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Problemformulering: När ett aktieägartillskott skall återbetalas till en 
aktieägare sker ingen inkomstbeskattning, utan återbetalningen jämställs 
skatterättsligt med återbetalning av ett lån. Vid återbetalning till en icke-
aktieägare uppkommer frågan om återbetalningen inkomstskatterättsligt skall 
bedömas på samma sätt som återbetalning till en aktieägare, eller om den bedöms 
annorlunda. 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda och i möjligaste mån klargöra rättsläget, 
associationsrättsligt och inkomstskatterättsligt, avseende villkorade tillskott utan 
aktieteckning, som görs av en tillskottsgivare som inte äger aktier i det bolag som 
erhåller tillskottet.  
Metod: Den associationsrättsliga behandlingen av tillskott tas som utgångspunkt 
för en skatterättslig redogörelse av ämnet. I uppsatsen görs en genomgång av 
praxis och doktrin. 
Avgränsningar: Uppsatsen kommer inte att behandla avtalsrättslig, sakrättslig 
eller gåvoskatterättslig problematik gällande aktieägartillskott. 
Resultat: Ett villkorat tillskott ger ingen rätt till avdrag vid tillskjutandet. Det ger 
inte heller upphov till någon inkomstbeskattning för givaren vid återbetalning, då 
det skatterättsligt ses som återbetalning av en fordran. 
 
SÖKORD: 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 

Aktieägartillskott är ett tillskott av eget kapital till ett aktiebolag, och finns inte 

reglerat i lag, utan är ett förfarande som har utvecklats i näringslivet. Vad som 

gäller för tillskott baseras på praxis och uttalanden i doktrin. Ett aktieägartillskott 

ger inte upphov till någon rätt motsvarande den som en aktieägare har och det ger 

inte heller upphov till någon fordringsrätt gentemot bolaget. 

 

Det förekommer två former av aktieägartillskott: villkorade och ovillkorade. Ett 

ovillkorat tillskott anses inte ge någon rätt till återbetalning. Ett villkorat tillskott 

är förenat med ett avtal som ger de förutsättningar som gäller för återbetalning av 

tillskottet. Det villkor som vanligtvis uppställs är att återbetalning skall ske ur 

bolagets disponibla vinstmedel. Återbetalningen ses bolagsrättsligt som en 

vinstutdelning. Ett sådant villkor om återbetalning binder inte bolaget, eftersom 

bolaget inte kan avtala om att dela ut framtida eventuella vinster. Det är 

aktieägarnas sak att fatta beslut om vinstutdelning på bolagsstämman. För att få 

möjlighet till återbetalning avtalar tillskottsgivaren därför vanligtvis med 

aktieägarna om att dessa skall rösta för återbetalning av tillskottet. De 

begränsningar som finns rörande återbetalning av tillskottet utgörs således av 

reglerna om vinstutdelning i aktiebolagslagens (1975:1385) 12:e kapitel. 

 

I NJA 1988 s. 620 fastslog Högsta domstolen att ett aktieägartillskott kan göras 

oberoende av om tillskottsgivaren innehar aktier i det mottagande bolaget eller 

inte. Det vanligaste är att aktieägartillskottet sker genom en kontantinbetalning. 

Ett annat vanligt förfarande är att en fordringshavare efterger sin fordran på 

bolaget. En tänkbar situation är exempelvis en bank eller en leverantör som 

efterger en fordran den har på det mottagande bolaget för att hjälpa detta att 

”komma på fötter” igen. Tillskottsgivaren vill här gärna säkra sin rätt till 
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återbetalning, förutsatt att bolaget börjar gå bra igen, och gör därför ett villkorat 

tillskott.  

 

Inkomstskatterättsligt anses ett villkorat aktieägartillskott inte ge upphov till 

någon avdragsrätt som för omkostnad för givare och det ses inte heller som en 

skattepliktig inkomst för mottagaren. Återbetalning av aktieägartillskott har 

behandlats i praxis av regeringsrätten och har bedömts som en återbetalning av 

ett lån.  

 

1.2. Problemformulering 

 

När ett aktieägartillskott skall återbetalas till en aktieägare sker ingen 

inkomstbeskattning, utan återbetalningen jämställs skatterättsligt med 

återbetalning av ett lån. Vid återbetalning till en icke-aktieägare uppkommer 

frågan om återbetalningen inkomstskatterättsligt skall bedömas på samma sätt 

som återbetalning till en aktieägare, eller om den bedöms annorlunda. 

 

1.3. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda och i möjligaste mån klargöra rättsläget, både 

associationsrättsligt och inkomstskatterättsligt, avseende inbetalning, 

återbetalning och eventuell avyttring av återbetalningsrätten på grund av 

villkorade tillskott utan aktieteckning, som görs av en tillskottsgivare som inte 

äger aktier i det bolag som erhåller tillskottet.  
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1.4. Avgränsningar 

 

Ovillkorade tillskott kommer inte att behandlas utförligt. Uppsatsen kommer inte 

att utreda avtalsrättslig problematik rörande tillskott. Sakrättsliga frågor rörande 

återbetalning av tillskott behandlas inte.  

 

Under de senaste två decennierna har mycket skrivits om tillskott utan 

aktieteckning, vilket ger en naturlig avgränsning i tiden rörande doktrin. Den 

praxis som finns på området och är mest relevant har framkommit under 80-talet. 

Före denna tidsperiod finns ganska lite material om tillskott utan aktieteckning 

som fortfarande är relevant. Huvudorsaken till detta är att många frågetecken 

blev uträtade genom det s.k. Snabbhaksfallet, NJA 1988 s. 620. 

 

Avsikten är inte att närmare beröra den gåvoskatterättsliga problematiken runt 

aktieägartillskott, utan enbart att behandla inkomstskatterättsliga frågor. 

 

1.5. Metod 

 

En formell rättskälla är, enligt Peczenik1, en sådan text eller annat material som 

skall, bör eller får tas hänsyn till i juridisk argumentation. Rättskällor ger rättslig 

auktoritet och rättslig innebörd till normer. Exempel på rättskällor är lagtext, 

prejudikat och uttalanden i förarbeten till lagar. Vad gäller sedvanor utgör vissa 

sådana källor till rättslig auktoritet medan formella rättskällor här utgörs av 

material som auktoritativt visar sedvanornas innehåll. 

 

Rättskällornas ställning i juridisk argumentation bestäms av rättskällenormer. 

Vissa av dessa har en sedvanerättslig ställning.2 Lagtext är en sådan rättskälla 

som skall beaktas i juridisk argumentation. Det finns även andra rättskällor som 
                                            

1 Peczenik m.fl.: Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, 1:a u, s. 142ff. Nedan Peczenik. 
2 Peczenik s. 149ff. 



 9 

skall tas hänsyn till i juridisk argumentation, men enbart om lag eller annan 

föreskrift påfordrar detta. Prejudikat och förarbeten är sådana rättskällor som bör 

beaktas. Rättskällor som får beaktas är olika myndigheters rekommendationer, 

exempelvis RSV:s rekommendationer.3 

 

Den juridiska doktrinen har ingen egentlig ställning som rättskälla, men 

argumentens tyngd kan tas hänsyn till. Rör det sig om ett förfarande som inte 

finns reglerat i lag blir eventuell praxis ännu viktigare än i de fall där lagreglering 

finns.4  

 

Aktieägartillskott är inte reglerat, vare sig civilrättsligt eller skatterättsligt. I syfte 

att ge förutsättningar för att förstå hur aktieägartillskott behandlas skatterättsligt 

ges en genomgång av hur aktieägartillskott ses i civilrättsligt perspektiv, främst 

associationsrättsligt. Aktieägartillskotten görs i syfte att öka mottagarbolagets 

kapital, och det är med detta huvudsyfte i minnet som den civilrättsliga 

genomgången av aktieägartillskott görs. 

 

Den associationsrättsliga lagstiftningen på området, aktiebolagslagen 

(1975:1385), och den skatterättsliga lagstiftningen, kommunalskattelagen 

(1928:370), har tillkommit av helt skilda skäl. Den bolagsrättsliga regleringen 

har som huvudsyfte att se till att det egna kapitalet skyddas. Detta motiveras 

främst med borgenärers, anställdas och minoritetsaktieägares intressen. Då 

aktieägartillskott är en rättshandling som har till syfte att påverka det egna 

kapitalet, men trots detta inte finns reglerat i aktiebolagslagen, måste 

bedömningen av hur aktieägartillskott skall behandlas, ta sin utgångspunkt i 

aktiebolagslagens syften. 

 

Vissa uttalanden som gjorts i doktrin rörande aktieägartillskott har sedermera 

fastslagits av Högsta domstolen i NJA 1988 s. 620. 

                                            
3 Peczenik s. 145f. 
4 Peczenik s. 154. 
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Rättsfallet NJA 1988 s. 620, som behandlat aktieägartillskott på civilrättens 

område, rör egentligen frågan om styrelseledamöters ansvar enligt 

aktiebolagslagen. Det har till stor del lagts till grund för hur aktieägartillskott 

behandlas och analyseras i doktrin. De uttalanden som Högsta domstolen här 

gjort gällande aktieägartillskott har skett obiter dicta, vilket innebär att domstolen 

gjort uttalanden som inte var nödvändiga för domslutet. Det kan härför vara på 

sin plats att inte tillskriva rättsfallet en alltför stor tyngd. Å andra sidan har 

Högsta domstolen, sedan den blev prejudikatinstans 1972, rätt att göra principella 

uttalanden. Det som blir avgörande för prejudikatvärdet är, enligt Heumann5, 

domskälens sakliga tyngd. 

