverföring – aktualiseras inte heller försiktig-
hetsregeln och beloppsspärren.  
 Oavsett marknadsmässig ränta anses det långivande bolagets förmögenhet minska 
om återbetalning av lånet inte kan förväntas: av HD:s praxis följer att lån till insolvent 
gäldenär är att anse som förtäckt värdeöverföring. En sådan värdeöverföring är olovlig 
om den saknar samtycke från samtliga aktieägare och kan på den grunden klandras av 
förfördelade aktieägare (eller ratihaberas om inga aktieägare invänder däremot). 
Värdeöverföring i strid med 17 kap 3 § är olovlig oavsett samtliga aktieägares 
samtycke. Av detta följer att transaktioner inom koncernkontosystemet är särskilt risk-
fyllda i värdeöverföringshänseende när såväl koncernkontohavare som underkontoha-
vare har dålig ekonomisk ställning. Under sådana förhållanden kan risken till viss del 
begränsas genom en i koncernkontoavtalet överenskommen möjlighet att exkludera 
insolventa enheter från koncernkontosystemet. Därtill kan tänkas en ”frysningsklau-
sul” i avtalet enligt vilken fortsatta överföringar i systemet ska avbrytas vid vissa 
bestämda ekonomiska förhållanden i koncernbolagen och i koncernen som helhet 
(t.ex. med utgångspunkt i försiktighetsregeln).  
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6.2  Återbäringsskyldighet 
För det fall överföringar i koncernkontosystemet, trots åtgärder i motsatt syfte, ändå 
ger upphov till värdeöverföringar, uppkommer frågan huruvida de i koncernkontosy-
stemet deltagande bolagen kan åläggas återbäringsskyldighet såsom mottagare. För 
mottagares återbäringsskyldighet vid förtäckta värdeöverföringar räcker att motta-
garen borde ha insett (oaktsamhet) att transaktionen innefattade värdeöverföring från 
bolaget. I ett koncernkontosystem där transaktionen utgör värdeöverföring på grund 
av mottagarens bristande betalningsförmåga, torde risken för återbäringsskyldighet 
vara betydande, eftersom mottagaren rimligen får anses ha insikt om sin egen bristande 
betalningsförmåga. Om det finns kvar ett utrymme för god tro under sådana förhållan-
den, torde det bli än mindre på grund av koncerngemenskapen.  
 I avsaknad av samtliga aktieägares samtycke får utsikterna att föra talan om återbä-
ringsskyldighet under sådana förhållanden bedömas som goda. Om däremot samtliga 
aktieägare samtycker till koncernkontoavtalet aktualiseras inte återbäringsskyldighet 
vid förtäckta värdeöverföringar såtillvida de inte också strider mot 17 kap 3 §.  
 Att banken inom koncernkontosystemet skulle vara att anse som mottagare av olag-
liga värdeöverföringar i ett första led - varmed bankens ansvar skulle vara att bedöma 
enligt de i förhållande till bristtäckningsansvaret strängare subjektiva ansvarsrekvisi-
ten för återbäringsskyldighet - är inte sannolikt enligt min mening. 
 
6.3  Bristtäckningsansvar  
I den situationen att värdeöverföringar föreligger på grund av insolvens i såväl långi-
vande som låntagande koncernbolag, är det förmodligen osannolikt att de sistnämnda 
kan fullgöra sin återbäringsskyldighet avseende mottagna värdeöverföringar. Under 
sådana förhållanden är bristtäckningsansvar för banken tänkbart antingen på grund av 
medverkan genom faktisk hjälp till värdeöverföring eller genom medverkan som 
väsentligen består i mottagande av medel härrörande från värdeöverföring – eller en 
kombination av båda. 

