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Abstract 
Det förekommer en mängd olika former för värdeöverföringar mellan koncernbolag. De flesta av 
dessa överföringar företas med stöd av civilrättsliga regler och regleras även i övrigt av civilrätten. 
Överföringarna får i de flesta fall även skatterättsliga konsekvenser. Beskattningen sker som 
huvudregel med utgångspunkt från vad som ur ett civilrättsligt perspektiv anses ha hänt vilket 
innebär att det föreligger ett samband mellan civilrätten och skatterätten. Således bör också 
klassificeringen av förmögenhetsöverföringar ske på liknande sätt i civilrätten och skatterätten. Att 
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skattesystem annars svårligen kan tillgodoses. Avvikelser sker emellertid ibland utan att motiven 
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innebörd i skatterätten och att något som skatterättsligt är utdelning inte är utdelning civilrättsligt 
och vice versa. Även aktieägartillskott som begrepp uppvisar olikheter inom respektive 
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1  Inledning 
 
 
1.1  Problembakgrund 
 
Aktiebolaget är såsom självständig juridisk person ett enskilt skattesubjekt. Detta gäller 

oavsett om aktiebolaget bedriver verksamhet enskilt eller i gemenskap med andra bolag i 

en koncern. Vart och ett av bolagen i koncernen är och behandlas skatterättsligt i princip 

såsom fristående från varandra. Trots att koncernen inte är ett eget skattesubjekt finns det 

vissa särskilda skatterättsliga regler för företag som på detta sätt (eller liknande sätt) 

befinner sig i intressegemenskap. Många av dessa syftar till att skapa skattemässig 

neutralitet mellan olika sätt att organisera en verksamhet. Koncernen skall behandlas 

varken mer eller mindre fördelaktigt skattemässigt i förhållande till vad som gäller för 

aktiebolag som bedriver sin verksamhet genom endast ett bolag. Inte minst reglerna om 

öppna koncernbidrag är tänkta att bidra till upprätthållandet av denna neutralitet. Dessa 

regler möjliggör kvittning av underskott i en del av koncernen mot överskott i andra delar 

av koncernen. Härigenom går inte koncernen miste om de kvittningsmöjligheter som 

föreligger när under- och överskottsverksamheterna bedrivs inom ramen för ett och 

samma bolag (skattesubjekt).  

 

Ett fullbordat koncernbidrag medför avdragsrätt för givaren och skatteplikt för 

mottagaren. Ett krav är dock att en förmögenhetsöverföring mellan givare och mottagare 

skall ha ägt rum för att koncernbidrag skall kunna ges med skatterättslig verkan. Det är 

emellertid inte alltid alldeles klart hur en sådan förmögenhetsöverföring kan 

åstadkommas. Anledningen härtill är den intressegemenskap som föreligger mellan bolag 

i samma koncern samt att innebörden av begreppet förmögenhetsöverföring inte är 

entydig.  

 
Mot bakgrund av att skatterättslig praxis förutsätter att en förmögenhetsöverföring, skall 

ha ägt rum och det i många fall kan vara svårt att uppfylla kravet, finns det anledning att 

närmare utreda innebörden av begreppet. När en serie efter varandra följande 

transaktioner företas mellan moderbolag och dotterbolag måste också ställning tas till hur 

beloppen skall behandlas i redovisningen och i beskattningen. Hur skall klassificeringen 

ske? Skall varje transaktion behandlas enskilt eller kan/ska avräkning med påföljande 
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redovisning av nettobeloppet ske?  Hur skall i så fall en sådan avräkning och redovisning 

göras?  

 

Förutom att det många gånger kan vara svårt att hävda att en förmögenhetsöverföring har 

ägt rum genom koncernbidraget kan det vara svårt att bestämma om den aktuella 

dispositionen överhuvudtaget är att betrakta såsom ett koncernbidrag. Den kanske i själva 

verket är ett lån, en betalning för ett lån, en utdelning (om dotterbolaget är givare), ett 

aktieägartillskott (om moderbolaget är givare), en underprisöverlåtelse eller något annat. 

Innebörden av en disposition, och i viss mån klassificeringen, är av betydelse eftersom 

den skatterättsliga verkan av de olika typerna av transaktioner i vissa fall är olika. 

Gränsdragningen är inte lätt och måste inte alltid ske på samma sätt inom civilrätten, 

skatterätten och redovisningsrätten. Det finns därmed skäl att utreda hur förhållandet 

mellan de olika rättshandlingarna ser ut. 

 

Gränsdragningsproblematiken avseende dessa förmögenhetsöverföringar skapar studtals 

stora svårigheter för berörda att förutse hur beskattningen av överföringen skall ske. Ett 

gott exempel härpå är inte minst den nya praxis i samband med överlåtelser till underpris 

inom en oäkta koncern. Regeringsrätten har nyligen avgivit dom i ett mål där utgången 

går stick i stäv med tidigare praxis på området, en omdaning som har blivit 

uppmärksammad och ifrågasatt. Det tycks inte vara givet vilken rättslig innebörd en 

sådan transaktion skall anses ha. Domen synes också ge uttryck för att begreppet 

utdelning varierar i olika sammanhang. Jag kommer att med stöd av det nya rättsläget i 

denna fråga illustrera den oklarhet som råder beträffande den rättsliga innebörden av 

underprisöverlåtelser och den skattemässiga behandlingen av dessa.  

 

1.2  Problemformulering 
 
• Vad är en förmögenhetsöverföring i de här relevanta sammanhangen? 

• Hur förhåller sig dessa olika typer av förmögenhetsöverföringar inom bolagssektorn 

till varandra? Hur skall de klassificeras? 
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1.3  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda vilken den civilrättsliga och skatterättsliga 

innebörden av koncernbidrag, utdelningar, aktieägartillskott och underprisöverlåtelser är. 

Utredningen innefattar en diskussion om hur en klassificering av nämnda 

förmögenhetsöverföringar sker och hur innebörden av begreppen varierar i civilrätten och 

skatterätten. Även redovisningsrätten kommer att beaktas men ges ett begränsat utrymme 

i uppsatsen. Läsaren förutsätts ha i vart fall grundläggande kunskaper i civilrätt, skatterätt 

och redovisningsrätt. 

 

1.4  Metod och disposition 
 
Jag kommer i den första delen av varje kapitel att beskriva den allmänna innebörden av 

olika, för denna uppsats relevanta, förmögenhetsöverföringar. Vidare beskrivs 

problemens karaktär med en redogörelse för vilka uppfattningar som presenterats i 

rättspraxis, doktrin, förarbeten mm. Jag kommer löpande i varje kapitel att föra en 

diskussion utifrån tidigare presenterade uppfattningar. Denna diskussion är tänkt att leda 

fram till slutsatser om hur väl motiverade tidigare anförda uppfattningar är med hänsyn 

till de värden som bär upp lagstiftningen inom dessa rättsområden. Diskussionen är även 

tänkt att leda fram till slutsatser om den närmare innebörden av olika 

förmögenhetsöverföringar och dessa överföringars förhållande till varandra.  

 

1.5  Avgränsningar 
 
De rättshandlingar som jag främst kommer att behandla är koncernbidrag, utdelningar, 

aktieägartillskott och underprisöverlåtelser.  

 

Koncernbolagstransaktioner där givare eller mottagare är beläget i utlandet kommer inte 

att behandlas. 
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2  Om civilrättsliga termer i skatterätten 
 
 
2.1  Allmänna utgångspunkter 
 
Det förekommer en rad olika former för värdeöverföringar mellan koncernbolag. Dessa 

överföringar har alltid en civilrättslig innebörd men får oftast även skatterättsliga 

konsekvenser. Civilrätten reglerar under vilka förutsättningar dessa överföringar får ske, 

medan skatterätten reglerar beskattningen av desamma. Den skatterättsliga 

klassificeringen skall som huvudregel vila på civilrättslig grund vilket gör att 

beskattningen blir beroende av vilken den civilrättsliga innebörden av överföringen är. I 

vissa fall kan emellertid skatterättsliga konsekvenser inträda utan att konsekvenserna 

vilar på civilrättslig grund. Sådana rättsverkningar är ett utflöde av det regelsystem för 

koncernbolag som syftar till att skapa neutralitet i förhållande till olika sätt att organisera 

sin verksamhet. Under dessa omständigheter får överföringen anses vila på skatterättslig 

grund. Överföringar som sker med stöd av sådana regler (främst koncernbidrag) har 

alltjämt en civilrättslig innebörd även om de inte företas med stöd av civilrättsliga regler. 

Särskilda incitament föranleder alltså att koncernbolag i vissa fall av skattemässiga skäl 

företar transaktioner, varvid särskilda rättsverkningar som är av skatterättslig natur 

inträder. Alla överföringar mellan koncernbolag har dock en civilrättslig innebörd oavsett 

om överföringen vilar på civilrättslig eller skatterättslig grund. 

 

Som framgått föreligger ett inte obetydligt samband mellan den civilrättsliga och den 

skatterättsliga regleringen. Det är dock som antytts inte givet att en och samma 

transaktion betraktas på ett likartat sätt enligt både civilrätten och skatterätten. Något som 

enligt civilrätten är utdelning kanske inte är utdelning enligt skatterätten och vice versa. 

 

Hur en viss värdeöverföring rubriceras av givare respektive mottagare är inte sällan av 

betydelse för hur den skall behandlas skatterättsligt och civilrättsligt. Parternas 

beteckning av värdeöverföringen torde i många fall ge uttryck för vilket syfte som 

parterna haft med den. Om innebörden av (eller syftet med) den aktuella 

värdeöverföringen dock är en annan än den som parterna genom sin beteckning vill ge 

uttryck för, har inte alltid beteckningen längre någon avgörande betydelse för hur 

förmögenhetsöverföringen skall klassificeras och rättsligt behandlas. Avgörande för den 

rättsliga behandlingen torde vara vilken den verkliga innebörden av en transaktion är, 
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snarare än benämningen av densamma, samt hur väl innebörden stämmer in på den 

rättsliga beskrivningen av ett visst rättsfaktum. I vissa fall kan dock i skatterätten 

benämningen ha en avgörande betydelse för klassificeringen och den rättsliga 

behandlingen av en förmögenhetsöverföring, ett sådant fall är koncernbidraget. 

 

Den verkliga innebörden av en transaktion kan också överensstämma med den rättsliga 

beskrivningen av flera olika typer av rättsfaktum. Detta behöver för den skull inte 

innebära att regelkonkurrens uppstår, eller att man tvingas bestämma sig för den ena eller 

den andra benämningen. Civilrättsliga och skatterättsliga regler kan mycket väl fungera 

parallellt även om regelsystemen tillgodoser olika intressen. Medan civilrätten, vad avser 

förmögenhetsöverföringar, bl. a. syftar till att skydda bolagets borgenärer från att deras 

rätt träds för när är skatterättens uppgift att beskatta inkomster. Inom både civilrätten och 

skatterätten är det dock av stor betydelse att kunna klassificera en transaktion för att den 

skall ge avsedda rättsföljder. Olika hänsyn tas därvid inom de olika rättsområdena. 

Medan man enligt civilrätten t.ex. gör anspråk på att kunna fastställa om en utdelning är 

lovlig eller inte, saknar en sådan frågeställning i de flesta fall betydelse i skatterättsliga 

sammanhang.1 Skatterättsligt är det endast av betydelse att konstatera att en utdelning har 

ägt rum eftersom den då skall beskattas2 eller att bestämma att överföringen skall 

klassificeras som någonting annat i skatterätten än i civilrätten. Begreppsbildningen torde 

i stor utsträckning styras av syftet med en viss lagstiftning. Eftersom regelsystemen har 

olika syften formas också begreppsbildningen därefter. Det kan ifrågasättas om det är 

lämpligt att civilrätten och skatterätten använder sig av begrepp som i realiteten har 

delvis olika innebörd inom de respektive rättsområdena. Det kan också hävdas att det är 

omöjligt att ge form åt gemensamma begrepp som speglar syftena i både civilrätt och 

skatterätt, just eftersom syftena i civilrätt och skatterätt är så olika. 

 

Mot bakgrund av detta kanske det vore ändamålsenligt att låta skatterätten utveckla sina 

egna begrepp, eftersom man då undgår att ta ställning till huruvida ett visst skatterättsligt 

förhållande föreligger trots att rekvisiten för benämningen av detta enligt civilrätten 

kräver att ytterligare rekvisit är uppfyllda. Man kan då utveckla termer som uppenbart 

står i samklang med lagstiftningens syfte och som skapar en effektiv beskattning. Det 
                                                 
1 Utdelningens lovlighet eller olovlighet kan någon gång ha betydelse i skatterättsliga sammanhang, dock 
inte förrän en ev. olovlighet har fastställts, se vidare avsnitt 5.2.5 
2 Beskattning för utdelning sker emellertid sällan i praktiken inom en koncern, se 24 kap. 
Inkomstskattelagen (1999:1229) 
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problemet återstår dock att beskattningen utgår från vad som civilrättsligt har hänt och 

ställer krav på händelser som styrs av civilrätten. Det förefaller därför opraktiskt att 

tillämpa olika begrepp för behandlingen av en och samma transaktion.  

 

Hur skall en avvägning mellan dessa synsätt göras och med vilka värden som 

utgångspunkt? Sture Bergström har i sin avhandling3 i viss utsträckning diskuterat en 

sådan avvägning. 

 

2.2  Ytterligare om civilrättsliga termer i skatterätten 
 
Ur Bergströms resonemang kan urskiljas främst två grundläggande men delvis 

motstående intressen för denna del av rättsordningen och rättstillämpningen som blir av 

särskild betydelse för hur civilrättsliga termer bör uppfattas i skatterättsliga sammanhang. 

Det första av dessa är förutsebarhet. En omtolkning av civilrättsliga termers innebörd får 

inte gå för långt eftersom de skattskyldigas möjligheter att förutse domstolarnas 

ställningstaganden då skulle reduceras.4 Det andra intresset är funktionalitet. Det är enligt 

Bergström funktionellt att låta termernas betydelse skifta i olika sammanhang om man 

därigenom får olika begrepp som är anpassade efter de skilda reglernas syften.5  

 

Bergström konstaterar vidare att eftersom den civilrättsliga innebörden av en term inte är 

enhetlig är man inte hjälpt av den princip som hävdas i skatterätten vilken innebär att 

civilrättsliga termer i skatterätten skall uppfattas enligt sin hävdvunna civilrättsliga 

innebörd.6 Det vore därmed, enligt Bergström, otillfredsställande om civilrättsliga termer 

inte tilläts ha olika funktionella betydelser i skatterätten på grund av att man menar att 

kravet på förutsebarhet kräver att alla civilrättsliga termer skall ha en klar innebörd i 

skatterätten. 

 

Bergström kommer till slutsatsen att frågan om hur civilrättsliga termer skall tillämpas i 

olika situationer inte kan lösas med hjälp av allmänna principer om att skatterätten är 

bunden eller fristående från civilrätten. Eftersom civilrättsliga termer har en varierande 

                                                 
3 Bergström, Skatter och civilrätt – en studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga 
sammanhang. 
4 Bergström, s. 88 
5 Bergström, s. 82 
6 Bergström, s. 81 
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funktionell betydelse i olika civilrättsliga sammanhang är det enligt Bergström mest 

naturligt att civilrättsliga termer har varierande innebörd i skatterätten. Bergström 

konstaterar vidare att det är opraktiskt om civilrättsliga termer betecknar andra saker i 

skatterätten än i civilrätten. Han finner det därför lämpligt att olika civilrättsliga uttryck 

inte ges en alltför avvikande innebörd i skatterätten och att de rekvisit som är 

gemensamma för alla de begrepp som omfattas av en term i civilrätten även återfinns hos 

dess olika skatterättsliga begrepp. Uttrycket skall tillämpas enligt sin ”allmänna 

civilrättsliga innebörd”. Man får här bilda sig en uppfattning om termens kärnrekvisit.7 

 

Bergström påpekar samtidigt att civilrättsliga termer inte alltid bör uppfattas enligt sin 

allmänna civilrättsliga innebörd. Avtalsfriheten gör det möjligt att sluta en mängd 

civilrättsligt giltiga avtal som inte har det ekonomiska och rättsliga innehåll som man 

normalt förknippar med denna rättshandling i skatterätten. Man måste därför, enligt 

Bergström, tillmäta en rättshandlings ekonomiska innebörd en väsentlig betydelse när 

man tillämpar skattereglerna.8 

 

Bergström synes ha goda grunder för sin uppfattning genom att förhållningssättet ger 

utrymme för ett beaktande av såväl intresset av att rättsordningen med dess regelsystem 

ger förutsebara rättsföljder som intresset av att åstadkomma en effektiv beskattning 

(funktionalitet). Det torde dock inte sällan vara svårt att urskilja vilka rekvisit hos en 

rättshandling som utgör ”kärnrekvisit” och att bestämma i vilken utsträckning man i 

tillämpningen kan avvika från den allmänna civilrättsliga innebörden. Vilka skäl för 

avvikelse är godtagbara och när kan avvikelse ske? Bergström behandlar inte närmare 

denna problematik, något som måhända är förståeligt med hänsyn till att det tycks vara 

svårt att ge några enkla och generellt tillämpbara svar. 