 

Den skattemässiga bedömningen tar, då det inte finns skatterättslig reglering, sin 

utgångspunkt i hur civilrätten bedömer rättshandlingen. Detta sker dock inte 

urskillningslöst, utan hänsyn måste här tas till att syftet med den skatterättsliga 

regleringen är att beskatta inkomster. Det är härför av vikt för förståelsen av hur 

aktieägartillskott behandlas skatterättsligt att en god grund ges i en 

associationsrättslig genomgång av ämnet. 

 

Det är av vikt att förstå vilka principer som ligger till grund för 

inkomstbeskattningen, detta p.g.a. avsaknaden av lagstiftning på området. Att 

beskattning av inkomster som inte finns uttryckligen angivna i lag kan 

förekomma får ses som ett uttryck för likformighetsprincipen. Denna princip är 

en allmän rättviseprincip som bl.a. uttrycks i regeringsformens första kapitel. 

Likformighetsprincipen innebär att ekonomiskt likvärdiga inkomster skall 

beskattas på samma sätt, även om de erhållits på olika sätt.6 Då skatterättsliga 

bedömningar skall göras av inkomster som inte uttryckligen finns lagstadgade 

faller domstolarna tillbaka på grundprinciperna i inkomstbeskattningen. Av detta 

                                            
5 Bernitz m.fl.: Finna rätt, 2:a u., Heumann s. 137. 
6 Lodin m.fl.: Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 7:e u., s. 24. Nedan Lodin m.fl. 
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skäl redogörs kortfattat för de inkomstskatterättsliga grundprinciperna i 

uppsatsen. 
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2. Tillskott utan aktieteckning ur civilrättsligt perspektiv 

2.1. Allmänt 

 

Ett aktieägartillskott är ett tillskott av kapital till ett aktiebolag. Aktieägartillskott 

är inte ett lagreglerat förfarande.7 Det skiljer sig således från tillskjutande av 

kapital vid exempelvis teckning av aktier vid bolags bildande8 och nyemission9. 

Syftet med aktieägartillskottet är att öka aktiebolagets tillgångar, utan att öka 

dess skulder. Följden av ett aktieägartillskott är att nettobehållningen i bolaget 

ökar, d.v.s. det fria egna kapitalet ökar i den mån tillskottet inte behövs för att 

täcka en förlust.10 Ett aktieägartillskott påverkar inte det registrerade 

aktiekapitalets storlek.11 

 

Aktieägartillskott kan genomföras med eller utan att rätt till återbetalning 

uppkommer. Ett ovillkorat aktieägartillskott innebär att kapital tillskjuts bolaget 

utan att någon rätt till återbetalning av beloppet uppkommer.12 Ett villkorat 

aktieägartillskott ger, under vissa förutsättningar13, rätt till återbetalning av 

kapitalbeloppet. Återbetalningsrätten säkras avtalsvis genom att aktieägarna 

förbinder sig att på bolagsstämma rösta för att återbetalning skall ske så snart det 

finns utbetalningsbart kapital i bolaget.14  

 

Aktieägartillskott kan genomföras av flera olika skäl, men det vanligaste är att 

aktiebolaget är hotat av tvångslikvidation enligt 13 kap. 2 § ABL.15 I nämnda 

paragraf stadgas att aktiebolaget skall likvideras om det framgår av särskilt 

upprättad balansräkning, kontrollbalansräkning, att bolagets egna kapital 
                                            

7 Ett undantag är 2 kap. 7 § lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut 
och värdepappersbolag. Där stadgas om hur institutet skall beräkna det egna kapitalet. 
8 Se 2 kap. aktiebolagslagen (1975:1385), nedan ABL. 
9 Se 4 kap. ABL. 
10 Rodhe: Något om aktieägartillskott, Balans 1981 s. 19-21 även publicerad i Studier i bolags- och 
krediträtt, s. 385-389, s. 385. Nedan Rodhe I. 
11 Prytz och Tamm: Tillskott utan aktieteckning s. 46, nedan Prytz – Tamm. 
12 Lindskog: Om kapitaltillskott, JT 1992-93 s. 827-852, s. 827. Nedan Lindskog. 
13 Se nedan kapitel 2.7. 
14 Lindskog s. 831. 
15 Prytz – Tamm s. 54f. 
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understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Genom att formlöst tillföra 

aktiebolaget medel kan denna skyldighet att likvidera bolaget elimineras. 

Aktieägartillskott kan även göras i andra syften än förlusttäckning, exempelvis 

för att ge möjlighet att skriva av eller ner anläggnings- eller 

omsättningstillgångar, i fall då det behövs en mindre formstyrd 

kapitalanskaffning eller som en form av koncerninterna transaktioner. Inför en 

uppgörelse om underhandsackord kan ett tillskott göras för att skapa 

förutsättningar för detta.16 

 

Aktieägartillskott har behandlats under lagstiftningsarbete, men aldrig givit 

upphov till någon lagstiftning.17 Förfarandet har utvecklats i praktiska 

sammanhang och ett uttalande som gjorts av lagberedningen ses idag som ett 

rättsligt stöd för att tillskott accepteras som kapitalanskaffningsform.18 

Aktieägartillskott har diskuterats mycket i doktrin, främst under 1980-talet. 

Debatten rörde aktieägartillskott i allmänhet och in synnerhet huruvida 

skuldföring skulle ske av villkorade tillskott respektive efterställda fordringar i 

kontrollbalansräkning som upprättas enligt 13 kap. 2 § ABL. I NJA 1988 s. 62019 

gjorde Högsta domstolen, nedan HD, för att lösa den egentliga rättsfrågan flera 

uttalanden om aktieägartillskott och deras skuldföring. Efter denna dom mattades 

debatten av. 

 

Aktieägartillskott har givit upphov till debatt inte bara rörande de 

associationsrättsliga frågorna, utan även frågor rörande hur aktieägartillskott 

skall behandlas gåvoskatterättsligt20 och inkomstskatterättsligt har debatterats. I 

NJA 1980 s. 642 I och II behandlades gränsdragningen mellan tillskott och gåva. 

HD jämställde i båda fallen ett ovillkorat tillskott med gåva och således skulle 

                                            
16 Cohen: Rättsfiguren aktieägartillskott – en civilrättslig översikt, SvJT 1994 s. 513-524, s. 514; Prytz – 
Tamm s. 54. 
17 Lagberedningens förslag till 1941 års lag om aktiebolag, SOU 1941:9 s. 568f. 
18 NJA 1988 s. 620, s. 644, Prytz – Tamm s. 24. 
19 Ofta kallat Snabbhaksfallet. Mer om Snabbhaksfallet nedan i kapitel 2.3. 
20 Den gåvoskatterättsliga problematiken skall inte närmare behandlas här. För utförligare behandlig av 
ämnet se exempelvis Silfverberg: Gåva till aktiebolag ur inkomst- och gåvoskattesynvinkel, Skattenytt 
1993 s. 693-701 och Prytz och Tamm: Tillskott utan aktieteckning kapitel 13. 
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gåvoskatt utgå på ifrågavarande belopp. Rättsfallen har blivit mycket kritiserade i 

doktrin.21 Vad som uppmärksammats i dessa mål är att HD valde att 

gåvobeskatta bolagen och inte aktieägarna, trots att gåvoavsikten ansågs 

föreligga gentemot just övriga aktieägare, samt att hela beloppet beskattades, 

d.v.s. även den tillskjutande aktieägarens del. Tillskottsgivaren måste då ha 

ansetts ha gåvoavsikt gentemot sig själv. För att undvika problematiken med 

gåvobeskattning bör antingen samtliga aktieägare göra tillskott, om de skall göras 

ovillkorade, eller så villkoras tillskotten.22 

 

2.2. Terminologi 

 

Tillskott utan aktieteckning kallas vanligtvis aktieägartillskott.23 Termen 

aktieägartillskott baserar sig på antagandet att det först och främst är just 

aktieägare som skjuter till kapital till ett bolag. Detta är troligtvis sant, men HD 

uttalade i NJA 1988 s. 620 att ett tillskott kan genomföras oberoende av 

aktieinnehav, och det skulle därför vara lämpligare med en term som inte 

exkluderar icke-aktieägare som tänkbara tillskottsgivare. 

 

I doktrin har termen kapitaltillskott också använts för aktieägartillskott.24 Termen 

kapitaltillskott används dock även för kapitalökning vid aktieteckning vid bolags 

bildande samt vid nyemission, och har alltså en betydligt vidare innebörd än vad 

termen aktieägartillskott har. Tillskott har använts som term i bl.a. SOU 1941:9 

Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag och senare även av HD i NJA 

1988 s. 620. Även denna term används vid aktieteckning och kan således tyckas 

olämplig.25 En term som har föreslagits i doktrin är tillskott utan aktieteckning.26 

                                            
21 Se exempelvis Silfverberg: Gåva till aktiebolag ur inkomst- och gåvoskattesynvinkel, Skattenytt 1993 
s. 693-701, s. 693. 
22 Algotsson: Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, SN 1993 s. 587-599, s. 589. Nedan Algotsson. 
23 Rodhe: Aktiebolagsrätt, 17:e u., s. 81, nedan Rodhe II. Rodhe: Något om aktieägartillskott, Studier i 
bolags- och krediträtt, s. 385-389.  Cohen: Rättsfiguren aktieägartillskott – en civilrättslig översikt, SvJT 
1992-93 s. 827-852. 
24 Lindskog: Om kapitaltillskott, JT 1992-93 s. 827-852. Nedan Lindskog. 
25 Rodhe II s. 39ff. 
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Den framstår som den mest korrekta termen för förfarandet då den vare sig 

betyder mer eller mindre än vad som avses med aktieägartillskott. Nackdelen är 

dock att den är något otymplig och jag avser att i den fortsatta framställningen 

istället använda mig av tillskott som benämning. Det jag avser är dock ett 

tillskott utan aktieteckning. 