Det avgörande är bankens vetskap om när tillåtna överföringar inom systemet – på 
grund av koncernbolagens försämrade ekonomi – övergår till att utgöra värdeöverfö-
ringar. För att kunna bedöma det behöver banken tillräcklig information om de ekono-
miska förhållandena i bolagen för att bedöma när låntagande bolag är insolvent och 
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när långivning inkräktar på det bundna kapitalet eller strider mot försiktighetsregeln 
hos det långivande bolaget. Det är inte otänkbart att en bank som tillhandahåller 
koncernkontotjänsten och dessutom är kreditgivare till koncernen kan ha sådan 
vetskap. Det faktum att banken inte bara är mottagare utan även till viss grad medver-
kar genom att verkställa koncernens överföringar talar också för att banken vid motta-
gandet kan ha vetskap om att egendomen (de likvida medlen) härrör från värdeöver-
föringen.  
 Det bör understrykas att banken inte har någon långtgående undersökningsplikt. Om 
banken likväl får ovan angivna omständigheter klara för sig, riskerar banken bristtäck-
ningsansvar. Det förutsätter emellertid att bolaget från vilket värdeöverföring skett kan 
bevisa dels de faktiska förhållanden som innebar att transaktionen innefattade olagliga 
värdeöverföring, dels att banken haft vetskap om dessa förhållanden och att just den 
mottagna egendomen härrör från den olagliga värdeöverföringen. 
 
6.4  Skillnad mellan olika strukturer 
Den koncernkontostruktur som varit utgångspunkt för analysen i uppsatsen bygger på 
att likviditeten fysiskt koncentreras till ett centralt koncernkonto (beskrivet i kapitel 
2). Det huvudsakliga alternativet till fysiska överföringar är en nominell koncernkon-
tostruktur, varigenom koncernbolagens likviditet aggregeras fiktivt (”notional 
pooling”). Aktörer på den svenska marknaden föredrar till synes koncernkontosystem 
med fysiska överföringar framför nominella system, som inte används i någon större 
utsträckning i Sverige.158 Det finns ett antal tänkbara förklaringar till detta.  
 I ett nominellt koncernkontosystem har banken inte möjlighet till kvittning av skuld 
till ett koncernbolag (positiv kontobalans) mot fordran på ett annat bolag (negativ 
kontobalans). Eftersom varje bolag har ett eget skuldförhållande gentemot banken är 
fordringarna inte kommensurabla. I det koncernkontosystem med fysiska överföringar 
som beskrivits samlas koncernens likviditet på ett koncernkonto och enligt koncern-
kontoavtalet uppkommer endast ett skuldförhållande mellan huvudkontohavaren 
(d.v.s. koncernen) och banken. Bankens möjligheter till nedamortering av koncernens 
skuld ökar därmed, i jämförelse med en situation där varje bolag har ett eget bank-
konto. Effekten av det kan liknas vid att banken fått kvitta fordran på ett koncernbolag 
                                                           
158 Willems, s. 411. 
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mot ett annat koncernbolags motfordran. Det kan således utgöra ett incitament för 
banken att tillhandahålla ett system med fysiska överföringar framför ett nominellt 
system.  

 En annan nackdel med ett nominellt system är att banken på grund av kapitaltäck-
ningsregler inte får kvitta fordringar mot skulder i sin egen bokföring vid beräkning 
av kapitaltäckningskrav.159 

I nominella koncernkontosystem kan korsvisa säkerheter behöva ställas av koncern-
bolagen för andra bolags skuld till banken. Pantsättning för annans skuld, tredjeman-
spant – eller borgensåtaganden – kan föranleda problem vid tillämpning av värdeöver-
föringsreglerna, eftersom rättsläget inte är helt klart beträffande frågan när tredjeman-
spant ska anses som förtäckt värdeöverföring, annat än vid regressgäldenärens 
insolvens. Tidpunkten för bedömning om tredjemanspant utgör värdeöverföring ger 
härvid upphov till motsättningar, eftersom effekten av ett dylikt åtagande inträder i två 
steg. När säkerheten ställs uppkommer en villkorad belastning för bolaget, som 
emellertid inte blir definitiv förrän säkerheten tas i anspråk. Frågan om en ställd 
säkerhet utgör värdeöverföring ska bedömas utifrån förhållandena vid tidpunkten för 
säkerställandet, d.v.s. när den villkorade belastningen uppkommer. Problemet är att 
belastningen typiskt sett är villkorad av att huvudgäldenären vid ett senare tillfälle inte 
kan betala (d.v.s. att regressgäldenären blir insolvent), samtidigt som just regressgäl-
denärens insolvens är en omständighet som föranleder att säkerställandet är att anse 
som förtäckt värdeöverföring (eftersom den genom säkerställandet uppkomna regress-
fordran då praktiskt taget saknar värde).  