 

Bergström menar som nämnts att man vid tillämpningen av skatteregler måste tillmäta en 

rättshandlings ekonomiska innebörd en väsentlig betydelse. Jag instämmer i stort med 

Bergströms uppfattning. Utan ett sådant hänsynstagande skulle parterna kunna styra över 

beskattningen genom att benämna en rättshandling utifrån vad som i skatterättsligt 

hänseende är fördelaktigt, istället för att beskattningen sker i enlighet med vad den 

                                                 
7 Bergström, s. 94 
8 Bergström, s. 89 f. 
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verkliga innebörden av rättshandlingen är.9 Civilrätten torde tillmäta partsviljan en större 

betydelse än vad som är fallet i skatterätten varför beskattningen inte får göras alltför 

beroende av civilrätten. Man kan å andra sidan ha invändningar mot att skatterätten 

föreskriver särskilda grunder för beskattning, när beskattningen normalt kan anses böra 

ske med utgångspunkt från vad den civilrättsliga innebörden av en händelse är. Dessutom 

kan det vissa gånger vara svårt att bestämma vilken den ekonomiska innebörden av en 

rättshandling är och om en beskattning i enlighet med denna verkligen är motiverad.10 

 

Trots de invändningar mot Bergströms resonemang som jag nu anfört instämmer jag i 

Bergströms uppfattning att det med hänsyn till rättssystemets förutsebarhet måste råda ett 

samspel mellan civilrätten och skatterätten. Det synes omöjligt att alltid finna förenliga 

lösningar eftersom särskilda skatterättsliga hänsyn ibland måste tillmätas betydelse. Hur 

avvägningen skall göras måste antagligen bedömas utifrån det enskilda fallet. Några 

bestämda och för alla fall gemensamma svar på hur avvägningen skall gå till synes vara 

svåra att ge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Vad den verkliga innebörden är kan visserligen också ifrågasättas, i vart fall förekommer det att den är en 
annan än vad parterna vill ge sken av. 
10 Se nedan kap. 6 om beskattning i enlighet med den ekonomiska innebörden. 
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3  Koncernbidrag 
 
 
3.1  Allmänt om koncerninterna värdeöverföringar 
 
Överföringar mellan koncernbolag är hänförliga till endera av två huvudkategorier. Den 

ena kategorin inbegriper överföringar som är vederlag för utförda prestationer. Sådana 

överföringar är driftskostnader/omkostnader. I 35 kap. 1 § 2 st. IL sägs att med 

koncernbidrag avses inte ersättningar som är utgifter för att förvärva eller bibehålla 

inkomster. Man får alltså skilja mellan koncernbidrag och sådana överföringar som är 

avdragsgilla på grund av att de utgör en driftskostnad. När en överföring är en omkostnad 

är den alltid avdragsgill hos givaren. Förutsättningen för att det skall betraktas som 

driftskostnad är att överföringen sker till ett bolag för att hos detta täcka sådana kostnader 

som, om de direkt bestritts av givarföretaget, av detta skulle betraktas som 

driftskostnader. Ett exempel på driftskostnad är att moderbolaget utför vissa 

administrativa uppgifter för dotterbolaget och får ersättning härför.11 Det torde dock vara 

endast i undantagsfall som man kan få avdrag för koncernbidrag som driftskostnad.12  

 
Den andra kategorin utgörs av överföringar som inte är vederlag för utförda prestationer 

utan rena vinstöverföringar. Dessa vinstöverföringar kan vara öppna eller dolda 

(förtäckta). När de redovisas öppet i deklarationen (och avdrag i denna yrkas) kallas de 

öppna koncernbidrag. Dolda vinstöverföringar förekommer genom exempelvis 

felprissättning av produkter och tjänster. Överföringen består då i att varan eller tjänsten 

säljs till ett pris under marknadsvärdet, varvid en latent vinst uppstår för det mottagande 

bolaget (samtidigt som det överlåtande bolaget går miste om samma intäkt). När 

egendomen sedermera säljs till utomstående realiseras övervärdet. Överföringen får 

därmed inga omedelbara resultatpåverkande effekter.  Försäljning kan även ske till 

överpris varvid istället det avyttrande bolaget gör vinsten, en vinst som uppstår direkt i 

och med försäljningen. Överföringar som sker genom felprissättning kan som 

konstaterats utgöra koncernbidrag om de i deklarationen behandlas som öppna 

koncernbidrag.13 

 

                                                 
11 Kedner, G, Former för koncerninterna vinstöverföringar, s. 71 
12 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 85 
13 Prop. 1965:129 s. 73 f., Kedner, s. 71 
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Begreppet dolda koncernbidrag förekommer ibland. Med detta avses detsamma som 

dolda/förtäckta vinstöverföringar. Begreppet dolda koncernbidrag är dock en aning 

missledande eftersom begreppet koncernbidrag i lagen reserveras för de rättshandlingar 

som företas med stöd av 35 kap. IL. När jag nedan talar om koncernbidrag avses därför 

vanliga s.k. öppna koncernbidrag i enlighet med 35 kap. IL. 

 

I syfte att lättare uppmärksamma de skatterättsliga konsekvenser som olika 

förmögenhetsöverföringar är förenade med bör man enligt min mening göra skillnad på 

begreppen vinstöverföring och värdeöverföring/förmögenhetsöverföring.  Begreppet 

vinstöverföring får anses implicera att en resultatpåverkan erhålls som en direkt 

konsekvens av överföringen. En värdeöverföring kan visserligen ge omedelbara 

resultatpåverkande effekter, men en värdeöverföring kan även åstadkommas genom en 

överföring av ännu orealiserade övervärden. Detta är fallet vid överlåtelse av tillgång till 

underpris. Vinsten realiseras då inte förrän egendomen säljs vidare. Begreppet 

värdeöverföring omfattar varje typ av överföring oavsett om överföringen ger en 

omedelbar resultatpåverkande effekt eller inte. Även om de olika begreppen ofta används 

synonymt är begreppet värdeöverföring med nämnda utgångspunkt ett mer omfattande 

begrepp än begreppet vinstöverföring. Begreppen värdeöverföring och förmögenhets-

överföring använder jag synonymt. 

 

3.2  Allmänt om den civilrättsliga och skatterättsliga innebörden 
 
Koncernbidrag ges mellan bolag inom samma koncern, vanligen i syfte att kvitta ett 

underskott i ett bolag mot ett överskott i ett annat bolag. Genom att på detta sätt utnyttja 

underskott minskar beskattningsunderlaget och därmed skatteuttaget för det givande 

bolaget. Den totala skattebelastningen för koncernen blir därmed mindre. Möjligheten att 

på detta sätt resultatutjämna får förstås mot bakgrund av att skattelagstiftningen skall vara 

neutral i förhållande till olika sätt att strukturera sin verksamhet. Genom 

koncernbidragsreglerna kan koncerner på samma sätt som självständiga företag kvitta 

underskott i en del av verksamheten mot överskott i andra delar. Syftet med reglerna om 

koncernbidrag är alltså att skapa förutsättningar för att skattebelastningen för en koncern 

varken blir större eller mindre än om verksamheten hade bedrivits i ett enda bolag. 

Koncernbidraget skall dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren, 35 kap. 1 § 1 st. 

IL. 
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Viktigt att notera är att koncernbidraget är en ren skatterättslig företeelse, d.v.s. begreppet 

är inte inlånat från civilrätten och rättshandlingen finner inte något uttryckligt stöd i 

civilrätten. Detta innebär dock inte att den civilrättsligt inte har någon innebörd. 

Koncernbidrag är i likhet med utdelning och aktieägartillskott en utbetalning från 

aktiebolaget. Alla sådana utbetalningar omfattas av kapitalskyddsreglerna i 12 kap. 

aktiebolagslagen. Dock gäller vissa särskilda förhållanden för koncernbidrag som utgör 

aktieägartillskott, vilket framgår nedan. Koncernbidraget betraktas civilrättsligt också 

som utdelning respektive aktieägartillskott (beroende på riktning), men skiljer sig från 

dessa genom dess särskilda skattemässiga effekter. Om inte de civilrättsliga reglerna om 

kapitalskydd aktualiserades i samband med ett lämnat koncernbidrag, skulle 

borgenärsskyddet bli beroende av hur parterna väljer att rubricera transaktionen. Det 

finns inte heller i övrigt några skäl att skilja på koncernbidrag och övriga civilrättsliga 

utbetalningar eftersom den civilrättsliga innebörden av alla dessa transaktioner är 

densamma, det är endast syftet med dem som skiljer dem åt.  

 

Om koncernbidraget lämnas från dotterbolag till moderbolag betraktas det alltså som 

utdelning och måste således rymmas inom utdelningsbara medel enligt 12 kap. ABL. När 

koncernbidraget lämnas i den andra riktningen och det därmed kan betraktas som 

aktieägartillskott är det mer oklart huruvida det måste rymmas inom utdelningsbara 

medel. Det är därmed inte heller helt självklart att koncernbidraget alltid bör betraktas 

som ett aktieägartillskott. Oklarheten grundar sig i att bidraget inte nödvändigtvis 

behöver anses utgöra en vederlagsfri utbetalning till mottagaren eftersom värdet på 

aktierna i dotterbolaget kan förväntas öka i motsvarande mån.14 Förhåller det sig på det 

sättet är det tillåtet civilrättsligt att lämna koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag 

även om kapitalbeloppet inte ryms inom utdelningsbara medel. En förtäckt utbetalning 

skall dock anses föreligga, om dotterbolaget är insufficient (eller insolvent) och 

koncernbidraget därför endast berikar dotterbolagets borgenärer och inte har några 

positiva effekter för moderbolaget.15 

 

En förtäckt utbetalning förutsätter enligt civilrätten att värdet av medkontrahentens 

prestation understiger värdet av bolagets prestation och att avtalet eller eljest 
                                                 
14 SOU 1995:43 s. 86, RÅ 1998 ref. 6 
15 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 480 f. 
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rättshandlingen inte fyller ett kommersiellt syfte. Den första förutsättningen är enligt 

Andersson uppfylld vid koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag. Att värdet på 

aktierna i dotterbolaget ökar kan enligt Andersson inte jämställas med en sedvanlig 

motprestation från dotterbolaget, eftersom det är fråga om en osäker värdeökning. 

Andersson menar vidare att ett koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag mycket 

väl kan lämnas i syfte att gynna intressenter i dotterbolaget utan att det i motsvarande 

mån gynnar moderbolaget. Dessutom, menar Andersson, att även om värdet av aktierna i 

dotterbolaget ökar genom koncernbidraget innebär inte detta att skyddet för intressenter i 

moderbolaget är tillgodosett genom förmögenhetsöverföringen. Förmögenhetsmassan i 

dotterbolaget tillgodoser intressenter i detta bolag såsom dotterbolagets fordringsägare.16 

 

Andersson menar att eftersom utgångspunkten för utbetalningsreglerna är det individuella 

bolaget bör man undersöka om koncernbidraget fyller ett kommersiellt syfte för 

moderbolaget. Denna bedömning får ske på grundval av en objektiv helhetsbedömning.17 

 

Jag instämmer helt med Anderssons uppfattning. Man kan inte alltid utgå ifrån att en 

överföring från moderbolag till dotterbolag motsvaras av ett vederlag i form av ökat 

värde på dotterbolagsandelarna. Vidare torde man aldrig kunna utgå ifrån att 

värdeökningen står i exakt proportion till värdeavhändandet. En bedömning i det enskilda 

fallet ter sig därmed motiverad. 

 
Likhetsprincipen måste också iakttas för det fall moderbolaget inte äger samtliga andelar i dotterbolaget. 

Principen innebär att varje aktie berättigar till ett lika stort belopp som varje annan aktie av samma 

aktieslag. Om någon utomstående äger exempelvis fem procent av andelarna i ett dotterbolag kommer ett 

koncernbidrag, som lämnas utan beaktande av likhetsprincipen, att minska värdet av dotterbolagsaktierna.  

 

Det föreligger inga skatterättsliga hinder för ett bolag att lämna koncernbidrag även om 

värdet av detsamma går utöver vad som utgör utdelningsbara medel enligt 

balansräkningen. Förfarandet kan dock, som ovan konstaterats, civilrättsligt vara otillåtet 

enligt 12 kap. ABL. Ett sådant bidrag får inte heller lämnas i syfte att erhålla 

skatteförmån i samband med en förestående försäljning av aktierna i det givande bolaget. 

Det sistnämnda härrör från RÅ 1989 ref. 31 där moderbolaget, efter att ha erhållit ett 

                                                 
16 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 481 f. 
17 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 482 
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koncernbidrag från dotterbolaget, lämnade ett kapitaltillskott uppgående till samma 

belopp som koncernbidraget varefter moderbolaget avyttrade andelarna i dotterbolaget. 

Regeringsrätten fattade uppenbarligen misstanke om att det av dotterbolaget finansierade 

tillskottet lämnats i syfte att öka värdet av moderbolagets andelar innan försäljning ägde 

rum.18 

 

Koncernbidraget kan, som ovan konstaterats, lämnas kontant men kan lika gärna lämnas 

genom att annan egendom överförs eller genom att parterna låter ett skuldförhållande 

uppstå. Den sistnämnda möjligheten tycks vara den vanligast utnyttjade.19 I samband med 

bokslutet bokförs bidraget som en skuld hos givaren och som en fordran hos mottagaren. 

För att koncernbidrag skall kunna fullbordas (d.v.s. medföra avdragsrätt respektive 

skatteplikt såsom för koncernbidrag) krävs att en verklig förmögenhetsöverföring har ägt 

rum.20 Enligt Skatteverket skall denna ha skett när bokslutet har fastställts. Några 

ändringar efter denna tidpunkt är inte möjliga.21 När koncernbidraget lämnas från 

dotterbolag till moderbolag genom att man låter ett skuldförhållande uppstå kan det 

möjligen ifrågasättas om en erforderlig förmögenhetsöverföring har åstadkommits redan i 

och med att man låter skuldförhållandet uppstå. I all korthet kan sägas att så torde vara 

fallet, i vart fall skatterättsligt, eftersom en skuld respektive fordran påverkar det egna 

kapitalet. Eftersom ett koncernbidrag civilrättsligt betraktas som en utdelning och en 

utdelning inte kan verkställas eller en fordran bli civilrättsligt giltig förrän den ordinarie 

bolagsstämman fastställt balansräkningen kan någon civilrättsligt giltig 

förmögenhetsöverföring inte anses ha ägt rum redan genom att man låter 

skuldförhållandet uppstå. Avdragsrätten är dock inte beroende av när koncernbidraget 

civilrättsligt skall anses ha verkställts. Det torde därför vara fullt tillräckligt att man 

bokför en skuld respektive fordran samt framställer ett yrkande om avdrag i 

deklarationen för att koncernbidrag skall ges skattemässig verkan.  

 

När koncernbidrag lämnas genom överlåtelse av egendom till underpris får givarbolaget 

göra avdrag för skillnaden mellan tillgångens marknadsvärde och den erhållna 

ersättningen. Mottagarbolaget får ta upp samma skillnad som en intäkt. För att 

överföringen dock skall utgöra ett koncernbidrag och behandlas som ett sådant måste det 
                                                 
18 Se även RÅ 2000 ref. 21 II 
19 Kedner, s. 124 
20 RÅ 1999 ref. 74, RÅ 2001 ref. 79 
21 dnr. 1006-02/100 
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redovisas öppet i deklarationen. Om så inte sker kommer överföringen att utgöra en dold 

(eller förtäckt) värdeöverföring. Under sådana omständigheter sker ingen vinstöverföring, 

dock sker en värdeöverföring eftersom egendomen har ett värde som överstiger det 

erlagda värdet. Övervärdet realiseras när egendomen säljs vidare till utomstående. 

 

3.3  Redovisning av koncernbidrag 
3.3.1  Inledande anmärkningar 

 
Det rådde länge viss oklarhet om hur redovisningen av koncernbidrag skulle ske. En 

anledning till denna oklarhet är sannolikt den osäkerhet som förelegat beträffande den 

rättsliga innebörden av förmögenhetsöverföringar mellan koncernbolag. Utan att ha 

bestämt vad ett koncernbidrag rättsligt är för något blir det svårt att föreskriva visst 

bokföringssätt för detsamma. Oklarheten på detta område tycks ha lättat något genom 

senare års praxis samt genom ett uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp. 

 

Redovisningsrättens förhållande till civilrätten och skatterätten avseende koncernbidrag 

kommer nedan att behandlas. Härvid kommer jag även att diskutera hur koncernbidraget 

bör redovisas mot bakgrund av de syften med koncernbidrag som kan urskiljas. 

 

3.3.2  Senare tids utveckling 
 
I RÅ 1998 ref. 6 prövades om koncernbidraget måste redovisas över resultaträkningen för 

att godtas i skatterättsligt hänseende. I målet ville man bokföra koncernbidraget mot eget 

kapital. Regeringsrätten ansåg att det saknades stöd i skattelagstiftningen för att göra 

avdragsrätten beroende av hur överföringen redovisas. Avgörandet synes kunna uppfattas 

som att det inte finns någon koppling mellan redovisning och beskattning avseende 

koncernbidrag. Knutsson menar dock att god redovisningssed skall ligga till grund för 

den skattemässiga behandlingen av koncernbidrag och att förändringar i den goda 

redovisningsseden får omedelbart genomslag även i skatterätten.22 Jag har lite svårt att 

förstå vad Knutsson vill säga, inte minst när hon därefter konstaterar att det är 

                                                 
22 Knutsson, Balans 3/1998, s. 17 (Knutsson var vid tidpunkten för artikelns författande 
kammarrättsassessor och ledamot av Redovisningsrådet) 
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tillfredsställande att avdragsrätten inte är beroende av redovisningen.23 Knutssons 

resonemang förefaller således vara motsägelsefullt. 

 

För egen del uppfattar jag rättsläget som att den skattemässiga klassificeringen av en 

transaktion som koncernbidrag sker genom att givaren framställer ett yrkande om avdrag 

i deklarationen. God redovisningssed bör kanske följas, men denna redovisning är inte 

avgörande för parternas avdragsrätt. Beskattningen avseende koncernbidrag tycks därmed 

inte ske med utgångspunkt i företagens bokföring på det sätt som annars normalt sker 

enligt svensk företagsbeskattning. 

 

3.3.2  Akutgruppens uttalande 

 
Redovisningsrådets akutgrupp har uttalat att koncernbidrag skall redovisas enligt dess 

ekonomiska innebörd. Tre olika syften med koncernbidrag kan urskiljas. 

Redovisningsrådet föreskriver olika redovisningssätt beroende på syftet med 

koncernbidraget:24 

 

• Koncernbidrag som lämnas i syfte att minimera koncernens totala skattebelastning 

skall redovisas direkt mot fritt eget kapital hos både givaren och mottagaren. 

• Om istället koncernbidraget lämnas i tillskottssyfte, d.v.s. är att jämställa med 

aktieägartillskott, skall det hos givaren redovisas som en ökning av aktier och andelar 

och hos mottagaren som en ökning av fritt eget kapital.  

• Om koncernbidraget till sin karaktär är att jämställa med utdelning skall det hos 

givaren redovisas som en minskning av eget kapital och som en finansiell intäkt hos 

mottagaren. 