 

Vad gäller den person, alternativt det bolag, som tillskjuter kapitalet, kommer jag 

att kalla den/det för tillskottsgivaren eller givaren. Eftersom jag har för avsikt att 

behandla villkorade tillskott rör det sig egentligen inte om en givare på så sätt att 

det är en gåva. Tvärtom hoppas givaren på att så småningom få tillbaka sitt 

tillskjutna kapital.  

 

Det aktiebolag som mottar tillskottet kommer att betecknas mottagarbolaget eller 

mottagaren. 

 

2.3. Snabbhaksfallet27 

 

HD har i ett rättsfall, NJA 1988 s. 620, behandlat tillskott utan aktieteckning, 

obiter dicta28. Huvudfrågan i målet var huruvida ansvar för styrelseledamöter 

enligt 13 kap. 2 § ABL hade uppkommit eller inte. För att kunna fastställa 

ansvarsfrågan var HD tvungen att ta ställning till frågan om en utfästelse om 

tillskott av en icke-aktieägare hade inverkat på mottagarbolagets egna kapital. 

 

Bakgrunden var den att ett bolag övertagit en pågående rörelse. Efter att 

verksamheten pågått ett drygt halvår upptäcktes vid framläggandet av 

delårsbokslut att det egna kapitalet understeg den kritiska gränsen. Styrelsen 

trodde inte på att förlusten var så stor och beslutade att förhållandena skulle 

                                                                                                                                
26 Prytz och Tamm: Tillskott utan aktieteckning. 
27 NJA 1988 s. 620, även kallat Heléns rör. 
28 Obiter dicta innebär att domstolen gjort uttalanden som inte var behövliga för domslutet. Se ovan 
kapitel 1.5. 
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utredas. Vid ett senare styrelsesammanträde kunde konstateras att den kritiska 

gränsen verkligen hade underskridits. Huvudaktieägaren satt inte själv i styrelsen, 

men en representant för huvudaktieägaren som gjorde det, utlovade ett tillskott 

om 750 000 kr, antingen för huvudaktieägarens räkning eller för egen räkning. 

Denna utfästelse gjordes för att undvika att bolaget skulle bli skyldigt att träda i 

likvidation. Beloppet kom bolaget tillhanda ungefär två månader senare, och kom 

då att betalas in i huvudaktieägarens namn, men det härrörde i själva verket från 

representanten. Denna konstruktion gjordes i syfte att undvika gåvoskatt. Det var 

oklart om några villkor gällande återbetalning ställdes i samband med att 

tillskottet utlovades. Efter ytterligare några månader försattes bolaget i konkurs. 

Styrelseledamöterna blev stämda av en borgenär. Borgenären utkrävde 

solidariskt ansvar för styrelseledamöterna enligt 13 kap. 2 § ABL. 

 

HD prövade frågan om ett tillskott ökar bolagets eget kapital och på så sätt kan 

undanröja likvidationsplikt enligt 13 kap 2 § ABL. Här diskuterades särskilt 

tillskott förenade med villkor om återbetalning, betalningsutfästelse om framtida 

tillskott samt tillskott av icke-aktieägare. 

 

Inledningsvis konstaterades att ovillkorade tillskott medför en ökning av bolagets 

eget kapital, oavsett om givaren är aktieägare eller inte. Vad gäller villkorade 

tillskott uttalades att varje tillskott som innebär att bolaget förpliktar sig att 

återbetala tillskottet skall ses som försträckning och således skall skuldföras. HD 

uttalade att skuldföring skall ske även om återbetalning skall ske efter att 

samtliga bolagets borgenärer fått betalt för sina fordringar. Däremot valde HD att 

inte uttala sig om eviga förlagslån, d.v.s. fordringar som inte skall betalas förrän 

vid bolagets likvidation eller konkurs.29 

 

Ett villkorat tillskott som genomförs på så sätt att villkoret om återbetalning inte 

uppställts gentemot bolaget utan gentemot dess aktieägare leder, enligt HD, till 

att återbetalningen från bolaget blir beroende av beslut på bolagsstämma. 
                                            

29 Närmare om gränsdragning lån – tillskott, se nedan 2.4.3. 
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Återbetalningsförpliktelse för bolaget kan inte föreligga förrän beslut fattats på 

bolagsstämma att återbetalning eller skuldföring av belopp för återbetalning skall 

ske. Detta följer av reglerna i 12 kap ABL. HD uttalade att om tillskott görs med 

villkoret att återbetalning skall ske ur bolagets disponibla vinstmedel, så får det 

normalt antas att avsikten med villkorets uppställande är att återbetalningen skall 

ske i enlighet med ABL:s regler om utdelning. Ett sådant villkor binder alltså 

enligt HD inte bolaget, utan tillskottsgivaren får istället försäkra sig om 

återbetalning avtalsvis med berörda aktieägare.  

 

Vad gäller tolkning av villkor som uppställs vid tillskott har HD uttalat att 

bedömningen skall göras utifrån i vad mån villkoret avsett en förpliktelse för 

bolagets del. Vidare uttalades att det måste ställas höga krav på bevisningen 

gällande att villkoren som uppställts för återbetalning inte binder bolaget.  

 

Gällande betalningsutfästelse uttalade HD att så länge som den som lämnar 

utfästelsen är betalningsduglig för beloppet har den samma verkan som ett 

inbetalat tillskott. Det får dock inte föreligga någon rätt för den som lämnat 

utfästelsen att ta tillbaka utfästelsen om tillskott. Bolaget skall också ha rätt att 

kräva att det utfästa beloppet inbetalas, utan att detta utlöser några 

återbetalningskrav på bolaget.  

 

Ett villkorat tillskott av någon som inte äger aktier i bolaget borde, enligt HD, ge 

samma följder som ett villkorat tillskott från en aktieägare. Detta gäller så länge 

som tillskottet är villkorat gentemot aktieägarna och inte mot bolaget.  

 

HD ansåg det inte visat att utfästelsen om tillskott som gjorts av representanten 

var sådan att den ökat nettobehållningen i bolaget. Detta berodde på flera 

omständigheter, bl.a. att utfästelsen om tillskott från representanten aldrig 

bokfördes hos bolaget som fordran och oklarheter kring inbetalningen såsom 

vem den härrörde ifrån. Det var även oklart om villkor för återbetalning 

uppställts eller inte.  
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Trots att ett obiter dicta-uttalande inte besitter någon egentlig prejudicerande 

verkan, utöver vad som följer av domskälens sakliga tyngd, har debatten i princip 

avstannat efter Snabbhaksfallet. Det tycks som att HD:s uttalanden har 

accepterats som prejudicerande.30 

 

2.4. Tillskott utan aktieteckning 

2.4.1. Ovillkorat tillskott 

 

Ett tillskott kan göras med eller utan villkor om rätt till återbetalning för givaren. 

Man talar följaktligen om villkorade respektive ovillkorade tillskott.31 Ett 

ovillkorat tillskott ger inte någon rätt till återbetalning, men genom att det ökar 

bolagets förmögenhet kommer tillskottet tillskottsgivaren32 och övriga aktieägare 

tillgodo.33 

 

Det finns, enligt vad HD uttalade i Snabbhaksfallet, inget hinder för att en icke-

aktieägare skulle kunna fullgöra tillskott på samma sätt som en aktieägare. 

Eftersom det rör sig om ett ovillkorat tillskott får givaren inte någon rätt till 

återbetalning. En givare som inte äger aktier i bolaget och genomför ett ovillkorat 

tillskott får varken någon återbetalningsrätt eller någon direkt nytta av att 

bolagets förmögenhet ökar.  

 

2.4.2. Villkorat tillskott 

 

Vill tillskottsgivaren försäkra sig om att en rätt till återbetalning skall 

uppkomma, villkoras tillskottet. Detta görs genom att tillskottsgivaren avtalar 
                                            

30 Se exempelvis Lindskog s. 830 not 15. 
31 Prytz – Tamm s. 51f, Lindskog s. 827. 
32 Detta förutsatt att givaren själv är aktieägare. 
33 Rodhe – Grosskopf: Ytterligare något om aktieägartillskott, Balans 1986 s. 6-9, nedan Rodhe – 
Grosskopf, s. 7. 
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med aktieägarna om att återbetalning skall ske. Vanligtvis sker detta genom att 

ett röstbindningsavtal upprättas, genom vilket aktieägarna förbinder sig att på 

bolagsstämma rösta för återbetalning av tillskottet så snart det finns disponibla 

vinstmedel.34  

 

Två typer av villkor är vanligt förekommande då avtal om återbetalning 

upprättas. Det ena är att tillskottet skall återbetalas då det finns fritt eget kapital 

som kan utnyttjas för en återbetalning, d.v.s. återbetalning av tillskottet istället 

för vinstutdelning till aktieägare. Det andra är att tillskottet vid en eventuell 

konkurs eller likvidation skall återbetalas efter att fordringsägarna fått betalt för 

sina fordringar, men innan aktieägarna får ut sina andelar av återstoden. Rodhe 

rekommenderar att dessa båda villkor kombineras.35 

 