I nominella koncernkontosystem leder denna motsägelse till en risk, såvitt jag för-
står, att tredjemanspant eller borgensförbindelse kan bedömas som icke affärsmässig 
vid tillämpning av värdeöverföringsreglerna trots att regressfordran är fullvärdig vid 
säkerställandet. Risken finns att tredjemanspantsättning i koncernkontosystem per se 
anses utgöra förtäckt värdeöverföring. Om samtycke från samtliga aktieägare saknas 
eller om pantsättningen var olovlig enligt 17 kap 3 §, skulle ett ianspråktagande av 
panten hamna i konflikt med återbäringsskyldigheten för regressgäldenären, såsom 
mottagare av värdeöverföring, och bankens eventuella bristtäckningsansvar som mot-
tagare av medel härrörande från värdeöverföring. 

                                                           
159 Danske Bank, Country Profile, Sweden, s. 22. 
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Sammanfattningsvis kan denna osäkerhet beträffande förtäckt värdeöverföring vid 
tredjemanspantsättning ha bidragit till att nominella koncernkontosystem används i 
mindre utsträckning. Till det kommer att ett system med fysiska överföringar, utöver 
positiv ränteeffekt, ger koncernen större frihet att utnyttja överskottslikviditet. Från 
bankens sida kan utökade kvittningsmöjligheter innebära att banken föredrar koncern-
kontosystem med fysiska överföringar, särskilt framför nominella system med poten-
tiellt osäkra säkerheter.  
 
6.5  Avslutande kommentarer 
Bristtäckningsansvaret för utomstående mottagare i andra led motiverades av att 
hindra kringgåenden av kapitalskyddsreglerna. I många av de värdeöverföringsfall 
som har kommit upp till HD:s prövning, har det just varit fråga om mer eller mindre 
avancerade försök till kringgåenden, varav kanske det mest anmärkningsvärda i NJA 
1997 s. 418. I det fallet tillgodogjorde sig banken olaglig värdeöverföring från dotter-
bolag till moderbolag160 genom nedamortering av moderbolagets kredit. I objektiv 
mening kan en sådan situation uppkomma i koncernkontosystem.    

Men till skillnad från transaktionerna i NJA 1997 s. 418, innebär koncernkontosy-
stem inte något avsiktligt kringgående av kapitalskyddsreglerna, även om det under 
vissa förhållanden kan få sådan effekt. Därtill bidrar koncernkontosystem i grunden 
till ekonomisk effektivitet. Dubbeldispositioner, som i NJA 1997 s. 418, har motsatt 
effekt genom att undergräva tilliten i näringslivet. I frågan om bankens bristtäckning-
sansvar, är min uppfattning därför att omsättningsskyddet bör ges en större relativ 
tyngd i en koncernkontokontext än i fall med mer avsiktliga kringgåenden av kapital-
skyddreglerna.  
  

                                                           
160 LC ägde i formell mening inte SÖMÅ vid lånetillfället men HD behandlade LC och SÖMÅ som 
moder- och dotterbolag med analogivis tillämpning på grunden att LC i nära sakligt samband med 
transaktionen blev SÖMÅ:s ägare (och att bolagen ingick i en oäkta koncern). Se avsnitt 5.2.2 ovan. 
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