 

Det synes rimligt att redovisa i enlighet med den ekonomiska innebörden av 

transaktionen på det sätt som Akutgruppen föreskriver. Anmärkningsvärt är dock att 

Akutgruppen föreskriver tre olika redovisningssätt för något som i grunden bara har ett 

syfte (nämligen skatteutjämning). Koncernbidrag som rättsfigur är skapat med 

intentionen att koncernbolag skall kunna resultatutjämna på samma sätt som om 

verksamheten bedrevs i endast ett bolag. De övriga två ovan nämnda situationerna 

                                                 
23 Knutsson, Balans 3/98, s. 18 
24 URA 7, Koncernbidrag och aktieägartillskott, FAR:s samlingsvolym 2003 Del I, s. 1127 
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reglerar hur rena civilrättsliga företeelser redovisningsrättsligt skall behandlas. 

Koncernbidrag lämnas inte genom vinstutdelning eller aktieägartillskott. Koncernbidrag 

lämnas dock genom en transaktion som civilrättsligt är att beteckna som en 

vinstutdelning respektive aktieägartillskott. Den ekonomiska innebörden av ett 

koncernbidrag torde endast kunna vara en. 

 

Om redovisningen, som akutgruppen får anses ge uttryck för, skall ske med utgångspunkt 

ifrån vad som civilrättsligt har hänt borde, enligt min mening, två och inte tre 

redovisningssätt ha föreskrivits. Ett koncernbidrag kan ju inte civilrättsligt utgöra något 

annat än utdelning eller aktieägartillskott. Det tredje redovisningssättet tycks med denna 

utgångspunkt vara överflödigt. Samtidigt kan hävdas att det endast är i de fall då en 

överföring görs i syfte att resultatutjämna, eller i vart fall parterna i efterhand i 

deklarationen behandlar överföringen som ett koncernbidrag, som det alls är aktuellt att 

tala om koncernbidrag. Med en sådan utgångspunkt bör föreskrivas endast ett sätt att 

redovisa koncernbidrag.  

 

Det förefaller olämpligt ur redovisningssypunkt att göra redovisningen beroende av vad 

som både civilrättsligt och skatterättsligt händer. Tre redovisningssätt för en och samma 

företeelse synes inte bidra till att skapa en rättvisande bild av företagets förehavanden och 

ställning. Enligt min mening borde därför endast ett redovisningssätt, lämpligen en 

redovisning direkt mot fritt eget kapital, föreskrivas och tillämpas. 

 

3.4  Krav på förmögenhetsöverföring vid koncernbidrag 
 
3.4.1  Inledande anmärkningar 
 
En avgörande faktor för den skattemässiga bedömningen av koncernbidraget är om en 

reell förmögenhetsöverföring har ägt rum. Avdrag medges alltså inte om man inte kan 

påvisa att en förmögenhetsöverföring har skett.25 Det finns därför skäl att utreda vilken 

innebörden av detta krav är. Utan att känna till innebörden av kravet blir det svårt att 

uppfylla detsamma. Jag kommer även att diskutera lämpligheten av ett sådant krav. 

Koncernbidraget kan nämligen ges en annan rättslig innebörd genom ett avskaffande av 

kravet på förmögenhetsöverföring utan att detta för den skull behöver förringa 

koncernens möjligheter att resultatutjämna. 
                                                 
25 RÅ 1999 ref. 74 och RÅ 2001 ref. 79 
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Någon särskild skatterättslig definition av begreppet förmögenhetsöverföring finns inte. 

Den civilrättsliga innebörden av begreppet torde i brist på särskild skatterättslig definition 

få bilda utgångspunkt för bestämmandet i det enskilda fallet av om en viss disposition 

skall anses konstituera en förmögenhetsöverföring. Det tycks dock inte finnas någon 

entydig och allmänt vedertagen definition inom civilrätten heller. Aktiebolagskommittén 

har uttalat följande om begreppet värdeöverföring: 

 
”Begreppet värdeöverföring avser som utgångspunkt varje icke affärsmässigt betingad transaktion som 

medför att bolagets förmögenhet, direkt eller indirekt, minskar. Det kan röra sig om att bolaget avhänder 

sig egendom till underpris, förvärvar egendom till överpris, utbetalar lön eller arvode för tjänster eller 

arbeten som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen, lånar ut medel till en i förhållande 

till marknadsräntan låg ränta eller upptar lån till en högre ränta än marknadsräntan, avskriver fordringar, 

etc.” 

 

Innerstedt och Kellgren anser på liknande sätt att en förmögenhetsöverföring är en 

överföring från ett rättssubjekt till ett annat som innebär att det ena rättsubjektet blir 

”rikare” och det andra ”fattigare”.26 De konstaterar vidare att definitionen inte är 

oproblematisk eftersom det många gånger är svårt att åstadkomma en sådan 

förmögenhetsöverföring när den sker mellan bolag i samma koncern. Om bidraget 

lämnas av moderbolaget till helägt dotterbolag är moderbolaget efter överföringen 

alltjämt, om än indirekt, ägare till samma värde genom att värdet av aktierna i 

dotterbolaget ökar i motsvarande mån. När koncernbidraget ges från dotterbolag erhåller 

moderbolaget egendom som det redan sedan tidigare ägde indirekt. Dotterbolaget kan 

emellertid i detta fall anses bli fattigare eftersom medlen lämnar dotterbolagets 

balansräkning utan att annan tillgångspost medkänns en häremot svarande värdeökning. 

Som framgått blir det i de flesta fall med en sådan definition svårt att hävda att en 

förmögenhetsöverföring kan äga rum.  

 

3.4.2  Diskussion om begreppet förmögenhetsöverföring 

 
Som framgått blir det svårt att åstadkomma någon egentlig äganderättsövergång med 

påföljande rikedoms- och fattigdomseffekt. Finns det då någon mening med att uppställa 

ett krav som i de flesta fall ändå inte kan uppfyllas?  

                                                 
26 Innerstedt och Kellgren, SN 2001 s. 504 ff. 
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Fäster man för stort avseende vid att en förmögenhetsöverföring under alla 

omständigheter kräver en rikedoms- och fattigdomseffekt intar man möjligen ett väl 

formellt synsätt. Det är ju i så fall inte praktiskt möjligt att åstadkomma en 

förmögenhetsöverföring mellan koncernbolag där dotterbolagen är helägda. Med ett 

sådant synsätt har man dessutom antagit en definition av begreppet 

förmögenhetsöverföring som mig veterligen inte är hävdvunnen. Det förefaller 

visserligen antagligt att värdeöverföringar civilrättsligt ofta leder till sådana 

rättsverkningar som äganderättsövergång med påföljande rikedoms- och 

fattigdomseffekt. Det ter sig i vilket fall som helst inte vara praktiskt motiverat att 

definiera begreppet på ett sådant sätt med hänsyn till de problem det innebär med 

avseende på koncerner. 

 

Innerstedt och Kellgren anser att en mer ändamålsenlig definition av begreppet, än att en 

rikedoms- respektive fattigdomseffekt uppstår, kan vara: ”en överföring av medel (eller 

upprättande av skuldförbindelse) som sker på villkor som vid bortseende från 

koncernförhållandet inte är marknadsmässiga.”27 Definitionen synes vara ändamålsenlig 

och Regeringsrätten torde inte kräva något ytterligare än detta. Ett annat sätt att uttrycka 

samma sak kan vara: en överföring mellan två rättssubjekt som, vid bortseende från 

ägarstrukturen, är helt eller delvis vederlagsfri.  

 

Ett annat sätt att undkomma problemet är att hävda att direkt ägd egendom är mer 

värdefull än indirekt ägd egendom.28 I så fall har en förmögenhetsöverföring under alla 

omständigheter ägt rum. Ett sådant förhållningssätt är onekligen även det ändamålsenligt. 

 

Jag är emellertid inte övertygad om att man måste definiera begreppet närmare. 

Visserligen är det märkligt att uppställa ett krav på förmögenhetsöverföring utan att 

kunna definiera det begrepp som representerar innehållet av kravet. Problemet synes 

dock inte ligga i att begreppet inte har definierats. Det torde normalt sett inte heller råda 

någon tveksamhet om vad som måste åstadkommas för att ett gitigt koncernbidrag skall 

anses ha lämnats. Problemet handlar snarare om svårigheten i vissa fall att bestämma 

                                                 
27 Innerstedt och Kellgren, SN 2001 s. 507-508 
28 En uppfattning som Andersson verkar företräda, se ovan i avsnitt om 3.2 om huruvida ett koncernbidrag 
från moderbolag till dotterbolag är vederlagsfritt. 
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huruvida överföringen skatterättsligt skall klassificeras som koncernbidrag. Att 

överföringen är vederlagsfri (vid bortseende från ägarstrukturen) bör rimligtvis vara en 

förutsättning för att en förmögenhetsöverföring skall anses ha ägt rum. Om det istället för 

koncernbidrag är fråga om en betalning av en skuld sker inte någon vederlagsfri 

utbetalning. Vederlaget kan då sägas bestå i att gäldenären genom utbetalningen helt eller 

delvis frigör sig från sin skuld. Klassificeringen av en överföring såsom varande ett 

koncernbidrag blir beroende av att de skattskyldiga kan påvisa att det verkligen är fråga 

om en förmögenhetsöverföring och inte något annat. Parternas intressegemenskap kan 

göra det svårt att styrka att ett sådant förhållande föreligger, en intressegemenskap som är 

själva orsaken till att det överhuvudtaget råder oklarheter kring hur en 

förmögenhetsöverföring kan visas ha ägt rum.  

 

I de flesta fall uppstår inte problem att visa att en förmögenhetsöverföring har ägt rum. 

Detta hänger samman med att parterna p.g.a. tvingande bolagsrättsliga regler måste 

upprätta dokumentation över de bakomliggande civilrättsliga beslut (om utdelning eller 

aktieägartillskott) som föregår koncernbidraget.29  

 

Särskilda bevissvårigheter kan möjligen uppstå när en del av koncernbidraget återförs till 

givaren. Till dessa återkommer jag nedan.  

 

3.4.3  Storleken av koncernbidraget/förmögenhetsöverföringen 

 
Värdet av ett koncernbidrag motsvarar det värde som hade utgått i skatt om 

koncernbidraget aldrig hade ägt rum. Om exempelvis underskottet i ett bolag är 100 tkr 

och koncernbidrag lämnas med 100 tkr, är värdet av koncernbidraget för koncernen 28 

tkr (förutsatt att bolagsskattesatsen är 28 %). Som framgår av exemplet krävs en betydligt 

större förmögenhetsöverföring (100 tkr) för att åstadkomma den avsedda skatteffekten än 

vad själva skatteeffekten som sådan är värd (28 tkr i sparad skatt). Det är dock egentligen 

bara det skattemässiga värdet av underskottet (28 tkr) som man önskar överföra. 

Eftersom det belopp som lämnas i koncernbidrag med nödvändighet måste överstiga det 

skattemässiga värdet av underskottet för att tillskapa avsedd skatteeffekt och det givande 

bolaget inte vill avhända sig mer medel än nödvändigt förekommer det att den del av 

                                                 
29 Se närmare om hur en förmögenhetsöverföring kan visas ha ägt rum i Innerstedt och Kellgren, SN 2001 
s. 508 f. 
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koncernbidraget som inte ger någon skatteutjämnande effekt (nedan kallat kapitaldelen) 

återbetalas till givaren. Detta innebär att vanligen 72 procent (eller i exemplet 72 tkr) 

återbetalas till givaren. En intrikat fråga är hur koncernbidrag som sedermera återlämnas 

skall behandlas. Regeringsrätten har i ett par förhandsbesked ställts inför problemet.  

 

I ett av dessa, RÅ 1999 ref. 74, ville sökandebolaget få svar på om avdragsrätten för hela 

koncernbidraget bestod även om en del av bidraget (kapitaldelen) återbetalades. Man 

ville också veta om återbetalningen var skattefri. Sökandebolagen påpekade att 

koncernbidraget endast lämnades i syfte att optimera koncernens samlade 

skattebelastning och att man således inte egentligen hade för avsikt att företa några 

omotiverade förmögenhetsöverföringar. Om något av bolagen var i behov av kapital för 

investering eller liknande skulle detta tillgodoses genom tillskott av beskattade medel. 

Vinstöverföring skulle ske genom utdelning. Sökandebolagens tilltänkta 

redovisningsmetod innebar följaktligen att kapitaldelen av koncernbidraget, d.v.s. den del 

som inte medförde någon skatteeffekt, återlämnades. Kapitaldelen motsvarade 72 procent 

(eller i vissa fall 75 procent) av lämnat koncernbidrag. Givande och mottagande bolag 

redovisade inte beloppen var för sig utan skillnaden mellan lämnat koncernbidrag och 

den återförda kapitaldelen (nettobeloppet) redovisades i mottagande bolags 

årsredovisning som ”Intern skatt”. Posten ”intern skatt” motsvarade inte den verkliga 

skattebelastningen för koncernen utan var endast en av aktörerna själva vald beteckning 

för den skatteutjämnande delen av koncernbidraget. Givande bolag yrkade i 

deklarationen avdrag för hela beloppet. Mottagande bolag yrkade inte avdrag för den 

återförda kapitaldelen. Avdragsrätten utnyttjades såleds till fullo hos givande bolag 

samtidigt som hela intäktsföringen skedde i mottagande bolag. 

 

Regeringsrätten konstaterade att så länge en värdeöverföring motsvarande 

koncernbidraget sker och det bolag som yrkar avdrag i sin deklaration kan visa detta är 

avdragsrätten inte beroende av hur koncernbidraget redovisats i räkenskaperna. 

 

Regeringsrätten accepterar således nettoredovisningsmetoden. Detta innebär för den skull 

inte att avdragsrätten är oinskränkt, denna är istället begränsad till att avse sådan 

värdeöverföring som det avdragsyrkande bolaget kan visa har ägt rum. Det är alltså inte 

tillräckligt att göra en faktisk förmögenhetsöverföring om 28 och yrka avdrag för 100 
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(detta trots att den ekonomiska effekten blir densamma i detta fall som när beloppet 

överförs brutto med påföljande återföring av 72 procent).  

 

Det verkar inte finnas några särskilda skäl att inte godta nettoredovisningsmetoden. Det 

är ju endast nettobeloppet som man har för avsikt att överföra och som mottagaren 

faktiskt tillgodogör sig. En bokföring netto sker därmed i enlighet med den ekonomiska 

innebörden av de båda överföringarna sammantaget. En bokföring brutto skulle möjligen 

endast vara till nytta för att tydligare visa vilka transaktioner som förevarit mellan 

bolagen men har i övrigt ingen praktisk betydelse. 

 

Nettometoden väcker dock ett antal frågor. När en del av koncernbidraget återförs på 

detta sätt torde man kunna ifrågasätta om någon egentlig förmögenhetsöverföring till 

denna del har ägt rum. Ur ett ekonomiskt perspektiv torde så inte vara fallet, eftersom det 

de facto är endast nettobeloppet som mottagaren av koncernbidraget har tillgodogjort sig. 

Ur ett formellt perspektiv kan man se överföringarna som vitt skilda och grundade på två 

från varandra oberoende beslut; ett beslut om överföring och ett om återföring. Med detta 

perspektiv har alltså två förmögenhetsöverföringar ägt rum. Frågan blir då hur 

återföringen rättsligt skall definieras. Att den första överföringen är ett koncernbidrag 

råder det ingen tvekan om. Återföringen synes dock vara svårare att definiera. 

 

Man frågar sig vidare hur tydligt samband som måste föreligga mellan överföringen och 

återföringen för att man skall kunna behandla koncernbidraget på detta sätt. Ju längre tid 

som går mellan överföring och återföring, desto mindre torde sambandet häremellan bli. 

Hur bestämmer man att det är fråga om en återföring av kapitalbeloppet och inte 

betalning av ett lån eller liknande? Det är uppenbarligen svårt att ge några säkra svar på 

sådana frågor. Möjligheten att åstadkomma en klassificering av återföringen såsom 

varande en sådan blir beroende av i vilken mån parterna kan göra det tillräckligt sannolikt 

att det verkligen är fråga om en återföring och inte en betalning av ett lån eller något 

annat. 

 

Det synes vara svårt att rättsligt definiera återföringen.30 Den har inte några 

rättsverkningar som gör den jämförbar med de övriga etablerade formerna för 

                                                 
30 Jag utgår här ifrån att det verkligen är fråga om en återföring och inget annat. 
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värdeöverföring. Återföringen ger ju inga andra rättsverkningar än att det mottagande 

bolaget övertar den direkta äganderätten till medlen. Skattekonsekvenserna erhålls ju 

redan i och med att det första beloppet (bruttobeloppet) överförs. Återföringen har 

emellertid i likhet med alla andra former för överföringar en civilrättslig innebörd. 

Återföringen bör därför kunna klassificeras som antingen utdelning eller 

aktieägartillskott, beroende på riktning. Eftersom de skatterättsliga konsekvenser som 

inträder med anledning av koncernbidraget erhålls redan i och med den första 

överföringen synes återföringen närmast vara att betrakta som en ”icke-händelse” i 

skatterätten.  

 

3.4.4  Frågan om nödvändigheten av kravet på förmögenhetsöverföring 
 
Nödvändigheten av ett krav på förmögenhetsöverföring är, enligt min mening, inte given. 

Det ursprungliga syftet med koncernbidraget var att koncernen skulle erhålla 

motsvarande möjligheter till resultatutjämning som för bolag som inte bedriver sin 

verksamhet genom en koncern. Uppställer man ett krav på förmögenhetsöverföring ställs 

det i praktiken högre krav på koncernbolag för resultatutjämning än vad som gäller för 

bolag som bedriver all sin verksamhet i ett bolag. Den som bedriver verksamhet i endast 

ett bolag behöver inte vidta några som helst särskilda åtgärder för att resultatutjämna. 

Koncernbidraget är dessutom endast en skatterättslig konstruktion vilken inte egentligen 

för sin tillämpning måste erfordra några särskilda åtgärder utöver avdragsyrkande i 

deklarationen. Syftet är att begränsa skatteuttaget, inte att förmögenhet skall byta ägare 

eller stå till något annat bolags disposition. Ett krav på förmögenhetsöverföring begränsar 

också koncernens möjligheter att resultatutjämna eftersom hänsyn måste tas till de 

civilrättsliga kapitalskyddsregler som härigenom aktualiseras. Denna begränsning 

drabbar inte verksamhet som bedrivs i en enda juridisk person. Problem uppstår också 

genom att man måste kunna visa att en förmögenhetsöverföring med ett belopp 

motsvarande yrkat avdrag har ägt rum. Detta är inte alltid så lätt när koncernbidraget i 

vissa fall innefattar en eller flera återföringar som kanske dessutom sker lång tid efter det 

att det ursprungliga koncernbidraget lämnades.  