När ett villkorat tillskott görs, avtalas detta mellan tre parter: mottagarbolaget, 

tillskottsgivaren och aktieägarna. Tillskottsgivaren och mottagarbolaget avtalar 

om utgivande och mottagande av kapital. Aktieägarna förbinder sig, som ovan 

nämnts, gentemot givaren att på avtalat sätt verka för återbetalning av 

tillskottet.36  

 

Ett villkorat tillskott får inte vara villkorat gentemot bolaget. Om tillskottsgivaren 

och bolaget avtalar att en återbetalningsskyldighet skall uppkomma för bolagets 

del, blir det i praktiken en fordran som tillskottsgivaren får på bolaget och som 

sådan skall den skuldföras i balansräkningen. Härmed förfelas syftet med 

tillskottet, vilket är att öka det egna kapitalet.37 Lindskog framlade teorin, baserad 

på Snabbhaksfallet, att tillskottet består av två funktionellt kopplade, men i 

rättsligt hänseende fristående, dispositioner; nämligen ett ovillkorat tillskott i 

förhållande till bolaget och ett mellan tillskottsgivaren och aktieägarna träffat 

                                            
34 Prytz – Tamm s. 26 och 127ff.  
35 Rodhe I s. 385. 
36 Cohen: Rättsfiguren aktieägartillskott s. 513. 
37 Rodhe I s. 385. 
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avtal om att tillskottsgivaren har rätt att erhålla utbetalningar enligt 12 kap. ABL, 

intill tillskottsbeloppet.38 

 

Det är vanligt att villkoret innebär att tillskottet skall återbetalas ur bolagets 

disponibla vinstmedel. I NJA 1988 s. 620 uttalade HD en tolkningsregel gällande 

villkor av nämnt slag. En sådan återbetalning skall ur bolagsrättslig synvinkel 

betraktas som jämställd med vinstutdelning och skall således följa de regler i 

ABL som gäller för utdelning.39 

 

När tillskott görs av den ende aktieägaren i bolaget har det ingen bolagsrättslig 

relevans om tillskottet är villkorat eller inte.40 Aktieägaren beslutar ensam om 

vinstutdelning på bolagsstämman, och är således inte beroende av någon annan 

för återbetalning. Finns det flera aktieägare och om de gör tillskott i proportion 

till vars och ens aktieinnehav blir situationen den samma, eftersom de skall 

behandlas lika vid vinstutdelning och utskiftning.41 

 

Det förhåller sig annorlunda om det finns flera aktieägare i bolaget och inte 

samtliga gör tillskott eller om tillskott inte görs i proportion till aktieinnehav. 

Tillskottsgivaren måste då på något sätt försäkra sig om att återbetalning sker när 

det finns utdelningsbara medel. För att klargöra vad som gäller för inbetalningen 

och rätten till återbetalning bör tillskottsgivaren i skriftlig form fastslå detta.42 

Det kan även vara av vikt att fastslå när återbetalning skall ske, eftersom 

aktieägarna och tillskottsgivaren kan ha olika uppfattning om när så är lämpligt. 

För en tillskottsgivare som äger aktier i mottagarbolaget finns en möjlighet att 

påverka beslut om återbetalning på bolagsstämman. Denna möjlighet föreligger 

inte för en tillskottsgivare som inte innehar aktier i mottagarbolaget. För en 

                                            
38 Lindskog s. 832f.  
39 Närmare om återbetalning, se nedan avsnitt 2.6. 
40 Det påverkar dock den skattemässiga bedömningen, se nedan kapitel 3. 
41 Rodhe I s. 385, Rodhe – Grosskopf s. 7. 
42 Rodhe I s. 385, Rodhe II s. 81f. 
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tillskottsgivare som är icke-aktieägare är det alltså än viktigare att ha skriftligt på 

vad som gäller för rätten till återbetalning. 

 

Avtalet om återbetalning av tillskott kan vara av intresse av ytterligare skäl. HD 

uttalade i NJA 1988 s. 620 att höga krav ställs på bevisning gällande att 

återbetalningsvillkoren inte binder bolaget. Skulle domstol vid tvist komma fram 

till att beviskraven inte är uppfyllda är det troligt att tillskottet inte anses ha ökat 

bolagets egna kapital. Följden av detta kan i så fall bli att styrelseledamöterna 

blir solidariskt ansvariga enligt 13 kap. 2 § ABL. Det är alltså av vikt även för 

styrelseledamöterna att tillse att avtal om tillskott upprättas skriftligen och att det 

framgår tydligt att bolaget inte är bundet.43 

 

2.4.3. Gränsdragning lån – tillskott 

 

Vid ett tillskott erhåller aktiebolaget kapital villkorslöst på ett sätt som medför att 

det egna kapitalet i bolaget ökar. För att klargöra huruvida syftet med 

inbetalningen är lån eller tillskott är det viktigt att vid inbetalningstillfället 

skriftligen precisera vilka villkor som skall gälla och ange inbetalningens 

karaktär.44 Bevis för huruvida det rör sig om tillskott eller lån utgörs dels av 

avtalet om tillskott, dels av redovisningen av inbetalningen.45 För att 

mottagarbolaget skall kunna föra tillskottet till eget kapital i balansräkningen är 

det en förutsättning att det verkligen rör sig om ett tillskott och inte om ett lån.46 

Rör det sig om ett lån skall beloppet givetvis skuldföras. Gränsdragningsproblem 

uppkommer enbart för villkorade tillskott, då det vid ovillkorade tillskott 

förutsätts att tillskottet inte skall återbetalas.  

 

                                            
43 Jmf. Blomberg: Utformning och redovisning av kapitaltäckningsgarantier, Balans 1993 s. 20-25, s. 20. 
44 Rodhe II s. 81f. 
45 Prytz – Tamm s. 48. 
46 Rodhe I s. 385. 
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Enligt Rodhe är det två egenskaper som är karaktäristiska för ett lån. För det 

första att det låntagande aktiebolaget har en skyldighet att återbetala 

kapitalbeloppet och att betala ränta på lånet och för det andra att fordringsägaren 

skall ha möjlighet att vid bolagets likvidation eller konkurs göra anspråk på 

betalning i konkurrens med övriga fordringsägare.47 HD uttalade sig rörande 

gränsdragningen i NJA 1988 s. 620 att: 

 

”tillskott som görs på villkor att bolaget förpliktar sig att i framtiden återbetala 

det måste behandlas som en försträckning.” 

 

Det som skiljer ett tillskott från en försträckning är alltså att bolaget vid ett 

tillskott inte får ha någon återbetalningsförpliktelse, medan det vid ett lån är 

bolaget som är gäldenär. 

 

Enligt FAR:s Redovisningskommitté har det varit en vanlig åtgärd att aktieägare 

eller leverantör efterställt och villkorat sin fordran på bolaget i syfte att undvika 

likvidationsplikt för detsamma. Härefter har beloppet överförts från främmande 

kapital till eget kapital. Det villkor som uppställdes vid efterställningen var 

vanligtvis att betalning inte skulle utkrävas förrän bolaget slutat uppvisa förlust. 

Redovisningskommittén konstaterar att enbart ett uppskjutande av kravet på 

betalning för en skuld inte medför att bolagets egna tillgångar ökar.48 

 

En villkorad fordran är en fordran som inte kan göras gällande förrän en viss 

omständighet har inträffat. Vilken omständighet det är fastslås genom avtal. 

Fordringar som är efterställda är ofta villkorade på så sätt att efterställningen 

aktiveras vid någon bestämd händelse, vanligen gäldenärens konkurs eller 

likvidation. Att en fordran är efterställd innebär att borgenären inte har rätt att få 

betalning för sin fordran förrän övriga borgenärer har fått betalt.49 

                                            
47 Rodhe II s. 80. 
48 FAR:s redovisningskommitté: Vissa problem i samband med villkorligt aktieägartillskott och 
villkorade skulder, FAR:s samlingsvolym 1996 s. 626, nedan FAR:s redovisningskommitté. 
49 Prytz – Tamm s. 47ff. 
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I NJA 1988 s. 620 uttalade sig HD om gränsdragningen mellan efterställda lån 

och tillskott. HD konstaterade att även om villkoret för tillskottet är att 

återbetalning inte skall ske förrän övriga borgenärer har fått betalt för sina 

fordringar eller i en i övrigt obestämd framtid, måste tillskottet ses som en 

försträckning, då det är bolaget som avtalat om återbetalning och som är 

återbetalningsskyldigt. HD yttrade detta rörande efterställda fordringar, så 

kallade förlagslån, men vad som gäller för eviga förlagslån uttalade sig HD inte 

om. De eviga förlagslånen kan endast göras gällande vid konkurs eller 

likvidation.50 

 

Slutsatsen av det ovan sagda är således att även om ett tillskjutande av medel 

benämnts som tillskott skall det skuldföras om det de facto uppstår ett 

fordringsförhållande mot bolaget.51 

 

2.5. Tillskottsgivaren 

 

Termen aktieägartillskott har varit mer eller mindre vedertagen för tillskott utan 

aktieteckning och detta skulle kunna tyda på att det är enbart aktieägare som kan 

göra tillskott. Det har dock i praktiken förekommit att andra än aktieägare gjort 

tillskott, exempelvis leverantörer som eftergivit fordringar. HD uttalade sig 

rörande tillskottsgivaren i NJA 1988 s. 620: 

 

”När medel villkorslöst tillskjuts ett aktiebolag, måste detta anses öka bolagets 

eget kapital, oavsett om tillskottet skett från aktieägare eller annan.” 

 

                                            
50 Prytz – Tamm s. 49. 
51 NJA 1988 s. 620, Prytz – Tamm s. 48. 
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Enligt HD är det huvudsakliga alltså inte vem tillskottet härrör från, utan att 

tillskottet inte är villkorat gentemot bolaget samt att det egna kapitalet ökar p.g.a. 

transaktionen. 

 

Skillnaden mellan att vara tillskottsgivare med aktieinnehav och tillskottsgivare 

utan aktieinnehav är att den sistnämnde kan få svårare att påverka 

återbetalningen av tillskottet. Beslut om återbetalning skall fattas på 

bolagsstämma och där har icke-aktieägaren ingen rättighet att delta. 

 

Det är inte helt ovanligt att tillskott görs av icke-aktieägare. Tillskott förekommer 

exempelvis inom koncerner och används då för koncerninterna vinstöverföringar, 

som ett alternativ till koncernbidrag.52 Ett tillskott som görs av ett helägt 

dotterbolag medför dock inte någon ökning av mottagarbolagets tillgångar.53 En 

annan variant av tillskott är när en leverantör eller en bank som tillskott efterger 

en fordran på mottagarbolaget. Tillskottsgivaren, leverantören eller banken, 

innehar för det mesta inte aktier i mottagarbolaget. I dessa fall torde det inte 

finnas några skäl för tillskottsgivaren att göra ett ovillkorat tillskott, eftersom de 

inte ger någon rätt till återbetalning. Det är rimligt att anta att det istället görs 

villkorade tillskott för de fall där det rör sig om icke-aktieägare som gör tillskott.  

 

2.6. Tillskottets fullgörande 

 

Det vanligaste är troligtvis att ett tillskott sker genom ett tillskjutande av pengar. 

Tillskottet kan då göras genom att det avtalade beloppet överlämnas kontant, 

eller genom insättning på exempelvis bankkonto eller postgirokonto tillhörande 

mottagarbolaget. Ett tillskott är fullgjort då det har åsatts ett värde i 

balansräkningen och kan tas upp som eget kapital utan ytterligare åtgärder.54 

 

                                            
52 Prytz – Tamm s. 54. 
53 Prytz – Tamm s. 56. 
54 Rodhe I s. 387, Rodhe II s. 83, Prytz – Tamm s. 56ff. 
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En fråga som diskuterats i doktrinen är huruvida ett tillskott kan ske genom en 

betalningsutfästelse, d.v.s. genom att tillskottsgivaren förklarar sig 

betalningsskyldig för beloppet. Det har främst diskuterats om en sådan 

betalningsutfästelse skulle kunna strida mot låneförbudet som stadgas i 12 kap. 7 

§ ABL. Rodhe ansåg i sin artikel ”Något om aktieägartillskott” inte att det fanns 

underlag för ett generellt påstående att det förelåg hinder för att posten 

aktiekapital skulle kunna täckas av fordran mot aktieägare, så länge som 

aktieägaren är betalningsduglig för beloppet. Detta gäller under förutsättning att 

det registrerade aktiekapitalet en gång inbetalts enligt reglerna i ABL om bolags 

bildande respektive nyemission.55 

 

I Snabbhaksfallet tog HD fasta på det resonemang Rodhe uppställt i ovan 

nämnda artikel och fastslog att ett tillskott kan göras genom en 

betalningsutfästelse från en betalningsduglig tillskottsgivare, men uppställde 

vissa ytterligare krav för fullgörelse. De krav som HD uppställde var att 

tillskottsgivarens utfästelse skulle vara oåterkallelig, d.v.s. att han skall sakna rätt 

att kräva att bolaget skall betala tillbaka beloppet, vidare krävs att utfästelsen 

skall vara definitiv, vilket innebär att givaren inte får ha rätt att ändra tillskottets 

karaktär till att bli en fordran mot bolaget.56 För det fall att dessa kriterier är 

uppfyllda bör det vara möjligt att göra ett tillskott genom en betalningsutfästelse. 

 

Tillskott med sakvärde istället för pengar kan tänkas vara en möjlig lösning för 

tillskottsgivaren. Det råder i doktrinen en samstämmig uppfattning om att 

tillskott kan ske med sakvärde.57  

 

Ett specialfall av tillskott med sakvärde är när tillskott görs genom ett 

eftergivande av en redan existerande fordran.58 Detta kan tänkas bli fallet om 

                                            
55 Rodhe I s. 388. 
56 NJA 1988 s. 620, Prytz – Tamm s. 57ff. 
57 Lindskog s. 827ff, Prytz – Tamm s. 57ff, Posselius m.fl.: Skyddet för aktiebolagets egna kapital, 2:a u. 
s. 39, nedan Posselius m.fl. 
58 Lindskog s. 827ff. 
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exempelvis en leverantör har en fordran på mottagarbolaget p.g.a. levererade 

varor och efterger fordran såsom ett villkorat tillskott. Ett sådant eftergivande 

torde vara vanligast förekommande i koncernförhållanden, där mottagarbolaget 

och tillskottsgivaren är syskonbolag. En annan förekommande situation är en 

bank som efterger en fordran den har på mottagarbolaget. För att det verkligen 

skall bli fråga om ett tillskott krävs, enligt FAR:s redovisningskommitté, att 

eftergivandet är oåterkalleligt och definitivt.59 

 

2.7. Återbetalning av tillskott 

2.7.1. Allmänt 

 

För att en rätt att erhålla återbetalning av ett tillskott skall uppkomma måste 

tillskottet vara villkorat, d.v.s. avtalas om mellan aktieägare och tillskottsgivare. 

 

HD påpekade i Snabbhaksfallet att för det fall det finns mer än en aktieägare i 

bolaget så blir tillskottsgivarens rätt att fordra återbetalning av tillskottet 

beroende av att villkoret binder berörda aktieägare. Kravet på att berörda 

aktieägare skall vara avtalsvis bundna gäller följaktligen även för tillskottsgivare 

som inte äger aktier i bolaget. 

 

I doktrinen har olika varianter föreslagits gällande hur återbetalningsrätten skall 

kunna säkerställas för tillskottsgivaren. Rätten till återbetalning uppkommer 

genom avtal med berörda aktieägare och ABL sätter här gränser för vad som är 

möjligt att avtala om. Här nämns kort tre varianter för återbetalningsrätten, vilka 

behandlas mer utförlig nedan. 

 

Vanligast förekommande är troligtvis röstbindningsavtal, i vilket aktieägarna 

förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för återbetalning av tillskottet så snart 

                                            
59 FAR:s redovisningskommitté s. 626. 
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detta är möjligt.60 En annan variant, som ibland kombineras med ett 

röstbindningsavtal, är en villkorad fordran på aktieägare. Villkoret har då 

innebörden att tillskottsgivaren får en fordran på aktieägare motsvarande vad 

denne utfår av bolaget, till dess att tillskottet är återbetalt.61 Ett tredje synsätt är 

att återbetalningsrätten ses som en begränsad överlåtelse av rätten till framtida 

vinstutdelning. Frågan som här uppkommer är huruvida en sådan konstruktion 

strider mot splittringsförbudet eller inte.62 

 

2.7.2. Röstbindningsavtal 

 

Återbetalning av ett villkorat tillskott, i bolagsrättsligt avseende, uttrycks ofta 

som att återbetalningen är jämställd med vinstutdelning i ABL:s mening.63 

Lindskog väljer att uttrycka det som att ”rätten till återbetalning bör vara 

underkastad de begränsningar som enligt ABL gäller för vinstutdelning”.64 I 

NJA 1988 s. 620 uttalade HD rörande återbetalning av tillskott att: 

 

”När för ett tillskott uppställs villkoret att återbetalning skall ske ur bolagets 

disponibla vinstmedel, torde det normalt få antas att avsikten är att återbetalning 

(eller skuldföring av belopp för återbetalning) skall ske i enlighet med de regler i 

aktiebolagslagen som gäller för utdelning.” 

 

Då återbetalningsrätten säkras genom användandet av ett röstbindningsavtal 

förbinder sig aktieägarna i avtal med tillskottsgivaren att rösta för återbetalning 

av tillskott på bolagsstämma då utdelningsbart kapital finns i bolaget. Detta 

röstbindningsavtal ger tillskottsgivaren en passiv förtursrätt till framtida 

vinstutdelningar, till dess att tillskottsbeloppet är återbetalt.65 

                                            
60 Prytz – Tamm s. 26f. 
61 Prytz – Tamm s. 67. 
62 Prytz – Tamm s. 27. 
63 Rodhe I s. 386f. 
64 Lindskog s. 827. 
65 Prytz – Tamm s. 65f. 
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Återbetalningens aktualisering blir här beroende av det framtida beslut som skall 

fattas av aktieägare på bolagsstämma.66 I 12 kap. 1 § ABL finns stadgandet om 

vinstutdelning och hur utbetalning av bolagets medel får ske till aktieägare. 

Aktiebolaget kan inte självt avtala om återbetalning genom utdelning av 

eventuell framtida vinst, eftersom vinstutdelning är beroende av ett beslut som 

skall fattas av aktieägarna på bolagsstämman enligt 12 kap. 3 § ABL.67 

 

I 12 kap. 1 § ABL stadgas begreppet utbetalning och med utbetalning menas här 

även en skuldföring av belopp, om denna inte följs av en omedelbar 

utbetalning.68 Av detta följer att det är först sedan bolagsstämman fattat beslut 

om att återbetalning skall ske, som bolaget är bundet. Efter detta kan och skall 

tillskottet skuldföras och tillskottsgivaren har härmed erhållit en fordran på 

bolaget.69 

 

För det fall där det inte finns utdelningsbart kapital och beslut om återbetalning 

ändå tas, ses denna som olovlig vinstutdelning enligt 12 kap. 5 § ABL. Detta 

innebär att mottagaren, om han insåg eller borde ha insett att utbetalningen stred 

mot ABL, är skyldig att återbära den olovliga utdelningen med ränta.70 

 

Rör det sig om ett aktiebolag med en aktieägare uppkommer ingen problematik 

ur bolagsrättslig synvinkel vad gäller återbetalningen. Den ensamma aktieägaren 

kan rösta för utdelning när helst det passar, och om det då formellt är en 

återbetalning av tillskott eller ej spelar sannolikt ingen roll.71 Det han bör tänka 

på är att vinstutdelningen givetvis måste följa ABL:s regler om vinstutdelning. 