 

Alternativet till ett krav på förmögenhetsöverföring hade varit att godta resultatutjämning 

genom enbart skattemässiga åtgärder varvid ett yrkande om avdrag för koncernbidrag 

med härpå följande skatteplikt inte motsvaras av någon verklig transaktion. Detta 
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alternativ är tillfredsställande genom att man undviker de nyss nämnda problemen. Trots 

dessa nackdelar med ett krav på förmögenhetsöverföring kan det dock finnas skäl att 

behålla kravet på förmögenhetsöverföringar. 

 

Syftet med att uppställa kravet synes vara att man vill säkerställa att avdragsrätt för 

koncernbidrag inte medges på lösa grunder och att beskattningsunderlag inte går förlorat. 

Avdragsrätten förutsätter att det avdragsyrkande bolaget faktiskt avhänt egendom till ett 

värde motsvarande lämnat koncernbidrag. Utan kravet på förmögenhetsöverföring skulle 

koncernbidragsrätten kunna nyttjas i otillbörliga syften.31 Det synes krävas en ganska 

omfattande reglering för att motverka eventuella skatteflyktsförsök som torde 

aktualiseras om man frångick kravet på förmögenhetsöverföring. En sådan reglering 

synes i vart fall vara värd att överväga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 I Innerstedt och Kellgren, s. 512-513, exemplifieras på vilka sätt koncernbidragsrätten då skulle kunna 
utnyttjas i otillbörliga syften 
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4  Aktieägartillskott 
 
 
4.1  Inledande anmärkningar 
 
Aktieägartillskott används vanligen i syfte att rädda ett aktiebolag undan ett 

likvidationshot. Tillskottet skall öka tillgångarna i bolaget utan att skuld uppkommer. 

Tillskottet är inte avdragsgillt för givaren och därmed inte heller skattepliktigt för 

mottagaren, 13 kap. 1 § IL. Transaktionen beaktas istället vid beräkningen av kapitalvinst 

och kapitalförlust genom att aktieägartillskottet ökar omkostnadsbeloppet för aktierna.  

 

Tillskott kan lämnas genom såväl en inbetalning som eftergivande av fordran eller 

tillskjutande av sakegendom. Även en betalningsutfästelse är tillräcklig så länge givaren 

är solvent.32 Ett tillskott kan även ske genom försäljning av egendom till underpris, den 

del som utgör skillnaden mellan vederlaget och marknadsvärdet är tillskott. I detta fall 

accepteras den satta köpeskillingen vilket även är det värde som bokförs i bolaget.33  

 

Kapitaltillskott34 lämnas vanligen av aktieägare eller andra bolag i samma koncern. Det 

föreligger dock inga hinder för andra än aktieägare att med samma rättsföljder lämna 

kapitaltillskott. Kapitaltillskott sker dock av naturliga skäl vanligen av den som har ett 

ägar- och kapitalintresse i företaget varför kapitaltillskott från utomstående torde vara 

ganska sällan förekommande. 

 

Regler för dessa transaktioner finns varken civilrättsligt eller skatterättsligt. Av bl.a. 

denna anledning råder viss oklarhet kring vad som gäller för aktieägartillskott i olika 

sammanhang. Även om kapitaltillskott som institut inte är lagreglerat i civilrätten eller 

skatterätten, finns det skillnader i vilken innebörd aktieägartillskottet har inom respektive 

rättsområde. En viktig anledning till denna skillnad torde vara regelsystemens olika 

syften; det kapitalskyddande syftet respektive beskattningssyftet.  

 

                                                 
32 NJA 1988 s. 620 
33 Algotsson, SN 1993, s. 594 
34 Begreppet aktieägartillskott kan av naturliga skäl inte användas när tillskott lämnas av annan än 
aktieägare. Jag använder mig därför av begreppet kapitaltillskott när tillskott från vem som helst avses. 
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Aktieägartillskotten brukar indelas i ovillkorade- respektive villkorade aktieägartillskott. 

Skillnaden mellan dessa är betydande i civilrättsligt- och skatterättsligt hänseende varför 

jag finner skäl att utförligt behandla dessa.  

 

4.2  Ovillkorade aktieägartillskott enligt civilrätten 
 
Ett ovillkorligt aktieägartillskott lämnas, som beteckningen indikerar, utan förbehåll av 

något slag, d.v.s. utan krav på återbetalning eller annan motprestation. Det ovillkorade 

tillskottet kan därmed aldrig ge upphov till ett skuldförhållande. 

 

Ett ovillkorat aktieägartillskott kan vissa gånger föranleda gåvobeskattning. Högsta 

domstolen har i två uppmärksammade mål ansett att gåvoavsikt förelegat varför 

gåvobeskattning utlöstes.35 I de nämnda målen stod inte alla aktieägare bakom de 

ovillkorade aktieägartillskotten och gåvoavsikt ansågs därför föreligga gentemot de 

övriga aktieägarna. Aktieägarna ser genom aktieägartillskottet sin andel öka. De 

aktieägare som inte i gemenskap med övriga bidrar till det mottagande bolagets 

likviditetsförbättring ser dessutom sin ägarandel öka vederlagsfritt. Detta är anledningen 

till att gåvobeskattning utlöses. 

 

Gåvobeskattning av ovan nämnda anledning torde främst kunna aktualiseras om syftet 

med tillskottet varit ett annat än att undanröja ett likvidationshot.36 Typiskt för en gåva är 

att en frivillig förmögenhetsöverföring görs med benefik avsikt. Om det ges för att 

undanröja ett likvidationshot brister det i det benefika momentet genom att tillskottet ges 

för att undvika likvidation och inte för att främja övriga aktieägare.  

 

Viktigt blir naturligtvis också att se till ägarsambanden. När aktieägartillskott lämnas till 

ett helägt dotterbolag finns det knappast skäl att uppfatta det som en gåva. Egendomen 

övergår ju inte från en ägare till en annan varför någon gåvoavsikt tycks vara svår att 

finna. Detsamma torde gälla när kapitaltillskott från dotterbolag till moderbolag lämnas.  

                                                 
35 NJA 1980 s. 642 I och II 
36 Algotsson, SN 1993, s. 589 
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Ett tillskott (ovillkorat eller villkorat) från moderbolag till ett helägt dotterbolag behöver, 

enligt Jilkén och Uggla, sannolikt inte rymmas inom utdelningsbara medel.37 

Anledningen härtill är att tillskottet, enligt deras mening och som ovan diskuterats38, ökar 

värdet på andelarna i dotterbolaget i motsvarande mån. Dessutom kan moderbolaget 

återfå motsvarande belopp genom utdelning eller genom realisation av aktier. Slutsatsen 

kan ifrågasättas. Visserligen är kapitalskyddsreglerna tillkomna bl. a. i syfte att tillgodose 

borgenärernas intresse av att egendom som tillkommer dem inte undandras dem. Om 

moderbolagets ekonomiska ställning inte försämras av ett tillskott till ett helägt 

dotterbolag synes det inte finnas några uppenbara skäl att strikt tillämpa 

kapitalskyddsreglerna. Som ovan konstaterats39 kan det dock även i andra fall än när 

dotterbolaget är insolvent finnas skäl att uppfatta överföringen som något annat än ett 

tillskott (nämligen förtäckt utbetalning). I vart fall står det klart att när dotterbolaget är 

insolvent kan något vederlagsfritt tillskott inte anses ha ägt rum.40 

 
Om ett tillskott dock lämnas till ett dotterbolag med flera aktieägare torde det krävas 

utdelningsbara medel om tillskottet inte lämnas av alla aktieägare. Annars kommer 

givarens förmögenhet minska och de övriga aktieägarnas förmögenhet öka i motsvarande 

mån.  

 

4.3  Villkorade aktieägartillskott enligt civilrätten 
 
En viktig civilrättslig skillnad finns mellan ett ovillkorat och ett villkorat 

aktieägartillskott. Den som lämnar ett villkorat aktieägartillskott uppställer som villkor 

för transaktionen att mottagararen, när denne har tillräckligt mycket fritt eget kapital, 

återbetalar ett belopp motsvarande det som givaren ursprungligen lämnat. Ett sådant 

tillskott får en ställning mellan försträckning och kapitaltillskott, rättsfigurens innehåll är 

alltså något osäker. Regeringsrätten har uttalat att ett villkorat tillskott har karaktären av 

en ”svävande fordringsrätt”, d.v.s. en rätt som inte kan göras gällande förrän de villkor 

                                                 
37 Jilkén och Uggla, SN 2004 s. 14 
38 Se avsnitt 3.2 
39 Se ovan i avsnitt 3.2 om Anderssons redogörelse för i vilka fall koncernbidraget kan anses utgöra en 
förtäckt utbetalning. 
40 Jilkén och Uggla, SN 2004 s. 14, m.fl. 
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som är förenade med fordringsrätten är uppfyllda.41 Villkoren är normalt uppfyllda när 

bolagsstämman fattat beslut om att tillskottet skall betalas tillbaka. 

 

I likhet med det ovillkorade aktieägartillskottet lämnas det villkorade tillskottet i syfte att 

stärka det mottagande bolagets ekonomiska ställning genom att tillskottet direkt tillförs 

det egna kapitalet. För att ett villkorat aktieägartillskott skall öka det egna kapitalet måste 

villkoren innebära att tillskottet är definitivt. Man vill undvika en skuldföring av beloppet 

samtidigt som givaren skall ha möjlighet att få tillbaka de utgivna medlen. Om en skuld 

redovisas har inte något tillskott i egentlig mening gjorts, bolagets ställning har inte 

förbättrats. Ett villkorat aktieägartillskott kan vidare vara att föredra framför ett ovillkorat 

när det finns flera aktieägare och inte samtliga aktieägare samtycker till att ge ett tillskott 

eller aktieägarna inte är villiga att utge tillskott i proportion till deras aktieinnehav. 

Genom villkoret kan aktieägarna försäkra sig om att få preferens till utdelning.42 

 

Om villkoret tydligt anger att det är det mottagande bolaget som förpliktas att i framtiden 

återbetala beloppet skall det behandlas som lån och inte som ett tillskott.43 En civilrättslig 

förpliktelse uppkommer härigenom och tillskottet skall då skuldföras. För att inte 

betraktas som ett lån bör villkoret utformas så att det riktar sig till aktieägarna och inte 

bolaget. Anledningen till detta är att en återbetalning av ett aktieägartillskott civilrättsligt 

betraktas som utdelning samt att aktiebolaget inte självt kan förbinda sig att dela ut vinst, 

beslut om utdelning fattas på bolagsstämma. Genom villkoret görs återbetalningen 

beroende av ett framtida beslut på bolagsstämman.44 Det blir här av stor betydelse att 

bolaget, genom att upprätta en handling av vilken villkoren framgår, säkrar bevis om att 

tillskottet ursprungligen avsetts att återbetalas.45  

 

4.4  Ovillkorade aktieägartillskott enligt skatterätten 
 
Ett aktieägartillskott tas inte upp som intäkt i det mottagande bolaget och avdrag får 

därmed inte heller göras hos givaren. Koncernbidraget har det gemensamt med 

aktieägartillskottet att en frivillig värdeöverföring mellan bolagen äger rum. 

                                                 
41 RÅ 2002 not 215 
42 Rodhe, Aktiebolagsrätt, s. 74 
43 NJA 1988 s. 620 
44 Algotsson, SN 1993, s. 589 
45 NJA 1988 s. 620 
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Koncernbidraget skapar dock skatteplikt hos mottagaren och avdragsrätt hos givaren 

vilket som framgått inte gäller för aktieägartillskotten. Skattefriheten förutsätter alltså att 

det verkligen är fråga om ett aktieägartillskott. Den skatterättsliga gränsdragningen 

mellan aktieägartillskott och koncernbidrag torde ligga i parternas rubricering av 

transaktionen.46 Om givaren yrkar avdrag för koncernbidrag blir beloppet skattepliktigt 

hos mottagaren. En naturlig följd av detta blir då att givaren inte får tillgodoräkna sig ett 

högre omkostnadsbelopp för sina andelar i dotterbolaget.47 Civilrättsligt utgör den dock 

ett aktieägartillskott oavsett parternas rubricering av överföringen. 

 

Tillskott kan även ske genom tillskjutande av sakegendom. Här inställer sig frågan vilket 

värde givaren skall få tillgodoräkna sig som ökning av omkostnadsbeloppet för aktierna i 

dotterbolaget. Enligt ett avgörande av skatterättsnämnden från den 7 oktober 1992 

betraktas ovillkorade tillskott av annat än kontanta medel som en avyttring enligt reglerna 

om kapitalvinstbeskattning. Principen kommer även till uttryck i 18 kap. 7 § IL där det 

sägs att om inventarierna förvärvas på annat sätt än genom köp, byte, egen tillverkning 

eller på liknande sätt anses marknadsvärdet vid förvärvet som anskaffningsvärde. Vid 

aktieägartillskott som behandlas som underprisöverlåtelser inkluderas det skattemässiga 

värdet i tillskottsgivarens anskaffningsutgift på aktierna, enligt 23 kap. 12 § 2 st. 

 

4.5  Villkorade aktieägartillskott enligt skatterätten 
 

Återbetalningen betraktas i skatterätten som återbetalning av ett lån. Därigenom skiljer 

sig civilrätten från skatterätten. Som ovan konstaterats betraktar man enligt civilrätten en 

återbetalning som en utdelning. Skälet till denna avvikelse i skatterätten är att man ansett 

att en utdelning skatterättsligt ses som en utdelning endast när den för mottagaren utgör 

avkastning på det i bolaget investerade kapitalet. Så är inte fallet vid återbetalningen, 

eftersom tillskottsgivaren endast får tillbaka det som han tidigare skjutit till.48  

 

Enligt Jilkén och Uggla bör villkorade aktieägartillskott behandlas som avyttringar mot 

en ersättning motsvarande värdet av den ”svävande fordringsrätten”. Detta motiverar de 

                                                 
46 Algotsson, SN 1993 s. 592 
47 RÅ 1990 not 494 
48 RÅ 1985 1:10 
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med att tillskottet, även om det inte är att jämställa med ett skuldebrev, anses ha ett värde 

som kan överlåtas och finner stöd för sin uppfattning i rättspraxis.49  

 
En återbetalning av ett aktieägartillskott är, som nyss nämnts, civilrättsligt att betrakta 

som utdelning från bolaget.50 Detta får till följd att aktiebolagslagens regler i 12 kap. om 

när och i vilken utsträckning utdelning kan ske blir tillämpliga. Det är emellertid, enligt 

Jilkén och Uggla, inte säkert att det krävs utdelningsbara medel för att ge ett villkorat 

aktieägartillskott. Tillskottet kan normalt varken sägas ge upphov till en värdestegring för 

övriga aktieägare eller medföra en förmögenhetsminskning för tillskottgivaren. 

Aktieägarna förbinder sig att återbetala tillskottet varför det normalt inte torde krävas 

utdelningsbara medel. 

 
 
4.6  Redovisning av aktieägartillskott 
 
Enligt Redovisningsrådets akutgrupp skall lämnade aktieägartillskott hos givaren 

redovisas som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Om tillskottet avser 

förlusttäckning bör det prövas om en nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig. 

Aktieägartillskottet redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget kapital.51 

 

Om ett villkorat aktieägartillskott avgivits bör det mottagande bolaget i årsredovisningen 

lämna upplysning om det villkorade aktieägartillskottet bland ”Ansvarsförbindelser”, tills 

det är återbetalat. 

 

4.7  Ytterligare om den rättsliga innebörden av aktieägartillskott 
 
Klassificeringen av tillskott bör, enligt Jilkén och Uggla, som huvudregeln vila på 

civilrättsliga grunder. Något som civilrättsligt klassificeras som tillskott bör således även 

skatterättsligt hanteras som ett tillskott om inte särskilda skäl talar för någon annan 

lösning. 52 Vidare anser de att när ett tillskott civilrättsligt är att betrakta som en 

överlåtelse (vid tillskott av sakegendom), bör det även skatterättsligt behandlas som en 

                                                 
49 Jilkén och Uggla, SN 2004 s. 16, RÅ 2002 not. 215, Kammarrättens dom den 16 april 2003 mål nr 2036 
(Göteborg). 
50 Algotsson, SN 1993 s. 589 
51 URA 7 i FAR:s samlingsvolym 2003 
52 Jilkén och Uggla, SN 2004 s. 25 
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avyttring. Eftersom avyttringen sker till underpris kan givaren uttagsbeskattas enligt 22 

kap. IL. Emellertid sker detta sällan i praktiken eftersom 23 kap. IL i de flesta fall medger 

undantag från uttagsbeskattning för koncerner. Mottagaren kommer att anses ha anskaffat 

tillskottet för samma värde som legat till grund för eventuell beskattning av givaren. 

 

När en utdelning civilrättsligt föreligger är den, enligt Jilkén och Uggla, också normalt 

sett skatterättsligt att betrakta som utdelning. Om tillskottet civilrättsligt inte utgjort en 

utdelning föreligger normalt inte heller skatterättsligt en utdelning. De påpekar dock att 

det i vissa fall finns en skillnad mellan civilrätten och skatterätten. Anledningen till detta 

är att civilrätten och skatterätten har olika utgångspunkter när man bestämmer huruvida 

en utdelning har ägt rum eller inte. Civilrätten ser, enligt nettometoden53, till huruvida 

borgenärsskyddet är intakt medan skatterätten ser till om någon faktisk 

förmögenhetsöverföring har ägt rum.54 Jilkén och Uggla förefaller syfta på det fall då 

tillskott av sakegendom sker från enbart moderbolaget till ett dotterbolag med flera 

ägare.55 Den ekonomiska konsekvensen blir då att en förmögenhetsöverföring sker från 

moderbolaget till de aktieägare som inte själva bidragit med något tillskott. Både 

civilrätten och skatterätten beaktar detta berikande av de övriga aktieägarna. Civilrätten 

fäster emellertid endast avseende vid om moderbolagets förmögenhet minskat, eftersom 

man då har att ta ställning till om egendomens bokförda värde ligger inom ramen för 

utdelningsbara medel. För skatterättten är det av intresse att konstatera en 

förmögenhetsökning hos övriga skattesubjekt, eftersom dessa skall beskattas (om de inte 

äger näringsbetingade andelar). Det torde under dessa omständigheter vara felaktigt att 

säga att en civilrättslig utdelning har ägt rum, snarare har en förtäckt utbetalning ägt rum 

varvid en analog tillämpning av kapitalskyddsreglerna aktualiseras. Tillämpningen måste 

bli analog eftersom utbetalningen sker till tredje man, d.v.s. från moderbolaget till 

dotterbolagets övriga aktieägare. 