Görs tillskott av flera aktieägare och i proportion till aktieinnehavet för var och 

en, blir inte återbetalningen något bolagsrättsligt problem. Aktieägarna 

                                            
66 NJA 1988 s. 620, Rodhe I s. 386. 
67 Rodhe II s. 82, Rodhe – Grosskopf s. 7. 
68 Rodhe I s. 387f. 
69 Rodhe I s. 387. 
70 Rodhe II s. 113. 
71 Det kan dock få inkomstskattekonsekvenser, se nedan kap. 3. 
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medverkar vid vinstutdelning och skall, enligt aktiebolagsrättsliga 

grundprinciper, behandlas lika.72  

 

I aktiebolag där det finns flera aktieägare och tillskottet inte görs i proportion till 

aktieinnehavet, är tillskottsgivaren beroende av att de övriga aktieägarna röstar 

för en återbetalning enligt avtal. En icke-aktieägare blir också beroende av att 

bolagsstämman fattar beslut om återbetalning, men han kan givetvis inte själv 

delta i beslutet. Hur långtgående rättsverkningar ett röstbindningsavtal får i en 

konfliktsituation är osäkert. Det råder enlighet i doktrinen om att 

röstbindningsavtal är obligationsrättsligt giltiga, men de kan inte göras gällande 

mot bolaget.73 

 

2.7.3. Villkorad fordran på aktieägare 

 

En möjlig lösning för att säkra rätten till återbetalning av tillskott kan vara en 

villkorad fordran på aktieägare. Tillskottsgivaren avtalar då med aktieägarna om 

att erhålla återbetalning motsvarande vad som utbetalas från aktiebolaget till 

aktieägaren i form av utdelning respektive utskiftning vid likvidation. Här får 

givaren en fordran direkt på aktieägarna motsvarande tillskottet.74 

 

2.7.4. Överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning 

 

En begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelningar som alternativ 

till återbetalningsrätten har föreslagits.75 Detta innebär att tillskottsgivaren skulle 

ha en förtursrätt till alla utbetalningar som görs ur bolaget enligt 12 kap. 1 § 

ABL. Stadgandet innefattar utbetalningar av bolagets medel till aktieägare och 

                                            
72 Rodhe I s. 385, Rodhe – Grosskopf s. 7. 
73 Prytz – Tamm s. 150f. 
74 Prytz – Tamm s. 177f. 
75 Lindskog s. 386f. 
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sådana får endast ske i enlighet med ABL vid utdelning, utbetalning vid 

nedsättning i vissa fall samt utskiftning då bolaget likvideras.76 

 

Lindskog framhåller att detta är en tänkbar konstruktion för rätten till 

återbetalning. Det faktum att tillskottsgivaren har möjligheten till återkrav med 

förtursrätt före aktieägarna torde inte strida mot HD:s uttalande i Snabbhaksfallet 

om att återbetalningskravet inte får vara bindande för bolaget ”på förhand”. Detta 

kan sägas eftersom återkravet gäller utbetalningar från bolaget som är i 

vederbörlig ordning beslutade. För tillskottsgivarens del är det fortfarande så att 

det är aktieägarna som har makten att besluta om återbetalning, men återkravet 

utgör ett hinder för utbetalning till aktieägarna.77 

 

Här uppkommer dock frågan om en sådan konstruktion strider mot principen om 

aktiers odelbarhet, d.v.s. splittringsförbudet. Splittringsförbudet innebär att det 

inte är tillåtet att skilja någon av de befogenheter som ingår i aktierätten från de 

övriga. Främst avser splittringsförbudet skiljandet av rösträtten från de 

ekonomiska befogenheterna och det är fråga om splittring med verkan gentemot 

bolaget. Aktieägarna kan genom obligationsrättsliga avtal reglera att de 

exempelvis skall rösta för återbetalning av tillskott på bolagsstämma.78 Lindskog 

anser dock att det är att dra för långtgående slutsatser av splittringsförbudet att 

hävda att aktieägare inte under viss tid och intill ett visst belopp kan förplikta sig 

att utge belopp som motsvarar utdelning till exempelvis tillskottsgivare.79 Även 

Prytz och Tamm har framhållit att en sådan begränsad rätt till framtida 

vinstutdelning bör vara möjlig för tillskottsgivaren.80 

 

                                            
76 Lindskog s. 836. 
77 Lindskog s. 836f. 
78 Prytz – Tamm s. 156f. 
79 Lindskog s. 836f. 
80 Prytz – Tamm s. 171. 
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2.7.5. Ränta på tillskott 

 

Det förekommer att aktiebolag som erhållit tillskott betalar ränta på tillskottet, 

som om det uppkommit en skuld för bolaget. Orsaken till detta kan vara 

företagsekonomiska och skattemässiga81 överväganden. Detta är, enligt Rodhe – 

Grosskopf, en ”praktfull sammanblandning av de båda juridiska formerna lån 

och tillskott”.82 Ett tillskott kan inte ge upphov till någon förpliktelse för bolaget 

och kan följaktligen inte heller ge upphov till någon ränteförpliktelse. Den s.k. 

räntan bedöms bolagsrättsligt på samma vis som själva återbetalningen, d.v.s. 

som vinstutdelning och skall följa reglerna i 12 kap. ABL.83 

 

2.8. Tillskottets redovisning 

2.8.1. Allmänt om redovisningen av tillskott 

 

Syftet med lagreglerna om redovisning och värdering är att garantera att korrekta 

besked om redovisning och resultat lämnas för bolaget, exempelvis uppgifter om 

hur stort det egna kapitalet är och hur det är sammansatt.84 Detta är en uppgift 

som det är av största vikt att den är tillförlitlig, då bl.a. investerare grundar sina 

bedömningar på hur eget kapital ser ut i förhållande till andra uppgifter som 

hämtas från redovisningen. Även övriga uppgifter i redovisning och resultat 

ligger till grund för många beslut som fattas om bolaget, både internt och externt. 

 

Hur ett tillskott har redovisats är främst av vikt som bevisning rörande frågan om 

huruvida det tillskjutna kapitalet skall ses som lån eller som tillskott.85 Detta har i 

sin tur inverkan på den skatterättsliga bedömningen av en återbetalning.86 

                                            
81 Se nedan kapitel 3. 
82 Rodhe – Grosskopf s. 9. 
83 Prytz – Tamm s. 73. 
84 Posselius m.fl. s. 64. 
85 Prytz – Tamm s. 88. 
86 Se nedan kapitel 3. 
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2.8.2. Redovisning hos mottagarbolaget 

 

Redovisningen av tillskottet för mottagarens del blir resultatmässigt såsom 

extraordinär intäkt. Om någon del av tillskottet återstår efter att eventuella 

skulder täckts i balansräkningen, ökar tillskottet det egna kapitalet i bolaget. Rör 

det sig om ett eftergivande av en fordran skall mottagarbolagets skuld till givaren 

minskas med ett belopp motsvarande tillskottet. För att tillskottet verkligen skall 

få den här effekten krävs att det inte längre rör sig om ett lån. Ett lån skall 

skuldföras och kan aldrig medföra en ökning av det egna kapitalet.87 

 

När ett aktiebolag har erhållit ett villkorat tillskott innebär detta, som ovan 

nämnts, inte några förpliktelser för bolaget. Det har i doktrinen diskuterats om 

villkoret om återbetalning av tillskottet kan ses som ett latent förbehåll för 

bolaget, vilket kan aktualiseras i en framtid. Rodhe – Grosskopf har hävdat detta 

och anser därför att tillskottet bör komma till synes i årsredovisningen det år då 

tillskottet gjorts, och gärna även i följande årsredovisningar.88 Enligt uttalanden 

som gjorts av FAR:s redovisningskommitté skall återbetalningsskyldigheten 

rörande tillskottet dels tas med i förvaltningsberättelsen, dels upptas i bolagets 

årsredovisning som en ansvarsförbindelse.89 Detta fastslogs senare av HD i 

Snabbhaksfallet.90 

 

Vid en återbetalning av tillskottet skall denna bokföras som en utdelning, då 

återbetalningen bolagsrättsligt jämställs med en vinstutdelning.91 Återbetalningen 

skall beslutas på bolagsstämma, och det bör framgå av utdelningsförslaget att det 

rör sig om en återbetalning av ett villkorat tillskott och inte en ordinär 

                                            
87 Posselius m.fl. s. 67. 
88 Rodhe – Grosskopf s. 9. 
89 FAR:s redovisningskommitté s. 626. 
90 NJA 1988 s. 620. 
91 Se ovan kap. 2.7.1. 
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vinstutdelning. Skälet till detta är att undvika att återbetalningen utlöser 

inkomstbeskattning.92 

 

2.8.3. Redovisning hos tillskottsgivaren 

 

FAR:s redovisningskommitté har uttalat att för det fall det rör sig om en 

förlusttäckning, bör tillskottet kostnadsföras omgående hos givarbolaget.93 

Tillskottet torde kunna bokföras som en extraordinär kostnad om det rör sig om 

ett väsentligt belopp och om åtgärden är av engångskaraktär.94 

 

När tillskottet återbetalas skall beloppet vanligtvis redovisas som en extraordinär 

intäkt hos tillskottsgivaren.95 För att detta skall bli aktuellt skall tillskottet vid 

tillskottstillfället ha redovisats som en extraordinär kostnad.96 

 

                                            
92 Posselius m.fl. s. 67f. 
93 FAR:s redovisningskommitté s. 627. 
94 Posselius m.fl. s. 67. 
95 Posselius m.fl. s. 68. 
96 Prytz – Tamm s. 90. 
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3. Tillskott utan aktieteckning ur skatterättsligt perspektiv 

3.1. Inkomstskatterättsliga principer 

 

De inkomstskatterättsliga grundprinciperna åberopas ofta i förarbeten till 

inkomstskatterättslig lagstiftning. De ger vägledning i hur skattetrycket skall 

fördelas mellan olika skattskyldiga.97 Dessa principer har även till syfte att bidra 

till en konsekvent inkomstbeskattning.98 Nedan beskrivs några 

inkomstskatterättsliga principer som är av vikt för den fortsatts framställningen. 