 

Vid tillskott från ett systerbolag direkt (d.v.s. inte via ägaren) till ett annat systerbolag 

torde enligt min mening skillnad mellan civilrätten och skatterätten föreligga vid 

bedömningen av om en utdelning har ägt rum eller ej. Medan man enligt skatterätten 

torde se tillskottet som att det först utdelats till moderbolaget för att sedan tillskjutas  som 
                                                 
53 Nettometoden innebär att man man vid sakutdelning endast beaktar huruvida egendomens bokförda 
värde ryms inom ramen för utdelningsbara medel. Se även avsnitt 5.2.1. 
54 Jilkén och Uggla, SN 2004 s. 18, 25 
55 Det är ju normalt sett endast vid sådana tillskott som det blir aktuellt att tillämpa kapitalskyddsreglerna. 
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aktieägartillskott till systerbolaget56 torde man som civilrättslig utgångspunkt uppfatta 

tillskottet som att det direkt tillförts systerbolaget. Kravet på utdelningsbara medel bör 

dock rimligtvis upprätthållas eftersom givaren varken kan redovisa en fordran (eftersom 

det då inte skulle utgöra ett tillskott) eller en ökning av posten andelar (eftersom 

aktieägande saknas).57 Någon utdelning i civilrättslig mening har enligt min mening inte 

skett genom tillskottet, dock har onekligen en utbetalning ägt rum varvid utbetalningens 

lovlighet måste prövas enligt kapitalskyddsreglerna.  

 

Frågan om tillskottet utgör en utdelning eller utbetalning enligt civilrätten torde å ena 

sidan inte egentligen ha någon avgörande betydelse för civilrätten.58 Frågan om 

kapitalskyddsreglernas tillämplighet är det centrala i civilrättsligt hänseende. Det är å 

andra sidan intressant att konstatera att begreppet utdelning har en annan innebörd i 

skatterätten än i civilrätten, inte minst för att bedöma om avvikelsen är motiverad. Såvitt 

jag uppfattat saken rätt torde skillnaden i detta avseende mellan civilrätten och 

skatterätten helt enkelt grunda sig i skatterättens utgångspunkt att beskattning skall ske 

enligt den ekonomiska innebörden. Huruvida detta verkligen är den ekonomiska 

innebörden kan diskuteras.59 

 

Vidare kan noteras att ovillkorade tillskott mellan systerbolag (eller annan utomstående) 

civilrättsligt kan anses vara av gåvokaraktär. Även skatterättsligt anser Jilkén och Uggla 

att det finns anledning att uppfatta tillskottet som gåva. Hur gåvobeskattning skall ske 

och vilka andra skattekonsekvenser som kan uppkomma, uppfattar de som något oklart.60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Enligt teorin om den ekonomiska innebörden. Se vidare kap. 6 
57 Jilkén och Uggla, SN 2004 s. 22. 
58 Observera att jag gör skillnad mellan begreppen utbetalning och utdelning. En utdelning kan endast ske 
till aktieägare, medan utbetalning kan ske till vem som helst. 
59 Se vidare om den ekonomiska innebörden i kap 6. 
60 Jilkén och Uggla, SN 2004 s. 23 



  38
 

 

5  Utdelning 
 

5.1  Inledande anmärkningar 
 
Begreppet utdelning torde som utgångspunkt ha samma innebörd i civilrätten som i 

skatterätten. Begreppet tillämpas således i skatterätten enligt dess allmänna civilrättsliga 

innebörd. Det förekommer emellertid att något som civilrättsligt är utdelning inte är 

utdelning skatterättsligt. Det förekommer även att något som skatterättsligt är utdelning 

inte är utdelning enligt civilrätten. Begreppet är sålunda inte enhetligt och kan inte alltid 

sägas tillämpas enligt dess allmänna civilrättsliga innebörd.  

 

Jag kommer nedan att behandla dessa företeelser. I syfte att ge läsaren en allmän 

överblick över vad utdelningsbegreppet allmänt innebär och vilken betydelse detta har i 

civilrätten och skatterätten kommer framställningen inledningsvis att vara deskriptiv. 

Framställningen sker med stöd av uppfattningar om vilka jag uppfattar att det i doktrinen 

råder samstämmighet. Härefter följer en diskussion om vilken rättslig innebörd begreppet 

utdelning har och hur begreppet förhåller sig till andra relevanta begrepp.  

 
5.2  Utdelning enligt civilrätten 
 
5.2.1  Tillämpningsområdet för kapitalskyddsreglerna 
 
Begreppet utdelning finns inte definierat i vare sig aktiebolagslagen eller 

inkomstskattelagen. Aktiebolagslagen reglerar dock i dess tolfte kapitel vad som gäller 

för vinstutdelning och annan användning av bolagets egendom. Kapitlet syftar till att 

reglera hur stora belopp som får utdelas till aktieägarna utan att borgenärernas intressen 

eftersätts. 

 

12 kap. 1 § ABL föreskriver att utbetalning till aktieägare endast får ske genom 

vinstutdelning, utbetalning i samband med nedsättning av aktiekapitalet eller 

reservfonden samt genom utskiftning i samband med bolagets upplösning. 12 kap 2 § 

ABL stipulerar att vinstutdelning endast får ske med belopp uppgående till vad som 

enligt fastställd balansräkning utgör fritt eget kapital med avdrag för redovisad förlust 

och vad som skall avsättas till bundet eget kapital. Härvid måste även beaktas den s.k. 

försiktighetsregeln i andra stycket vilken anger att hänsyn måste tas till bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
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Även 12 kap. 3 § ABL är en kapitalskyddsregel. Denna är emellertid inte formulerad i 

borgenärernas intresse, utan i aktieägarnas. Regeln föreskriver att endast bolagsstämman 

får fatta beslut om vinstutdelning. Vidare föreskrivs att en aktieägarminoritet kan utkräva 

beslut om utdelning i viss utsträckning. 

 

Även likhetsprincipen i 3 kap. 1 § 1st ABL måste beaktas. Denna princip innebär att 

varje aktie berättigar till ett lika stort belopp som varje annan aktie av samma aktieslag. 

Bolagsstämman eller annat bolagsorgan får således varken besluta om eller verkställa 

utdelning till aktieägare i strid med denna princip.61 

 

Begreppet utbetalning omfattar, trots formuleringen i 12 kap. 1 §, alla utbetalningar som 

påverkar bolagets tillgångar eller skulder och därmed negativt dess kapital. Inte bara 

kontanta utbetalningar utan även ett avhändande av annan fast eller lös egendom, 

eftergifter eller ökningar av aktiebolagets skuldbörda, omfattas av begreppet 

utbetalning.62 Utbetalningsförbudet omfattar inte bara utbetalningar till aktieägare utan 

varje mottagare av en utbetalning.63 Det torde dock av naturliga skäl vara sällan 

förekommande att vederlagsfria utbetalningar till någon utomstående äger rum.  

 

Till begreppet utdelning hör enligt Andersson och Grosskopf varje form av helt eller 

delvis vederlagsfri värdeöverföring från ett aktiebolag till dess ägare.64 Även 

utbetalningar, som endast indirekt kommit aktieägare tillgodo, kan enligt Grosskopf 

betraktas som utdelning. Med att aktieägaren indirekt tillgodoförts värdet avses att det av 

omständigheterna eller på annat sätt framgått att den verkliga avsikten varit att 

aktieägaren skulle bli ägare till de överlåtna tillgångarna.65 Det sistnämnda är möjligen, 

som jag uppfattar saken, endast skatterättsligt en grund för att behandla överföringen som 

en utdelning.66  

 

Vilken är då skillnaden mellan begreppen utbetalning och utdelning? Andersson menar 

att utdelning som begrepp kan syfta på såväl den rätt som tillkommer aktieägarna att i 
                                                 
61 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 62 
62 Nerep, SvSkT 1993, s. 354 
63 NJA 1997 s. 418, NJA 1951 s. 6 I (Suecia-målet), SOU 1971:15 s. 310 
64 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 76, Grosskopf, SN 1993, s. 109 f. 
65 Grosskopf, SN 1993, s. 109 f. 
66 Se nedan avsnitt 5.3.2. 
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enlighet med stämmobeslut motta egendom som den rättshandling varigenom bolaget 

vederlagsfritt för över pengar eller annan egendom till dem. Med utbetalning förstås en 

rättshandling av det senare slaget. Andersson konstaterar att man i praktiken inte gör 

någon skillnad på begreppen, varför han själv att begagna sig av begreppen synonymt.67 

För egen del finner jag det lämpligt att ändå göra skillnad mellan begreppen. Utdelning är 

det enligt min mening när överföringen sker till en aktieägare. Utbetalning är det när 

överföringen sker till vem som helst, aktieägare eller utomstående. Utan denna 

distinktion blir det enligt min mening svårt att urskilja den skillnad som finns mellan 

civilrätten och skatterätten med avseende på begreppet utdelning.  

 

Andersson uttalar inte något om huruvida han anser att utbetalningsförbudet är tillämpligt 

på helt eller delvis vederlagsfria förfoganden till förmån för tredje man. Grosskopf 

konstaterar dock att enighet synes råda i doktrinen om att utbetalningsförbudet tillämpas 

analogt även på utbetalningar till tredje man.68 Det synes enligt min mening inte finnas 

några tungt vägande skäl att inte tillämpa utbetalningsförbudet även på utbetalningar till 

tredje man. Högsta domstolen har också i fastslagit att reglerna under vissa 

förutsättningar kan vara analogt tillämpliga på utbetalningar till tredje man.69 

 

Vid utdelning av sakvärden har särskilda problem uppstått avseende bedömningen av om 

utdelningen ligger inom utdelningsbart belopp. Utdelning föreligger både civilrättsligt 

och skatterättsligt när egendom överförs mot ett vederlag understigande egendomens 

marknadsvärde. Detta behöver dock inte innebära att den är olovlig. För bestämmandet 

av om den är lovlig måste naturligtvis en uppskattning av den aktuella egendomens värde 

göras. Om egendomens värde överstiger utdelningsbart belopp är den olovlig. Frågan om 

vilket belopp som skall jämföras med utdelningsbart belopp har dock visat sig vara 

förenad med betydande svårigheter. Frågan gäller om det är marknadsvärdet 

(bruttometoden) eller bokfört värde (nettometoden) som skall jämföras med 

utdelningsbart belopp enligt 12 kap. 2 § ABL. Frågan är numera avgjord genom att HD i 

NJA 1995 s 742 fastställt att nettometoden får användas vid bedömningen av om 

utdelningen ligger inom ramen för det utdelningsbara beloppet.  Utdelningen kan dock 

                                                 
67 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 76 
68 Grosskopf, SN 1993, s. 110 
69 NJA 1997 s. 418 
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fortfarande vara olovlig om den strider mot försiktighetsregeln, likhetsprincipen eller 

någon annan aktiebolagsrättslig regel.70 

 

Vid bedömningen av om utdelning har ägt rum jämförs alltså värdet av bolagets 

prestation med värdet av aktieägarens prestation. Denna bedömning sker med 

marknadsvärdet som utgångspunkt. Därefter görs lovlighetsprövningen för att undersöka 

om utdelningen ryms inom utdelningsbart belopp. I NJA 1995 s 742 fastslogs som sagt 

att man vid denna lovlighetsprövning skall lägga tillgångens bokförda värde till grund för 

bedömningen, dock med beaktande av att utdelningen ändå kan vara olovlig på grund av 

att den strider mot de övriga begränsningar som uppställs i ABL. 

 

I samma rättsfall konstaterade HD att förfarandet med koncernbidrag inte hade avgörande 

betydelse för valet mellan brutto- och nettometoden:  

 
”På grund av utformningen av de skatterättsliga reglerna lämnas koncernbidrag ofta på ett sätt som inte 

står i överensstämmelse med de aktiebolagsrättsliga reglerna om vinstutdelning, vilket i diskussionen 

åberopats som ett argument för nettometoden. Högsta domstolen finner dock att det i praktiken 

tillämpade tillvägagångsättet för koncernbidrag kan godtas, och måste anses godtagbart, oberoende av 

om netto- eller bruttometoden tillämpas på sakutdelningar, även om det naturligtvis är en fördel om 

prövningarna står i samklang med varandra.” 

 

5.2.2  Tidpunkten för utdelning 
 
Beslut om vinstutdelning och hur stort belopp per aktie som skall delas ut fattas på 

bolagsstämma, 12 kap. 3 § ABL. Eftersom endast fritt eget kapital enligt fastställd 

balansräkning kan utdelas och balansräkningen fastställs vid bolagsstämman, är det i 

princip inte möjligt att utdela den löpande årsvinsten. Vinstmedel som genererats under 

innevarande år är inte tillgängliga för utdelning förrän balansräkningen fastställts det 

efterföljande året. Utdelning som beslutas på annat sätt står således i strid med ABL:s 

regler. Trots lagtextens ordalydelse kan utdelningar som äger rum innan bolagsstämman 

fattat beslut därom under vissa förutsättningar tillåtas. Utdelningar som företas efter att 

räkenskapsåret gått till ända men innan bolagsstämma hålls brukar benämnas 

förskottsutdelning. Utdelning som lämnas efter ordinarie bolagsstämma men innan 

                                                 
70 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 54 
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räkenskapsårets utgång benämns efterskottsutdelningar.71 Härutöver finns s.k. 

anteciperade utdelningar vilka, som jag uppfattar det, normalt sett kan likställas med 

efterskottsutdelningar. I koncernsammanhang där den anteciperade utdelningen lämnas 

från ett dotterbolag till moderbolaget har den emellertid en särskild betydelse,72 vilket jag 

återkommer till nedan.  

 

Tillåtligheten av alla dessa former för utdelning är beroende av att utdelningen till sin 

storlek är rimlig i förhållande till det fria egna kapitalet och att utdelningen inte är större 

än vad aktieägarna rimligen kan tänkas godta vid bolagsstämman.73 Det sistnämnda 

kravet blir dock knappast aktuellt när utdelningen lämnas från ett helägt dotterbolag till 

moderbolaget eftersom moderbolaget i kraft av sin ägarställning styr över beslutet på 

bolagsstämman. Några hinder föreligger därmed inte under sådana omständigheter. 

Alltjämt gäller dock att utdelning inte får ske med större belopp än vad som utgör 

utdelningsbara medel enligt 12 kap. 2 § ABL och återbäringsskyldighet aktualiseras om 

gränserna för vad som är utdelningsbart belopp överskrids. Även de övriga 

kapitalskyddsreglerna måste beaktas. 

 

Om det saknas utdelningsbara medel enligt fastställd balansräkning är utdelningen 

olovlig i själva utdelningsögonblicket, oavsett förväntat utdelningsunderlag. Udelningen 

utlöser därmed en återbäringsskyldighet. Konstateras å andra sidan vid den efterföljande 

ordinarie bolagsstämman att det bundna kapitalet är intakt, kan olovligheten sägas ha 

”läkts” och återbetalningsskyldigheten upphävs.74 

 

Det nyss nämnda gäller också andra slags utdelningar, t.ex. utdelning som sker genom 

överföring av sakvärden, genom att bolaget avstår från att göra gällande en fordran mot 

aktieägaren eller åtar sig en betalningsskyldighet gentemot denne. Den sistnämnda 

möjligheten är, som redan konstaterats i tidigare avsnitt, särskilt aktuell ifråga om 

koncernbidrag, vilka i bokslutet inte sällan tas upp som en skuld till moderbolaget. 

Utdelning kan även ske genom exempelvis överlåtelser till underpris till aktieägare eller 

köp av egendom till överpris från aktieägare. Sådan utdelning som ”förkläs” i någon form 

benämns förtäckt utdelning om den inte redovisas öppet i räkenskaperna. Som tidigare 
                                                 
71 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 572 ff. 
72 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 47 f. 
73 Grosskopf, SN 1993 s. 111 
74 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 99 f. 
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nämnts omfattas både öppet redovisade och förtäckta utdelningar av 12 kap. ABL. Även 

dessa utdelningar torde kunna sägas utgöra en form av förskottsutdelning eller 

efterskottsutdelning genom att de företas utan föregående beslut på bolagsstämma. 

Tillåtligheten av dessa är på motsvarande sätt beroende av att utdelningen inte går utöver 

vad som enligt fastställd balansräkning utgör fritt eget kapital. Återigen bör erinras om att 

det vid sakutdelning är egendomens bokförda värde som utgör underlag för bedömningen 

om utdelningen ryms inom utdelningsbart belopp.75  

 

5.2.3  Anteciperade utdelningar 
 
Utdelning på aktier i dotterbolag kan redovisas antingen ”på kassabasis” eller genom 

antecipation.76 En utdelning på kassabasis upptas som intäkt det år utdelningen förfaller 

till betalning, d.v.s. samma år som bolagstämman hålls i det utdelande bolaget. Vid 

anteciperad utdelning tas utdelningen från dotterbolaget upp i moderbolagets 

resultaträkning för samma år. Syftet med anteciperingen är just att få 

utdelningsinkomsten för ett visst verksamhetsår intäktsförd samma år i moderbolaget 

som den är intjänad i dotterbolaget. Utdelningen kommer därmed att ingå i 

moderbolagets nettovinst det aktuella året och därmed också i underlaget för vad som är 

utdelningsbart i moderbolaget.77 Utan en antecipering hade moderbolaget inte kunnat 

medta beloppet som utdelningsbart i moderbolaget förrän ett år senare. Den anteciperade 

utdelningen är en ensidig rättshandling, d.v.s. det är moderbolaget som ensidigt bokför 

utdelningen. Bokföringen sker normalt i samband med bokslutet. Någon utdelning har 

inte ägt rum per moderbolagets balansdag och som regel inte heller vid tidpunkten för 

bokföringsåtgärden i moderbolaget. Utdelningen skall därför inte skuldföras i 

dotterbolaget. Föreslagen utdelning skall, menar Thorell, enligt god redovisningssed 

redovisas som andra utdelningar vilket innebär att den redovisas som en del av disponibla 

vinstmedel i balansräkningen.78 Förutsättningarna för en antecipering är något oklara. I 

vart fall krävs att moderbolaget ensamt kan fatta beslut om utdelning i dotterbolaget och 

att bolagsstämma hålls i dotterbolaget före det att bolagsstämma hålls i moderbolaget. 

                                                 
75 Se avsnitt 5.2.1. 
76 Thorell, P, Anteciperade utdelningar, s 310 med vidare hänvisning till prop. 1975:103 s. 449 
77 Thorell, s 309 
78 Thorell, s. 312, 321 
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Bolagsstämman i dotterbolaget fastställer den anteciperade utdelningen. Dessutom måste 

eventuella minoritetsaktieägares rätt till utdelning vara säkerställd.79  

 

Begreppet anteciperad utdelning bör inte förväxlas med förskottsutdelning eller 

efterskottsutdelningar eftersom de senare, till skillnad från anteciperade utdelningar, 

innebär en faktisk förmögenhetsöverföring. En förskottsutdelning lämnas efter 

räkenskapsårets utgång men innan ordinaire bolagsstämma har hållits. En antecipation 

kan visserligen leda till att dotterbolaget företar en förskottsutdelning. Antecipationen 

som sådan syftar dock endast till att få utdelningsbeloppet intäktsfört ett år tidigare än 

vad som hade varit fallet om den hade redovisats ”på kassabasis” och utsäger ingenting 

om när utdelningen faktiskt kommer att verkställas. 

 

Regeringsrätten har godkänt förfarandet med anteciperade utdelningar och därmed också 

godtagit att utdelningen hänförs till det räkenskapsår då den anteciperats i 

räkenskaperna.80 Thorell yttrade sig i målet och Regeringsrätten synes ha godtagit dennes 

uppfattning.  

 

5.2.4  Kapitalskyddsreglernas tillämpning avseende koncernbidrag 
 
Som redan konstaterats är ett koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag civilrättsligt 

att betrakta som utdelning. Giltigheten av ett koncernbidrag måste alltså prövas enligt 

aktiebolagslagens regler om vinstutdelning. Frågan inställer sig hur uppfyllelse av 12 

kap. 3 § ABL, om att endast bolagsstämman får fatta beslut om vinstutdelning, kan ske 

när ett koncernbidrag normalt företas i samband med bokslutet vid räkenskapsårets 

utgång. Något problem synes normalt inte föreligga även om bolagsstämma hålls efter 

räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman kan nämligen, i likhet med vad som gäller för 

förskottsutdelning, efterskottsutdelning och anteciperad utdelning, retroaktivt godkänna 

dispositionen genom att fastställa det aktuella räkenskapsårets balansräkning.  

 

Koncernbidrag företer emellertid egenskaper som medför särskilda problem vid 

tillämpningen av de civilrättsliga kapitalskyddsreglerna. Det har godtagits att 

koncernbidrag lämnas under det löpande året och således redovisas för samma år. Högsta 

                                                 
79 Andersson, kapitalskyddet i aktiebolag, s. 48 
80 RÅ 2000 ref. 64 
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domstolen har motiverat detta med att det innebär en begränsad avvikelse från kravet på 

att det som utdelas skall rymmas inom fritt eget kapital enligt en fastställd balansräkning. 

Bidraget blir ändå föremål för bolagsstämmans beslut på ett sätt som är jämförbart med 

vad som gäller för sedvanlig vinstutdelning.81 Vidare menar man att viss betydelse får 

tillmätas det faktum att koncernbidragen är avsedda att skattemässigt möjliggöra en 

resultatutjämning och att detta resultat inte skulle uppnås i samma utsträckning om 

bidraget kunde lämnas först året efter det år då bidragsgivaren intjänat de aktuella 

intäkterna.  

 

Ett koncernbidrag kan som konstaterats lämnas även genom att man låter ett 

skuldförhållande uppstå. Dotterbolaget kan redan under ett löpande räkenskapsår lämna 

moderbolaget ett lån, som i samband med bokslutet omvandlas till ett koncernbidrag 

vilket senare fastställs på ordinarie bolagsstämma påföljande år.82 Som Andersson 

konstaterar kan man ifrågasätta om man redan genom det förhållandet att dotterbolaget 

har redovisat en skuld till moderbolaget kan dra slutsatsen att 12 kap. 2 § ABL är 

tillämplig. Civilrättsligt föreligger ingen grund i form av bolagsstämmobeslut för att 

dotterbolaget skall häfta i skuld till moderbolaget med följd att en värdeöverföring skall 

anses ha skett. Någon utdelning i civilrättslig mening är det alltså inte förrän fordran 

fastställts genom stämmobeslut. 83  

 

Man kan nu konstatera att samtidigt som skatterätten uppställer ett krav på en verklig 

förmögenhetsöverföring för att koncernbidrag skall ges skatterättslig verkan, kan någon 

förmögenhetsöverföring när koncernbidraget lämnas genom att man låter ett 

skuldförhållande uppstå i civilrättslig mening inte gärna anses ha skett förrän 

bolagsstämman fastställt balansräkningen. Emellertid är frågan om en fordran är 

civilrättsligt giltig eller inte i skatterättsligt hänseende utan betydelse, eftersom man de 

facto har godtagit att koncernbidrag kan lämnas på detta sätt. Om förutsättningarna för 

koncernbidrag är uppfyllda är erforderlig förmögenhetsöverföring verkställd redan 

genom att bolagen redovisar en skuld respektive en fordran. Skatterätten synes därmed i 

detta avseende ha ett närmare samband med redovisningen än med civilrätten, trots att 

                                                 
81 NJA 1995 s. 742 
82 SOU 1997:168 s. 80 
83 Andersson, SvJT 1996 s. 438 och Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 84 
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beskattningen normalt sett bör grunda sig på den civilrättsliga klassificeringen av en 

överföring.  

 

På motsvarande sätt konstaterar Grosskopf att de formella reglerna avseende utdelning 

inte gäller fullt ut beträffande koncernbidrag. Enligt Grosskopf har en sedvanerätt 

utvecklats som innebär att koncernbidraget godtas civilrättsligt trots att det inte har blivit 

föremål för bolagsstämmobeslut, utan endast en bokföringsåtgärd i samband med 

bokslutet. Genom fastställande av balansräkningen kommer dock koncernbidraget att 

beslutas av bolagsstämman.84 Även om koncernbidraget för dess skatterättsliga giltighet 

inte är omedelbart beroende av civilrättens kapitalskyddsregler gäller som tidigare 

konstaterats kapitalskyddsreglerna i ABL även för koncernbidrag. 

 

Om dotterbolaget efter räkenskapsårets utgång men innan bolagsstämman äger rum gör 

en faktisk förmögenhetsöverföring (förskottsutdelning) i enlighet med det 

”redovisningsmässiga skuldförhållandet” uppkommer i princip återbäringsskyldighet 

enligt 12 kap. 5 § ABL. Olovligheten kan dock ”läkas” genom att bolagsstämman senare 

fastställer balansräkningen.85 

 

5.2.5  Skatterättsliga konsekvenser av ogiltighet 
 
Av doktrin och praxis tycks framgå att en olovlig utdelning beskattas oavsett att 

aktieägaren riskerar att tvingas återbära utdelningen.86 Detta förhållande bekräftas inte 

minst genom koncernbidragets ställning i relation till civilrätten.87 Förhållandet innebär 

att det för den skattemässiga klassificeringen av en transaktion är utan betydelse om 

denna är civilrättsligt lovlig eller olovlig. När ogiltigheten väl aktualiserats bör dock 

enligt Bergström m.fl. den skattskyldige ha möjlighet att få tillbaka erlagd skatt.88 

 

Även om det finns en ogiltighetsgrund och prestationerna därför har gått åter är det ändå 

inte säkert att beskattning är utesluten.89 I RÅ 1989 ref. 10 I diskuterades en klausul i ett 

köpeavtal, enligt vilken avtalets giltighet var beroende av att de särskilda 

                                                 
84 Grosskopf, SN 1993, s. 112 
85 Andersson, SvJT 1996 s. 439 
86 Bergström, Ogiltighet ur civilrättslig och skatterättslig synvinkel, s. 204 
87 Se föregående avsnitt 
88 Bergström, s. 206 och Grosskopf, SN 1993 s. 112 
89 Serin Claes, RättsNytt nr 1/01, Civilrättsliga frågor – skatterättsliga problem 
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fåmansföretagsreglerna inte skulle tillämpas. Trots återgångsklausulen beskattades köpet 

med tillämpning av fåmansföretagsreglerna. Det är dock enligt Serin tveksamt om 

rättsfallet kan appliceras på andra områden än sådana där särskild stopplagstiftning finns. 

 

Att utdelningens olovlighet är utan betydelse för beskattningen uttalar också 

skatteverket.90 De har dock inte, vad jag kunnat se, nämnt något om en eventuell 

möjlighet att få tillbaka erlagd skatt. 

 

5.3  Utdelning enligt skatterätten 
5.3.1  Om innebörden av begreppet utdelning i skatterätten 
 
Utdelning på näringsbetingade aktier i svenska aktiebolag skall inte tas upp om den tas 

emot av ett svenskt aktiebolag.91 Beskattningskonsekvenserna för koncernbolag i 

samband med utdelning är därmed ganska begränsade. Detta innebär för den skull inte att 

det blir utan betydelse att utreda vilken innebörd begreppet har. Begreppets betydelse har 

visat sig variera en del i skatterätten och kan i vissa fall inte anses stå i överensstämmelse 

med den civilrättsliga innebörden av begreppet utdelning.  

 

Som ovan konstaterats är begreppet utdelning inte definierat i lagstiftningen. Eftersom 

aktiebolagslagen ändå innehåller regler för i vilken mån utdelning kan ske och 

utdelningen i övrigt får anses vila på civilrättslig grund, torde den civilrättsliga 

innebörden av utdelning få ligga till grund för den skatterättsliga klassificeringen av 

sådana transaktioner. Vad som enligt civilrätten får betecknas som utdelning bör med 

andra ord i allmänhet betecknas som utdelning även skatterättsligt.  

 

Det torde dock i vissa fall vara ointressant att bestämma om en viss transaktion är att 

betrakta på likartat sätt civilrättsligt och skatterättsligt. Ett gott exempel härpå är 

koncernbidrag, som endast är en skatterättslig företeelse. När koncernbidrag lämnas 

synes det inte finnas några skäl att bedöma om samma transaktion kan betecknas som 

utdelning även skatterättsligt, eftersom transaktionen ändå avses ge de skatterättsliga 

konsekvenser som följer av att ett koncernbidrag lämnas. Har man väl konstaterat att 

giltigt koncernbidrag har lämnats utesluter detta möjligheten att skatterättsligt behandla 
                                                 
90 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2004 års taxering Del 3, s. 33 
91 Ytterligare möjligheter och begränsningar finns uppställda i 24 kap. IL, vilka det emellertid inte finnas 
anledning att behandla närmare. 
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överföringen som utdelning. Överföringen är dock alltjämt civilrättsligt att betrakta som 

utdelning. Man kan möjligen hävda att överföringen fortfarande även skatterättsligt är att 

betrakta som en utdelning, d.v.s. trots att koncernbidraget skatterättsligt inte behandlas 

som en utdelning. En sådan ståndpunkt kan motiveras med att reglerna om koncernbidrag 

kan ses som ett undantag från vad som annars hade gällt. För egen del är jag emellertid 

tveksam till en sådan ståndpunkt. Syftet med överföringen och de rättsverkningar som är 

förenade med respektive rättsinstitut torde få tillmätas betydelse i sammanhanget. 

Eftersom koncernbidraget företas i annat syfte och med andra rättsverkningar än vad som 

skatterättsligt gäller för utdelning vill jag mena att klassificeringen av en överföring som 

koncernbidrag utesluter att det skatterättsligt är fråga om utdelning. I praktiskt hänseende 

synes dock frågan inte vara av någon särskild betydelse.  

 

På motsvarande sätt torde det förhålla sig med underprisöverlåtelser enligt 23 kap. IL. 

Utdelning av sakvärden, t.ex. överlåtelse av egendom till pris under marknadsvärdet, 

behandlas vanligen både civilrättsligt och skatterättsligt som utdelning. En utdelning av 

nu nämnda slag bör dock inte likställas med underprisöverlåtelser enligt 

inkomstskattelagen. 23 kap. 3 § IL definierar underprisöverlåtelse och gör detta begrepp 

till ett rättsfaktum. Vid rekvisitens uppfyllelse underlåts uttagsbeskattning enligt 23 kap. 

9 § IL. Om rekvisiten i 3 § är uppfyllda är det således skatterättsligt fråga om en 

underprisöverlåtelse och inte om en utdelning. Dock är det fortfarande civilrättsligt fråga 

om en utdelning. En särskild klassificering av transaktionen som underprisöverlåtelse 

utesluter därmed möjligheten att den även skatterättsligt betraktas som utdelning.  

 

Anledningen till att klassificeringen sker på detta sätt är att koncernbidrag och 

underprisöverlåtelser är rena skatterättsliga påfund som syftar till att bidra till 

upprätthållandet av skattesystemets neutralitet och inte onödigtvis motverka 

omstruktureringar. De rättshandlingar som företas med anledning av ett lämnat 

koncernbidrag eller en underprisövelåtelse grundar sig på beslut fattade i civilrättslig 

ordning, varför de i allmänhet torde klassificeras på samma sätt i skatterätten. När 

särskilda skatterättsliga regler aktualiseras kan dock inte gärna en och samma transaktion 

ges en dubbel skatterättslig klassificering, eftersom olika och oförenliga regelkomplex i 

så fall aktualiseras.  
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Det synes allmänt sätt inte finnas några egentliga hinder mot att uppfatta 

utdelningsbegreppet i skatterätten enligt dess allmänna civilrättsliga innebörd. Det som 

civilrättsligt är utdelning kan dock på grund av parternas behandling skatterättsligt 

klassificeras som koncernbidrag. Klassificeringen av en utdelning som koncernbidrag 

styrs således av parternas avsikter, i praktiken koncernledningen. Avseende 

underprisöverlåtelser blir en motsvarande slutsats svår att dra eftersom en sådan 

överlåtese, så snart den uppfyller kraven i 23 kap. 3 § IL, utgör en underprisöverlåtelse 

alldeles oavsett parternas avsikter. 

 

5.3.2  Utdelning enligt skatterätten men inte enligt civilrätten 
 
Det kan förekomma situationer där en transaktion skatterättsligt betraktas som utdelning 

trots att den inte aktiebolagsrättsligt är att betrakta som en sådan. Ett exempel härpå är de 

principer som utvecklades i och efter Sipanomålet (RÅ 1992 ref 56). I detta mål 

behandlades frågan om en underprisöverlåtelse mellan aktiebolag med gemensamma 

ägare innebär att ägarna till det överlåtande bolaget skall beskattas för utdelning. Denna 

fråga kan också uppfattas som en fråga om även en utbetalning till tredje man kan 

omfattas av utdelningsbegreppet, egendomen överläts inte till aktieägaren utan till ett av 

aktieägaren ägt bolag. Regeringsrätten uttrycker att beskattning såsom för utdelning kan 

ske av förfaranden som inte aktiebolagsrättsligt utgör utdelning om den verkliga avsikten 

varit att aktieägaren skulle bli ägare till den överlåtna egendomen. En utbetalning till 

tredje man kan alltså skatterättsligt anses vara en utdelning eller i vart fall behandlas som 

en utdelning. Detta fenomen behandlar jag närmare nedan, i kapitel 6. Civilrättsligt synes 

frågan om utbetalningen till tredje man har karaktär av utdelning inte ha behandlats. En 

anledning till detta uppfattar Grosskopf vara att denna fråga för bolagsrätten är helt 

ointressant, annat än rent rättsteoretiskt. Grosskopf konstaterar dock att enighet synes 

råda i doktrinen om att utbetalningsförbudet tillämpas analogt även på utbetalningar till 

tredje man, något som enligt honom tyder på att en sådan utbetalning i sig inte utgör 

utdelning civilrättsligt.92 

 

Enligt Skatteverket överensstämmer det skatterättsliga utdelningsbegreppet i stort med 

det civilrättsliga.93 Både öppen och förtäckt utdelning skall därför behandlas som 

                                                 
92 Grosskopf, SN 1993, s 110 
93 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2004 års taxering Del 3, s. 33 
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utdelning vid beskattningen. Som tidigare konstaterats rörande återbetalning av villkorat 

aktieägartillskott94 förefaller det dock som om Regeringsrätten kräver att det är fråga om 

avkastning på det i bolaget investerade kapitalet för att det skatterättsligt skall 

klassificeras som utdelning.95 Det civilrättsliga utdelningsbegreppet skulle därmed kunna 

vara mer omfattande än det skatterättsliga. Å andra sidan kan det som framgått 

förekomma att något som civilrättsligt inte är utdelning ändå betraktas som utdelning 

skatterättsligt. Det förefaller därmed svårt att hävda att det ena utdelningsbegreppet är 

mer omfattande än det andra, det står dock klart att de inte till fullo ”överlappar” 

varandra. Det står därmed också klart att det blir svårt att utgå ifrån att begreppet 

utdelning inte alltid kan tillämpas enligt dess allmänna civilrättsliga innebörd.  

 

Man kan anta att begreppet utdelning erhållit dess rättsliga innebörd utifrån de 

bakomliggande intressen som civilrätten respektive skatterätten söker skydda. Med denna 

utgångspunkt föreligger utdelning enligt skatterätten så snart det uppstår ett mervärde hos 

det mottagande bolaget som, försåvitt inte särskilda undantagsregler om skattebefrielse 

inträder, kan beskattas. Även i civilrättslig mening föreligger utdelning så snart det egna 

kapitalet påverkas negativt, eftersom man då har att bedöma om kapitalskyddsreglerna 

åsidosätts. Kapitalskyddet är samtidigt i princip det enda som civilrätten fäster avseende 

vid.96 Det är därmed för civilrätten ointressant att bedöma vem det är som har berikats 

genom en viss transaktion. Intressant för civilrätten är endast att konstatera att en 

förmögenhetsöverföring har ägt rum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
94 Se avsnitt 4.5 
95 RÅ 85 1:10 
96 Även minoritetsskyddet är naturligtvis av betydelse att upprätthålla. Minoritetsskyddet kan dock 
möjligen anses utgöra en del av begreppet kapitalskydd.  
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6  Underprisöverlåtelser 
 
 
6.1  Inledande anmärkningar 
 
Enligt tidigare regler skulle överlåtelser till pris under marknadsvärdet som huvudregel 

föranleda uttagsbeskattning.97  Uttagsbeskattning kunde dock underlåtas om det förelåg 

särskilda skäl mot uttagsbeskattning. Det rådde dock en betydande osäkerhet om vad som 

gällde i enskilda fall. I syfte att öka förutsebarheten och som ett led i strävan efter att 

underlätta företagsekonomiskt motiverade omstruktureringar infördes särskilda 

bestämmelser för när beskattning kan underlåtas vilka numera återfinns i 23 kap IL. 