 

Grunden för inkomstbeskattningens utformning är skatteförmågeprincipen. 

Innebörden av principen är att var och en skall betala skatt i förhållande till sin 

förmåga men problem uppkommer när skatteförmågan skall fastställas.99 Ett 

flertal frågor måste besvaras, t.ex.: vilka ekonomiska faktorer som skall tas 

hänsyn till och under vilken tidsperiod skall skatteförmågan mätas?100 Dessa 

frågor skall dock inte behandlas närmare här. 

 

Likformighetsprincipen i inkomstbeskattningen uttrycks ofta i förarbeten genom 

uttalanden om att reglerna i skattelagstiftningen skall vara enhetliga och 

likformiga. Innebörden av principen är att ekonomiskt likvärdiga inkomster skall 

beskattas på samma sätt, även om de erhållits på olika sätt.101 Detta har sin grund 

i den allmänna rättviseprincipen, som återfinns bl.a. i 1 kap. 2 och 9 §§ 

regeringsformen, där likhet inför lagen samt domstolars och 

förvaltningsmyndigheters skyldighet att iaktta saklighet och opartiskhet stadgas. 

 

                                            
97 Lodin m.fl.: Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 7:e u., s. 24. Nedan Lodin m.fl. 
98 Lodin m.fl. s. 36. 
99 Lodin m.fl. s. 24. 
100 Hansson och Norrman: Skatter – teori och praktik, 1:a u., s. 93f. 
101 Lodin m.fl. s. 35. 
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Principen om symmetri i inkomstbeskattningen innebär att eftersom inkomster 

blir beskattade ger förluster upphov till rätt att göra avdrag, dock med vissa 

begränsningar.102 

 

Reciprocitet i beskattningen föreligger då en transaktion som medför en 

skattepliktig intäkt för en skattskyldig också ger upphov till avdragsgilla 

kostnader för en annan skattskyldig. Reciprociteten är dock sällan fullständig.103 

 

3.2. Tolkning av skattelag och praxis 

 

Skatterättsligt finns en förhållandevis väl etablerad uppfattning om rättskällornas 

inbördes förhållande. Lagstiftningen är den primära rättskällan och skall följas 

om lagtexten är klar.104 Förarbetena är till hjälp vid tolkning av lagtextens 

innebörd och av dessa är det skatteutskottets betänkanden som är av störst vikt.105 

 

Inom skatterätten har prejudikaten en viktig roll. Regeringsrätten, nedan RR, är 

prejudikatinstans och dess avgöranden skall leda rättsutvecklingen. RR skall 

tolka lagstiftningen, och när dom avkunnats får denna ett självständigt värde som 

rättskälla. Det kan förekomma att tolkning av praxis är behövlig, men i de fall 

där praxis är klar har den större vikt för lagtolkningen är förarbetena. Så kallad 

stadgad praxis föreligger då RR har tagit ställning i samma fråga i flera domar.106 

 

På skatterättens område har praxis ett samspel med lagstiftningen. Det 

förekommer sällan att praxis kodifieras, utan så länge som praxis utvecklas på 

sätt som anses lämpligt görs inte några ingripanden lagstiftningsvägen. Utvecklas 

rättspraxis på ett sätt som inte ses som lämpligt lagstiftas på området, vilket då 

leder till att tidigare praxis blir obsolet. Detta samspel får till följd att 

                                            
102 Lodin m.fl. s. 36. 
103 Lodin m.fl. s. 37f. 
104 Lodin m.fl. s. 527. 
105 Lodin m.fl. s. 14. 
106 Lodin m.fl. s. 541, 543f. 
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rättsutvecklingen leds av RR, och att det ut praxis till stor del kan utrönas vad 

som är gällande rätt.107 

 

Förhandsbesked i skatterättsliga frågor belyser enskilda fall snabbare än vad som 

sker domstolsvägen. Den skattskyldige kan ansöka om förhandsbesked rörande 

hur han kommer att bli beskattad i en konkret situation. Beskeden är bindande 

och de är viktiga för förutsebarheten inom beskattningen. Förhandsbesked 

meddelas av skatterättsnämnden och kriterierna för att förhandsbesked skall 

lämnas är att rättsfrågan är av synnerlig vikt för den skattskyldige eller av vikt 

för enhetlig lagtolkning och rättstillämpning. Förhandsbesked överklagas till RR 

och blir då prejudicerande på samma sätt som övriga domar från RR.108 Fördelar 

med förhandsbesked är att det ofta rör sig om nyligen införd lagstiftning och att 

rättsfrågorna vanligtvis är tydligare än i rättsfallen.109 

 

På områden där det saknas en skatterättslig lagreglering bör rättshandlingar 

bedömas enligt sin civilrättsliga innebörd. Denna princip kan frångås, men enbart 

om mycket starka skäl talar för det.110 Bidragande faktorer när en sådan 

bedömning görs är till exempel de ovan nämnda särskilda syften som ligger till 

grund för skatterätten.111 Inom skatterätten skall hänsyn tas till dessa syften, 

vilket leder till att rättshandlingar ibland bedöms annorlunda än vad som görs i 

civilrätten. RR fastslog genom dom skatterättsnämndens uttalanden rörande 

skillnaderna mellan aktiebolagsrätt och skatterätt i RÅ 85 1:10: 

 

”I skatterättsligt hänseende är emellertid utgångspunkterna för bedömningen 

annorlunda än i aktiebolagsrätten.” 

 

                                            
107 Lodin m.fl. s. 544f. 
108 Lodin m.fl. s. 17f. 
109 Lodin m.fl. s. 544. 
110 Algotsson s. 587. 
111 Grosskopf: Om återbetalning av villkorliga aktieägartillskott, SN 1984, s. 459-464, s. 461. 
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I skatterättslig praxis har den civilrättsliga form som en skattskyldig valt för en 

transaktion för det mesta respekterats. De gånger RR har gjort undantag har varit 

då den valda formen även skulle ha underkänts enligt civilrättsliga principer. Det 

har då rört sig om skentransaktioner eller om rättshandlingar med oriktig 

benämning.112 

 

3.3. Avdragsrätt 

 

Avdragsrätten för kostnader grundas på reciprocitetsprincipen. Har en 

skattskyldig blivit inkomstskattepliktig för en intäkt resulterar detta oftast i att en 

annan skattskyldig får avdragsrätt för kostnader.113  

 

Den allmänna avdragsrätten stadgas i 20 § kommunalskattelagen (1928:370), 

nedan KL. Avdragsrätten uttrycks på så sätt att alla omkostnader för intäkternas 

förvärvande och bibehållande som uppkommit i förvärvskällan är avdragsgilla. 

Då juridiska personer enbart har en förvärvskälla, näringsverksamhet, 

uppkommer samtliga kostnader i samma förvärvskälla som intäkterna, 2 § 1 

mom. lagen om statlig inkomstskatt (1947:576), nedan SIL. 

 

Avdragsrätten i näringsverksamhet stadgas i 23 § KL, där det anges att avdrag får 

göras för kostnader i verksamheten enligt anvisningarna till nämnda §. Förluster 

är kostnader i verksamheten och får dras av om inte särskilda skäl mot 

avdragsrätten föreligger, 23 § anv.p. 1 st. 4 KL. 