Reglerna är uppbyggda utifrån tanken att underprisöverlåtelserna inte får medföra någon 

otillbörlig skatteförmån.98  

 

Den skatterättsliga effekten av att uttagsbeskattning underlåts är att intäkten inte tas upp 

till marknadsvärdet utan istället till ett belopp motsvarande vederlaget, vanligen det 

skattemässiga värdet. Överlåtaren får göra avdrag för det skattemässiga värdet varigenom 

överlåtaren, om han överlåtit egendomen till belopp motsvarande det skattemässiga 

värdet, undviker beskattning. Härigenom uppskjuts beskattningen till den tidpunkt då 

förvärvaren avyttrar egendomen vidare. Om överlåtelsen sker mot ett vederlag som 

understiger egendomens skattemässiga värde skall egendomen ändå anses ha överlåtits 

mot ett vederlag uppgående till det skattemässiga värdet. Anledningen härtill är att 

överlåtaren annars skulle medges avdrag för en konstruerad förlust. Reglerna om 

underprisöverlåtelser är inte tillämpliga när marknadsvärdet på tillgången är lika med 

eller understiger tillgångens skattemässiga värde, 23 kap. 2 § p. 3.  

 

Med uttag avses att en skattskyldig tillgodogör sig en tillgång för privat bruk eller överför 

den till en annan förvärvskälla, 22 kap. 2 § IL. Med uttag avses också att den 

skattskyldige överlåter en tillgång mot en ersättning understigande marknadsvärdet utan 

att detta är affärsmässigt motiverat, 23 kap. 3 § IL. Har uttag ägt rum inträder normalt 

uttagsbeskattning om det inte föreligger en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. Enligt 

23 kap. 3 § IL avses med underprisöverlåtelse en överlåtelse av en tillgång utan 

ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är 

                                                 
97 22 § anv.p. 1,4 och 5 st KL, numera 22 kap IL 
98 Prop. 1998/99:15 s. 139 ff. 
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affärsmässigt motiverat, under förutsättning att vissa ytterligare villkor i 14-29 §§ är 

uppfyllda.  

 

Om man konstaterar att det föreligger en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. 3 § IL 

inträder alltså inte uttagsbeskattning, 23 kap. 9 § IL. Om det brister i uppfyllelsen av 

rekvisiten för underprisöverlåtelse måste det undersökas om uttagsbeskattning ändå kan 

underlåtas på grund av att överlåtelsen var affärsmässigt motiverad (ur det överlåtande 

företagets perspektiv). 

 

6.2  Den ekonomiska innebörden av underprisöverlåtelser 
6.2.1  Intresseteorin 

 
Regeringen presenterade i sin proposition till ny lag om underprisöverlåtelser99 en teori 

som Företagsskatteutredningen tidigare utvecklat vilken åskådliggör hur regeringen anser 

att beskattning av underprisöverlåtelser bör ske när beskattningen grundas på den 

ekonomiska innebörden av en transaktion. Teorin utgår ifrån hur beskattningen bör ske i 

frånvaro av särskilda bestämmelser om att uttagsbeskattning inte skall ske i vissa 

situationer. Med denna teori till grund för bedömningen av en transaktion, blir 

grundläggande för beskattningsutfallet vilka som är intressenter i den aktuella egendom 

som överlåts. Med intressent avses i första hand en fysisk person som har ett ekonomiskt 

intresse i egendomen. Även vissa slag av juridiska personer kan vara intressenter i 

egendom, nämligen juridiska personer utan ägare såsom stiftelser, sparbanker och 

kommuner. En juridisk person med ägare kan inte vara intressent i egendom. När fråga är 

om sådana juridiska personer söker man efter intressenterna uppåt i ägarstrukturen till 

dess man finner fysiska personer eller juridiska personer utan ägare.  

 

Intresseandelen bestäms med utgångspunkt från ägarstrukturen. Antag att en fysisk 

person, F, äger 90 % av aktierna i AB A vilket i sin tur äger 80 % av aktierna i AB B. F:s 

intresseandel i AB A är 90 % och dennes intresseandel i AB B är 72 % (0,90*0,80). Om 

F härutöver direkt äger 10 % i AB B är F:s intresseandel i B:s tillgångar 82 % 

(0,72+0,10). 

 

                                                 
99 Prop. 1998/99:15 s. 118 ff. Propositionen ledde sedermera till Lagen (1998:1600) om beskattning vid 
överlåtelser till underpris. Denna lag är nu avskaffad och är istället ersatt av 23 kap. IL. 



  53
 

 

En överlåtelse av egendom till underpris som inte medför någon förändring ifråga om 

intressenterna i den överlåtna egendomen eller deras intressentandelar, innefattar inte 

någon förmögenhetsöverföring på intressentnivån. Medför överlåtelsen däremot att en 

intressent ersätts av en annan innebär detta att en förmögenhetsöverföring sker från den 

tidigare till den nye intressenten. Om intressenterna visserligen är desamma före som 

efter överlåtelsen, men andelarna är olika sker också en förmögenhetsöverföring.100 

Nedan följer exempel på envar av nyss beskrivna situationer: 

 
 
              Överlåtelse från Y till Z    Överlåtelse från G till F 
 
          X Y           X Z            F    G     F             G  
 
 
 
 
 
 
6.2.2  Beskattning enligt den ekonomiska innebörden 
 
Överlåtelser till underpris sker normalt till skattemässigt värde. Anledningen härtill är att 

överlåtaren då helt undgår beskattningskonsekvenser genom att vederlaget inte överstiger 

det avdragsgilla värdet. Observera att beskattningen enligt den ekonomiska innebörden 

endast kan gälla om reglerna om underprisöverlåtelse inte äger tillämplighet. 

Beskattningen kan åskådliggöras med följande exempel: ett dotterbolag överlåter 

egendom till sitt systerbolag för ett vederlag på 50, vilket motsvarar det skattemässiga 

värdet. Egendomens marknadsvärde är 150. Den ekonomiska innebörden av 

rättshandlingen är att egendomen till 1/3 överlåts genom köp för marknadsvärdet 50. 

Härefter utdelas 2/3 (100) av egendomen till moderbolaget, varefter moderbolaget genom 

aktieägartillskott tillskjuter 2/3 till systerbolaget. 

 
I förarbetena ger man ingen uttrycklig motivering till varför en underpristransaktion bör 

uppfattas på detta sätt.  Teorin bör dock rimligtvis vila på någon grund som kan motivera 

att beskattning skall ske enligt denna teori. När en transaktion mellan moderbolag och 

dotterbolag företas ter det sig ganska naturligt att beskatta i enlighet med teorin101 

eftersom det sker ett utflöde av värde från det bolag som avyttrar egendomen till 

underpris, egendomen äger ju ett latent övervärde. Vad avser oäkta koncerner uppfattar 
                                                 
100 Prop. 1998/99:15 s 119 
101 Beskattning sker dock sällan i praktiken, eftersom aktierna vanligtvis är näringsbetingade. 

AB 1 AB 2 AB 1 AB 2

40 % 60 % 40 % 60 % 
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jag teorin som att endast den som har ett intresse i egendomen beslutar om att företa 

dispositioner av olika slag. En transaktion skall därför hypotetiskt anses följa 

ägarstrukturen till den slutliga mottagaren av egendomen. Värdeutflödet sker visserligen i 

första hand till systerbolaget, men värdet av ägarens andel i respektive bolag är avhängigt 

vilka transaktioner som företas mellan de i koncernen ingående bolagen. 

 

Räckvidden av teorin om den ekonomiska innebörden är dock en fråga som står delvis 

obesvarad, vilket kommer att framgå i det följande.  

 

6.3  Utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser av andelar 
 
6.3.1  Sipanomålet – RÅ 1992 ref. 56 
 
I detta mål behandlades frågan om en underprisöverlåtelse mellan aktiebolag med 

gemensamma ägare innebär att ägarna till det överlåtande bolaget skall beskattas för 

utdelning. Målet har rönt stor uppmärksamhet och är fortfarande av stor betydelse 

eftersom man även i senare praxis hänvisar till domen. Rättspraxis har dock genomgått 

en förändring under innevarande år. För att kunna belysa och analysera problematiken 

samt dra slutsatser av rättsutvecklingen finner jag skäl att behandla Sipanomålet relativt 

utförligt. Jag behandlar endast frågan om huruvida delägarna skall utdelningsbeskattas 

eller inte eftersom endast denna del av rättsfallet är relevant för denna uppsats. 

Omständigheterna i målet var följande: 

 
Ragnar B och hans hustru Lilian ägde 70 respektive 30 procent av aktierna i Maskin AB Sipano (Maskin). 

Detta företag hade ett helägt dotterföretag, Traktor AB Sipano, som i sin tur ägde samtliga aktier i sjöstedt 

& Co AB. Makarna ville överföra verksamheterna till sina barn. Som ett led i generationsskiftet hade 

Ragnar och Lilian bildat ett nytt bolag, AB Sipano Invest (Invest), som ägdes på samma sätt som Maskin. 

Avsikten var att aktierna i Traktor skulle överföras till Invest till bokfört värde/anskaffningsvärde. Därefter 

skulle makarna B. som gåva överlämna aktierna i Maskin till sonen Richard och aktierna i Invest till sonen 

Magnus.  

 

Majoriteten konstaterade att det för utdelningsbeskattning normalt fordras att aktieägaren 

personligen ur den dubbelbeskattade sektorn får ut viss egendom eller, att egendom på 

annat sätt förs ut ur den dubbelbeskattade sektorn. Så kan vara fallet om det finns fog för 

bedömningen att en transaktions verkliga innebörd varit att en aktieägare förfogat över ett 

belopp genom att styra över det från ett aktiebolag till ett annat rättsubjekt, t.ex. en 
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närstående person eller ett handelsbolag. Regeringsrätten konstaterade att den planerade 

överlåtelsen inte uppfyllde nämnda förutsättningar. Utdelningsbeskattning skulle därmed 

underlåtas.  

 

Regeringsrätten ger ingen egentlig analys som motiverar att det bör förhålla sig på detta 

sätt. Man stödjer sig istället på äldre rättsfall (1985 Aa 192, RÅ1989 ref 101 m.fl.) ur 

vilka man inte heller kan finna något särskilt stöd för sådana slutsatser. Majoritetens 

uppfattning får emellertid ses mot bakgrund av lagstiftarens avsikt att inte onödigtvis 

försvåra omstruktureringar samtidigt som skattskyldiga inte skall kunna erhålla 

otillbörliga skatteförmåner på grund av alltför generösa regler. Så länge egendomen 

stannar inom den dubbelbeskattade sektorn kommer enligt domskälen inte någon 

otillbörlig skatteförmån att uppstå varför skäl för utdelningsbeskattning inte föreligger. 

Ett annat skäl, möjligen med tidigare sammanhängande, är att det tycks oskäligt att under 

dessa omständigheter utdelningsbeskatta eftersom egendomen då träffas av 

utdelningsbeskattning två gånger; dels i samband med överlåtelsen till underpris och dels 

i samband med att egendomen (eller egendomens värde) utdelas vidare till ägaren. Det 

normala är annars att beskattning för utdelning sker en gång, nämligen när egendomen 

når den fysiska ägaren. En utdelningsbeskattning torde enligt denna uppfattning också 

förutsätta att delägarna faktiskt tillgodogjort sig något värde, d.v.s. att någon faktisk 

förmögenhetsöverföring (rikedomseffekt) ägt rum till förmån för delägarna. 

 

Minoriteten (sju regeringsråd) konstaterade att enligt praxis har en person, som kunnat 

disponera över en viss inkomst, inte kunnat undgå att beskattas för inkomsten genom att 

styra över denna till ett annat rättsubjekt. Med tillämpning av denna princip skulle 

makarna B anses ha förfogat över egendomen och sålunda utdelningsbeskattas. 

Minoriteten menar dessutom att en transaktion som uttagsbeskattas också bör 

utdelningsbeskattas. Någon anledning att medge större utrymme för frihet från 

utdelningsbeskattning än vad som följer av reglerna om uttagsbeskattning föreligger 

enligt minoritetens uppfattning inte. 

 

Även 1992 års företagsskatteutredning motsätter sig Regeringsrättens dom och anför att 

den ekonomiska innebörden av transaktionen i Sipanomålet är att ägarna erhållit en andel 

av den överlåtna egendomen motsvarande övervärdet i utdelning från Maskin och skjutit 

till samma andel till Invest. Enligt allmänna principer (den ekonomiska innebörden) bör 
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därför ägarna enligt utredningen beskattas för utdelning och få tillgodoräkna sig 

tillskottet genom en ökning av anskaffningsvärdet för aktierna i Invest.102 

 

Denna uppfattning presenterade företagsskatteutredningen även inför införandet av regler 

om underprisöverlåtelser. I samband med detta påpekades också att reglerna om 

underprisöverlåtelser bör utformas som undantag från vad som gäller enligt allmänna 

principer (den ekonomiska innebörden) och att det i allmänhet inte torde krävas en 

särskild regel om vad som gäller enligt allmänna principer. ”Allmänna principer” får 

enligt utredningen sin innebörd av ett regelsystem i dess helhet. Samtidigt 

uppmärksammas att inget i domen tyder på att bedömningen i utdelningsfrågan berodde 

på att uttagsbeskattning inte skedde. Bedömningen av utdelningsfrågan hade 

förmodligen, enligt utredningens uppfattning, blivit densamma även om 

uttagsbeskattning hade skett.  

 

Regeringen ansluter sig i lagstiftningsärendet till utredningens uppfattning att allmänna 

principer skall ligga till grund för beskattningen av ägarna om uttagsbeskattning sker. 

Regeringen påpekar i likhet med utredningen att det inte är behövligt att lagstifta om 

sådant som gäller enligt allmänna principer, men framhåller samtidigt att en indirekt 

lagreglering av dessa förhållanden redan föreligger. Enligt regeringen kan av 14 och 15 

§§ underprislagen (nuvarande 23 kap. 11 och 12 §§ IL) motsatsvis utläsas att när 

uttagsbeskattning sker, beskattning för utdelning skall ske och omkostnadsbeloppet skall 

ökas.103  

 
23 kap. 11 § säger att vid underprisöverlåtelse till ett företag skall ”överlåtelsen inte medföra att någon som 

direkt eller indirekt äger en andel i företaget skall ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och 

ersättningen som utdelning.” 23 kap. 12 § stipulerar att ”om tillången förvärvas av ett företag skall 

skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen inte räknas som en utgift för förbättring av en andel i 

företaget eller av en andel i företag som, direkt eller indirekt, äger andel i det förvärvande företaget.” 

 

 
 
 
 

                                                 
102 Prop 1998/99:15 s 169 
103 Prop. 1998/99:15 s 172 
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6.3.2  Sipano II – RÅ 2004 ref. 1 
 
I detta nyligen avgjorda förhandsbesked var två fysiska personer, A och B, genom varsitt 

aktiebolag delägare i ett kommanditbolag. Avsikten var att Delägarbolagen skulle 

överlåta sina andelar i KB till två andra av A och B helägda aktiebolag. Överlåtelsen 

skulle ske till underpris. 

 
   A  B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Överlåtelse till underpris av andelarna i KB 
 
 
Regeringsrätten konstaterar att uttagsbeskattning skall ske eftersom reglerna i 23 kap IL 

inte är tillämpliga. Den överlåtna andelen kunde inte anses vara en sådan näringsbetingad 

andel i företag som omfattas av 23 kap. 7 § IL. Överlåtelsen kunde inte heller anses avse 

en hel verksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel därav. Överlåtelsen uppfyllde 

därför inte villkoren i 23 kap. 17 § IL för underlåten uttagsbeskattning.  

 

Beträffande frågan om A och B skulle utdelningsbeskattas hänvisade Regeringsrätten till 

Sipanomålet. I detta mål, vilket i relevanta delar är mycket likartat detta senaste fall, fann 

man som ovan framgått att förutsättningarna för att underlåta uttagsbeskattning var 

uppfyllda. Det ansågs inte heller föreligga grund för utdelningsbeskattning av bolagens 

ägare. Till stöd härför anförde man att det för skattskyldighet för utdelning normalt krävs 

att egendom tillförts aktieägarna personligen eller förts ut ur den dubbelbeskattade 

sektorn. 

 

Härefter påpekade Regeringsrätten att försiktighet bör iakttas i fråga om att ändra ett 

rättsläge som har varit bestående under en längre tid, men att de nu införda reglerna om 

underprisöverlåtelser i avsevärd mån har ändrat rättsläget beträffande beskattning av 

AB 1 AB 2 AB 3 AB 4

KB KB
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omstruktureringar. Den bestämmelse (23 kap. 11 § IL) som innebär att 

utdelningsbeskattning inte skall ske om förutsättningara för underprisöverlåtelse i IL är 

uppfyllda framstår enligt Regeringsrätten som ett undantag från vad som annars skulle 

gälla.104 Regeringsrätten menar vidare att det inte är fråga om en högre eller lägre 

beskattning utan om beskattningstidpunkten. Om utdelningsbeskattning sker kommer 

samma belopp att räknas som tillskott till det andra bolaget och räknas in i 

omkostnadsbeloppet vid en försäljning av aktierna. Ett ytterligare skäl för 

utdelningsbeskattning finner Regeringsrätten vara att kontinuiteten i beskattningen 

upprätthålls.  

 

Mot bakgrund av vad som anförts finner Regeringsrätten att en förmögenhetsöverföring 

som inte är affärsmässigt motiverad, från ett aktiebolag till ett annat skall anses innebära 

ett sådant förfogande över det överförda värdet att det skall behandlas som en utdelning 

till aktieägarna i det överlåtande bolaget och därför föranleda utdelningsbeskattning, om 

det inte är fråga om en underprisöverlåtelse. 

 

Sju regeringsråd var skiljaktiga Dessa konstaterar att enligt 23 kap. 11 § IL skall ett 

företags underprisöverlåtelse inte medföra att någon som direkt eller indirekt äger en 

andel i företaget skall ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som 

intäkt. Om det i målet hade varit fråga om en underprisöverlåtelse i IL:s mening, hade 

någon utdelningsbeskattning beträffande ägarna till aktiebolagen således inte kunnat ske. 

De skiljaktiga ifrågasätter om det redan av den omständigheten att det inte är fråga om en 

sådan underprisöverlåtelse kan anses följa att utdelningsbeskattning skall ske. Vidare 

konstaterar de att även om de materiella reglerna på området har förändrats har ingen 

annan grundläggande princip för delägarbeskattning än den som Sipanodomen ger 

uttryck för kommit till uttryck i lagtexten. 

 

6.3.3  Kommentar till rättsfallen 

 
I likhet med Sipanomålet fick delägarna inte heller i Sipano II personligen ut egendom 

och tillgångar hade inte heller lämnat den dubbelbeskattade sektorn. Rättsläget har 

därmed ändrats väsentligt trots att Regeringsrätten uttrycker att man bör vara försiktig 

med att ändra ett rättsläge som har varit bestående under en längre tid. Majoriteten 
                                                 
104 D.v.s. beskattning enligt teorin om den ekonomiska innebörden är huvudregel 
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grundar uppenbarligen sitt domslut på regeringens uttalanden i propositionen om den 

ekonomiska innebörden av transaktioner av dessa slag. Frågan inställer sig hur långt 

teorin om den ekonomiska innebörden sträcker sig?  

 

En första oklarhet som aktualiseras är om domen innebär att utdelningsbeskattning äger 

rum så snart underprisreglerna i 23 kap. IL inte är tillämpliga. Något som kan tala för att 

det förhåller sig på det viset är att Regeringsrätten menar att 23 kap. 11 § framstår som ett 

undantag från vad som annars hade gällt. Det kan te sig betänkligt att utdelningsbeskatta 

enbart därför att underprisreglerna inte är tillämpliga. Om det ändå förhåller sig på det 

sättet kommer utdelningsbeskattning vid överlåtelse av bl. a. näringsbetingade andelar att 

äga rum.  

 

Överlåtelser av sådana andelar är sedan den 1 juli 2003 skattebefriade enligt 25 a kap. IL. 

Dessa överlåtelser omfattas dock inte av 23 kap.105 vilket gör att undantaget i 11 § från 

utdelningsbeskattning inte är tillämpligt. Eftersom en sådan överlåtelse inte utgör en 

underprisöverlåtelse i IL:s mening, innebär detta att utdelningsbeskattning därför skall 

ske? Regeringsrätten uttalade ju att utdelningsbeskattning sker om det inte är fråga om en 

underprisöverlåtelse. Som Wiman konstaterar kan det tyckas märkligt om en överlåtelse 

som fram till den 30 juni 2003 kvalificerade som underprisöverlåtelse och som därför inte 

medförde utdelningsbeskattning, nu skulle medföra utdelningsbeskattning.106  

 

Skatterättsnämnden synes ha tagit fasta på Regeringsrättens uttalande om att 

utdelningsbeskattning skall ske om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse. I ett 

nyligen avgjort förhandsbesked från Skatterättsnämnden konstaterades att 

utdelningsbeskattning skall ske vid överlåtelse av näringsbetingade andelar till pris 

understigande marknadsvärdet när överlåtelsen sker mellan två aktiebolag med samma 

fysiska ägare.107 Skatterättsnämnden hänvisar till Sipano II och motiverar sitt 

ställningstagande med att näringsbetingade andelar inte omfattas av 23 kap. IL varför 

uttrycklig föreskrift om undantag från utdelningsbeskattning, vid en 

förmögenhetsöverföring av aktuellt slag, saknas. Tre ledamöter var skiljaktiga och 

anförde att syftet med de nya reglerna i 25 a kap. var att avskaffa ”ett extra och 

                                                 
105 Se 23 kap. 2 § p. 4 IL 
106 Wiman, SN 2004, s. 228 
107 SRN:s förhandsbesked den 26 maj 2004 
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omotiverat skatteled” för näringsbetingade aktier som annars skulle motverka 

omstruktureringar. Att inte kunna underlåta utdelningsbeskattning i sådana situationer 

motverkar detta syfte. Så länge någon otillbörlig skatteförmån inte kan anses uppkomma 

till följd av överlåtelsen bör inte utdelningsbeskattning ske även om näringsbetingade 

andelar inte omfattas av 23 kap. IL. Om överlåtelsen vid en prövning mot 23 kap. IL hade 

varit undantagen från sådan utdelningsbeskattning bör inte någon sådan beskattning ske.  

 

För egen del instämmer jag med minoritetens uppfattning. Eftersom den nya 

omstruktureringslagstiftningen utformats i syfte att inte motverka motiverade 

omstruktureringar förefaller en utdelningsbeskattning vid överlåtelse av näringsbetingade 

aktier onekligen motverka syftet med reglerna. En hypotetisk prövning mot 23 kap. IL 

skulle därför skapa en rimlig utgångspunkt för bedömningen av om skäl finns att 

utdelningsbeskatta. 

 

Frågan om Regeringsrättens inställning till överlåtelser av näringsbetingade aktier är 

emellertid inte den enda frågan som aktualiserats i samband med att domen i Sipano II 

meddelades. Hur skall man t.ex. uppfatta saken om koncernen ifråga är börsnoterad. I 

detta fall kan knappast aktieägarna med sina kapitalplaceringsandelar anses ha erhållit 

något värde eller förfogat över bolagets tillgångar på sätt som teorin om den ekonomiska 

innebörden kan uppfattas ge uttryck för.  

 

Trots att regeringen och Regeringsrätten hävdar att beskattning enligt den ekonomiska 

innebörden utgör beskattning enligt allmänna principer, förefaller det synnerligen oklart 

vad dessa allmänna principer egentligen innebär. Tillämpligheten av teorin om den 

ekonomiska innebörden är av allt att döma oklar. Regeringen fann i samband med 

införandet av underprisreglerna det inte nödvändigt att lagreglera vad som gäller enligt 

allmänna principer. Det kan nu konstateras att en sådan reglering är nödvändig, inte bara 

med hänsyn till att beskattningen då blir mer förutsebar, men också för att beskattningen 

då vilar på en tydlig och lagstadgad grund.  

 

6.3.4  Civilrättens förhållande till teorin om den ekonomiska innebörden 

Regeringsrätten anser alltså att utdelning föreligger vid en överlåtelse av nu aktuella slag, 

i vart fall anser Regeringsrätten att beskattning såsom för utdelning skall ske (såvitt 
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någon skillnad häremellan föreligger). Frågan inställer sig hur denna överlåtelse skall 

uppfattas i civilrättsligt hänseende.  

Som tidigare nämnts omfattas, enligt lagtexten i aktiebolagslagen, endast utbetalningar 

till aktieägare av begreppet. I praxis och doktrin har det emellertid utvecklats andra 

synsätt. Det tycks stå klart att varje utbetalning, även sådana där en tredje man är 

mottagare, omfattas av kapitalskyddsreglerna i 12 kap.108 Någon utdelning till delägarna 

har dock inte ägt rum enligt civilrätten. En förtäckt utbetalning har ägt rum, vilken dock 

inte sker till delägarna utan till det mottagande bolaget (d.v.s. till tredje man). 

Regeringsrätten fastslår att utdelning har skett till delägarna. Genom Sipano II bekräftas 

således att begreppet utdelning inte har samma innebörd i skatterätten som i civilrätten. 

Utgången i målet kan som Wiman konstaterar anses stå i strid med skatteförmåge-

principen.109 Häremot kan invändas att det, för att beskattning skall kunna ske, inte alltid 

krävs att skatteförmågan förbättras. Även den som inte själv uppburit något värde, men 

som väl har avstått ifrån det ekonomiska värdet till förmån för annan, kan beskattas.110 

Det kan emellertid ifrågasättas om någon verkligen avstått ifrån något värde till förmån 

för annan. Som Wiman konstaterar är inte den ekonomiska innebörden av transaktionen 

att delägaren haft det överförda värdet i sina händer, fri att välja till vad utdelningen skall 

användas för att sedan tillskjuta den som kapitaltillskott. När man hävdar att 

värdeöverföringen har tagit vägen via aktieägaren och sedan ner till det förvärvande 

företaget kan det, enligt Wiman, hävdas att detta inte är en konsekvens av en ekonomisk 

innebörd utan en anpassning till en juridisk fiktion.111 

 

Teorin om en ekonomiska innebörden kan onekligen ifrågasättas. Det förefaller 

visserligen rimligt att beskatta enligt den ekonomiska innebörden av en transaktion. 

Svårigheter uppstår dock att i det enskilda fallet fastställa en objektiv grund på vilken 

beskattning skall ske. Regeringsrätten verkar med sin inställning, få svårt att hävda att 

beskattningen verkligen sker enligt vad som objektivt utgör den ekonomiska innebörden. 

En beskattning i enlighet med principen bör, med hänsyn till kravet på förutsebarhet, 

rimligtvis ske på objektiva grunder. Nuvarande praxis får anses ge orimliga rättsföljder i 

                                                 
108 Se avsnitt 5.2.1 
109 Se om skatteförmågeprincipen i Wiman, SN 2004, s. 32 
110 RÅ 1962 ref. 46 
111 Wiman, SN 2004 s. 31 



  62
 

 

vissa fall och uppenbarligen har den gett upphov till ett osäkert rättsläge. Det nya 

rättsläget har därmed knappast bidragit till uppfyllandet av det med de nya 

omstruktureringsreglerna ursprungliga syftet; att skapa ett förutsebart regelsystem och 

underlätta omstruktureringar. 
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7  Sammanfattande slutsatser 
 
 
Att tillämpa civilrättsliga begrepp i skatterätten enligt den allmänna civilrättsliga 

innebörden har visat sig vara svårt. Särskilda skatterättsliga hänsyn föranleder inte sällan 

att man vid rättstillämpningen frångår den allmänna civilrättsliga innebörden. Civilrätten 

och skatterätten företräder olika syften vilka inte alltid går att förena. Ett uppenbart 

exempel på detta är att skatterätten ser till vad den ekonomiska innebörden av en 

transaktion är. Härvid fäster man avseende vid om något skattesubjekt har berikats 

genom transaktionen. Det är även civilrättsligt av intresse att konstatera om en 

förmögenhetsöverföring har ägt rum. Här är det emellertid i första hand kapitalskyddet 

(inklusive minoritetsskyddet) som är centralt och inte vem som har berikats genom 

transaktionen. När avvikelse sker från civilrätten med hänvisning till att beskattningen 

skall ske i enlighet med den ekonomiska innebörden torde det vara intresset av ett 

funktionellt och koherent skattesystem som är styrande.  

 

Mot bakgrund av samhällets behov av ett förutsebart rättssystem, bör klassificeringen av 

förmögenhetsöverföringar trots allt som utgångspunkt vila på civilrättsliga grunder. 

Skatterättslig avvikelse från civilrättsliga begrepp bör endast ske i de fall man inte kan 

förena behovet av förutsebarhet med kravet på en effektiv beskattning (funktionalitet). 

Även när behoven inte går att förena är det inte säkert att en skatterättslig avvikelse ändå 

är motiverad. Det kan finnas rättsäkerhetsskäl som talar för en annan lösning. En 

avvikelse bör därför vara välgrundad och ske efter en noggrann avvägning mellan 

behovet av ett förutsebart system och behovet av en effektiv beskattning. Även andra 

hänsyn, såsom intresset av ett neutralt skattesystem, torde aktualiseras i samband med en 

sådan avvägning. Skatterättens relation till civilrätten är inte till fullo bestämd varför 

skatterätten inte kan sägas vara varken bunden eller fristående från civilrätten. 

Skatterättens bundenhet av civilrätten varierar i olika sammanhang. Variationen är inte 

onaturlig eftersom det måste finnas visst utrymme för anpassning inom skattesystemet. I 

annat fall kan skattekonsekvenserna bl.a. medföra att skattesystemets neutralitet 

äventyras, att utrymme skapas för skattesubjektens otillbörliga syften eller att 

skattekonsekvenserna på annat sätt blir orimliga i förhållande till skattesystemets 

ändamål. 
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Jag har under uppsatsarbetet uppmärksammat en mängd skillnader mellan civilrätten och 

skatterätten, skillnader som ofta har sin grund i de olika regelsystemens olika syften. Inte 

minst koncernbidraget uppvisar särdrag. Koncernbidraget utgör lite av en anomali i 

rättssystemet genom att det i motsats till andra förmögenhetsöverföringar företas med 

stöd av skatterättsliga regler istället för med stöd av civilrättsliga sådana. Samtidigt är 

koncernbidragets giltighet beroende av en händelse (förmögenhetsöverföring) vilken 

alltid har en civilrättslig innebörd. Förfarandet innebär ett visst avsteg från tvingande 

civilrättsliga regler genom att koncernbidragets giltighet inte är beroende av att den 

ordinarie bolagsstämman fastställer koncernbidraget utan erhåller rättsverkan omedelbart. 

Avsteget kan motiveras med att en resultatutjämning annars inte hade kunnat ske i 

samma utsträckning varför själva syftet med koncernbidraget som rättsinstitut skulle gå 

delvis förlorat. Intresset av ett funktionellt skattesystem är återigen styrande. 

 

Jag har i uppsatsen diskuterat innebörden av koncernbidraget och kravet på 

förmögenhetsöverföring. Härvid har konstaterats att avdragsrätten inte är beroende av hur 

koncernbidraget redovisas, men att det kan uppstå problem att visa att en 

förmögenhetsöverföring har ägt rum. Sådana problem torde bli särskilt aktuella när en 

återföring av en del av koncernbidraget sker. Återföringen torde civilrättsligt klassificeras 

som en utdelning eller som ett aktieägartillskott (beroende på riktning). Skatterättsligt 

synes återföringen närmast vara att betrakta som en ”icke-händelse”.  

 

Jag har vidare konstaterat att det inte egentligen är nödvändigt att uppställa ett krav på 

förmögenhetsöverföring för att åstadkomma avsedd resultatutjämning. Kravet skulle 

mycket väl kunna avskaffas, vilket skulle underlätta för koncerner att resultatutjämna och 

bättre bidra till att upprätthålla neutraliteten i inkomstskattesystemet. Naturligtvis skulle i 

så fall krävas att man införde nya särskilda regler för motverkande av försök till 

skatteflykt.  

 

Begreppet utdelning har onekligen en oklar innebörd. Det står utom allt tvivel att 

begreppet inte har samma innebörd i skatterätten som i civilrätten, detta även om 

utdelning i grunden sker med stöd av civilrättsliga regler. Det förekommer att något som 

skatterättsligt är utdelning inte är utdelning enligt civilrätten. Detta förhållande ger teorin 

om den ekonomiska innebörden uttryck för och förhållandet har bekräftats i senare tids 

rättspraxis. I Sipanomålet påpekades att en utbetalning till tredje man skatterättsligt kan 
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utgöra en utdelning om den verkliga avsikten varit att aktieägaren skall bli ägare till den 

överlåtna egendomen. I samma mål framhölls att en förutsättning för utdelnings-

beskattning, vid överlåtelser till underpris inom en oäkta koncern, var att aktieägaren 

personligen ur den dubbelbeskattade sektorn får ut viss egendom eller att egendomen på 

annat sätt förs ut ur den dubbelbeskattade sektorn. I Sipano II frångick Regeringsrätten de 

i Sipanomålet uppställda förutsättningarna för utdelningsbeskattning. Istället 

konstaterades att en icke affärsmässigt motiverad förmögenhetsöverföring från ett 

aktiebolag till ett annat skall anses innebära ett sådant förfogande över det överförda 

värdet att den skall behandlas som en utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget. 

Beskattning skall därför ske om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse. Den 

skatterättsliga innebörden av begreppet utdelning har därmed förändrats genom senare 

tids rättspraxis, en förändring som enligt min mening synes vara svår att finna sakliga 

motiv för.  

 

Utbetalningsförbudet är i första hand tillämpligt vid utbetalningar till aktieägare. 

Utbetalningsförbudet kan dock tillämpas även vid utbetalningar till tredje man. Härvid 

tillämpas emellertid utbetalningsförbudet analogt, vilket tyder på att en utbetalning till 

tredje man inte utgör utdelning civilrättsligt. Den beskattning av en underpristransaktion 

som ägde rum i Sipano II skedde därmed helt utan stöd av civilrätten eftersom någon 

utdelning enligt civilrätten inte har ägt rum, i vart fall inte till delägaren. Därmed 

bekräftas att den civilrättsliga och skatterättsliga innebörden av begreppet utdelning inte 

är densamma. 

 

Det förekommer även att något som civilrättsligt är utdelning, inte är utdelning enligt 

skatterätten. En återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott utgör civilrättsligt en 

utdelning, skatterättsligt utgör samma återbetalning en återbetalning av ett lån och inte 

utdelning. Avvikelsen förefaller rimlig eftersom en återbetalning av ett villkorat 

aktieägartillskott inte utgör någon avkastning eller något berikande av mottagaren. Även 

här blir civilrättens och skatterättens olika syften synbara. Härutöver har, vad beträffar 

aktieägartillskott, konstaterats att vad som civilrättsligt är tillskott generellt bör behandlas 

som tillskott även skatterättsligt. Dessutom har konstaterats att ovillkorade tillskott av 

annat än kontanta medel skattemässigt skall behandlas som avyttringar mot 

marknadsmässig ersättning. Jag har dessutom påvisat att skillnad föreligger mellan 

civilrätten och skatterätten beträffande hur ett tillskott mellan systerbolag klassificeras. 
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Slutligen har jag i uppsatsen visat att räckvidden av teorin om den ekonomiska 

innebörden och ny rättspraxis är något oklar. Den förändring som skett är betänklig 

eftersom den sannolikt bidrar till att motverka motiverade omstruktureringar, något som 

knappast var avsikten vid de nya omstruktureringsreglernas tillkomst. En omvärdering av 

vad som utgör s.k. allmänna principer ter sig nödvändig. De allmänna principerna bör 

också med fördel komma till uttryck i lagtext eftersom beskattningen därigenom torde bli 

mer förutsebar. Genom att beskattningen vilar på en lagstadgad grund kommer 

beskattningen dessutom att bättre harmoniera med den skatterättsliga varianten av 

legalitetsprincipen (”nulla tributum sine lege” – ingen skatt utan lag). 
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