 

Intäkter som är skattefria för mottagaren anses inte ge upphov till någon 

avdragsrätt hos den skattskyldige som har kostnaderna för transaktionen. Det är 

ovanligt att skattefria intäkter uppkommer i näringsverksamhet. Ett 

förekommande fall är ett efterskänkande av en fordran som, genom 

                                            
112 Lodin m.fl. s. 547f. 
113 Lodin m.fl. s. 37f. 
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skuldminskningen, utgör en intäkt för gäldenären. Intäkter av detta slag har inte 

inkomstbeskattats om efterskänkandet har skett på grund av gäldenärens 

obestånd, s.k. ackordsvinster.114 

 

3.4. Tillskott utan aktieteckning – inkomstskatterättsligt 

3.4.1. Allmänt 

 

Tillskott utan aktieteckning regleras inte närmare i skatterättslig lagstiftning. Ett 

undantag finns dock i 3 § 12 mom. SIL, rörande ovillkorade tillskott till 

fåmansbolag som gjorts före 1990. Denna reglering är inte intressant för 

uppsatsen då den enbart behandlar realisationsvinstberäkning och utdelning i 

fåmansbolag. Fåmansföretagslagstiftningen har tillkommit p.g.a. särskilda 

hänsyn, exempelvis för att undvika att ägarna gynnas på bolagets bekostnad.115 

Utöver det ovan nämnda lagrummet finns inte lagstadgat vad som gäller för 

tillskott inkomstskatterättsligt. Gällande rätt inkomstskatterättsligt har istället 

fastslagits i praxis av RR.116 

 

Precis som i civilrätten görs det inkomstskatterättsligt skillnad mellan villkorade 

och ovillkorade tillskott.117 

 

3.4.2. Ovillkorade tillskott 

 

Ett ovillkorat aktieägartillskott ges utan något förbehåll om att återbetalning av 

tillskottet skall ske. Tillskottet ses därför ur ett skatteperspektiv som en 

                                            
114 Lodin m.fl. s. 241. 
115 Lodin m.fl. s. 309. 
116 Se nedan kapitel 3.5. 
117 Prytz – Tamm s. 177. 
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kapitalinsats och är som sådan inte inkomstskattepliktig för det mottagande 

bolaget.118 

 

Ovillkorat tillskott är inte någon avdragsgill driftskostnad för givaren.119 Det 

anses istället att tillskottet kommer tillskottsgivaren tillgodo genom att värdet på 

mottagarbolaget stiger.120 Det ovillkorade aktieägartillskottet får dock räknas 

som en avdragsgill omkostnad vid beräkningen av realisationsvinst vid en 

eventuell försäljning av aktierna i mottagarbolaget.121 

 

Det torde, enligt min mening, vara ovanligt med ovillkorade tillskott från icke-

aktieägare. Icke-aktieägare har ingen möjlighet till avdrag vid 

realisationsvinstberäkning och får inte heller någon del av att bolagets 

förmögenhet ökar. Det fall där det kan tänkas att ovillkorat tillskott görs av icke-

aktieägare är inom koncerner mellan syskonbolag, istället för koncernbidrag. Det 

förekommer att finansiering inom koncerner sker med ovillkorade tillskott.122 Det 

skulle kunna tänkas att någon forma av avdragsrätt för icke-aktieägare 

uppkommer p.g.a. allmänna avdragsregler. Det är emellertid osäkert om så är 

fallet.123 

 

3.4.3. Villkorat tillskott 

 

Ett villkorat tillskott ses inte som skattepliktig intäkt för mottagarbolaget och ger 

vid tillskjutandet inte upphov till någon inkomstbeskattning. Skattefrihet för 

mottagaren gäller dock inte om transaktionens verkliga innebörd varit en annan 

än tillskott.124 

 

                                            
118 Algotsson s. 592. 
119 Algotsson s. 592. 
120 Rodhe – Grosskopf s. 7. 
121 Lodin m.fl. s. 307. 
122 Prytz – Tamm s. 54f. 
123 För en mer detaljerad genomgång, se Prytz – Tamm s. 130. 
124 Algotsson s. 590. 



 40 

Ett tillskott utan aktieteckning är inte avdragsgillt för tillskottsgivaren, utan det 

ses som en kapitalinsats.125 Tillskottsgivaren får inte, som vid ett ovillkorat 

tillskott, räkna in tillskottet i anskaffningskostnaden för aktier i bolaget och 

således inte göra avdrag vid en realisationsvinstberäkning.126 

 

Inkomstskatterättsligt har problem oftast uppstått då villkorat tillskott skall 

återbetalas. Återbetalningen kan antingen ses som en återbetalning av ett lån eller 

som en utdelning. Utdelningsbeskattningen stadgas i 3 § 1 mom. SIL, medan 

återbetalning av ett lån inte beskattas.127 Återbetalning av villkorade tillskott har 

behandlats av RR vid ett antal tillfällen.128 När det, som för tillskott, inte finns 

lagstadganden får praxis istället vara vägledande för hur beskattning skall ske. 

 

Återbetalning av villkorade tillskott har behandlats av RR i RÅ 85 1:10. 

Återbetalningen jämställs skatterättsligt med en återbetalning av ett lån och den 

är därmed inte skattepliktig för tillskottsgivaren. Enligt Grosskopf gjorde RR:n 

denna bedömning av neutralitetsskäl, eftersom återbetalning av kapital var 

skattefri vid tiden för domen.129 Trots att denna lagstiftning ändrats efter RÅ 85 

1:10 uttalades det i samband med skattereformen att ändringen inte avsågs 

påverka tidigare praxis rörande återbetalning av tillskott, utan den skulle 

fortfarande vara gällande. RR fastslog i RÅ 85 1:10 att: 

 

”Oavsett hur det må förhålla sig med den civilrättsliga frågan anser nämnden 

därför att det saknas anledning att gå ifrån den vedertagna uppfattningen att ett 

villkorligt tillskott är att anse som ett lån och att en återbetalning av ett 

villkorligt tillskott till tillskottsgivaren själv i skatterättsligt hänseende behandlas 

som en återbetalning av lån.” 

 

                                            
125 Lodin m.fl. s. 306. 
126 RÅ 85 1:10. 
127 Lodin m.fl. s. 307. 
128 Bl.a. RÅ 83 1:42, RÅ 85 1:10, RÅ 1987 ref. 145, RÅ 1988 ref. 65. 
129 Grosskopf: Olovlig vinstutdelning – bolagsrättsliga och skatterättsliga synpunkter, SN 1993 s. 109-
117, s. 117. 
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Det är alltså i praxis uttalat att tillskottsgivaren inte skall bli inkomstbeskattad 

vid en återbetalning av ett villkorat tillskott.130 Det kan dock, ur bevissynpunkt, 

vara en god idé att i utdelningsförslaget från bolagsstämman klart uttrycka att 

vinstutdelningen är en återbetalning.131 

 

För det fall där tillskottsgivaren är icke-aktieägare torde bedömningen bli 

densamma. Det finns inget som talar för att återbetalning skulle bedömas på 

annat sätt än då givaren är aktieägare.132 

 

Fråga uppstår vad återbetalning får för inkomstskattemässiga följder om den sker 

till annan är tillskottsgivaren. I RÅ 1988 ref. 65 behandlades återbetalning av 

tillskott till en förvärvare av återbetalningsrätten. RR ansåg inte att det fanns 

några skäl att behandla detta på annat sätt än återbetalning till tillskottsgivaren 

själv. 

 

Tillskott används inom koncerner som en form av vinstöverföring. Det ses som 

ett alternativ till koncernbidrag.133 Gränsdragningsproblem mellan tillskott och 

koncernbidrag eller mellan ackord och tillskott kan uppkomma vid ovillkorade 

tillskott, men om tillskottet är villkorat uppstår inga sådana problem.134 

 

3.5. Regeringsrättens praxis 

 

Den praxis som är av vikt gällande återbetalning av tillskott tillkom under 1980-

talet. 1991 genomfördes en omfattande skattereform i Sverige, men någon 

ändring av praxis rörande återbetalning av tillskott avsågs inte.135 Samtliga 

                                            
130 Rodhe – Grosskopf s. 7. 
131 Posselius m.fl. s. 68. 
132 Prytz – Tamm s. 132. 
133 Prytz – Tamm s. 54. 
134 Prytz – Tamm s. 122. 
135 Algotsson s. 593. 
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rättsfall som behandlas i detta stycke är förhandsbesked som överklagats och 

behandlats av RR.  

 

I rättsfallet RÅ 83 1:42 beskattades en återbetalning av ett villkorat tillskott som 

utdelning och inte som återbetalning av lån. Det rörde sig om ett aktiebolag som 

gjorde ett villkorat tillskott till dotterbolag. Dotterbolaget såldes senare till ett 

annat aktiebolag, som hade för avsikt att avveckla dotterbolaget efter 

återbetalning av tillskottet. RR kom fram till att återbetalningen skulle ses som en 

utdelning enligt 12 kap. ABL. 

 

I RÅ 85 1:10 begränsade RR räckvidden av RÅ 83 1:42 genom att den fastslog 

ett uttalande av Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden. Där uttrycktes att 

1983-års mål inte kunde tillskrivas generell räckvidd. Det rörde sig i RÅ 85 1:10 

om en återbetalning av villkorat tillskott till givaren, där ende aktieägaren i 

bolaget gjort tillskott och nu avsåg avyttra aktierna. RR fastslog att en 

återbetalning, som tas från det fria kapitalet i BR, till den som gjort tillskottet inte 

skulle utlösa någon inkomstbeskattning. Det skulle inte göra någon skattemässig 

skillnad om återbetalningen redovisades som en extraordinär kostnad. Vid 

avyttring av både aktier och rätt till återbetalning skall de behandlas var för sig. 

 

Enligt RSV är det klart att återbetalning av villkorat tillskott normalt skall 

behandlas som en återbetalning av ett lån, även om återbetalningsrätten 

överlåtits. Det uttrycker vidare att återbetalning behandlas som utdelning endast 

om särskilda omständigheter föreligger.136 Vilka dessa särskilda omständigheter 

är nämns inte. Algotsson påpekar att det i RÅ 83 1:42 rörde sig om tillskott som 

inte var påkallat av likvidationsskäl, att taxeringsintendenten yrkat att det inte var 

fråga om tillskott i vanlig bemärkelse, samt att aktierna efter överlåtelsen blivit 

omsättningstillgång från att ha varit anläggningstillgång.137 

 
                                            

136 RSV: Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 1998 års taxering, del 2, s. 
1102. 
137 Algotsson s. 593. 
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I RÅ 1988 ref. 65 hade villkorat tillskott gjorts. Aktierna i bolaget hade 

förvärvats av en person som senare även förvärvade rätten till återbetalning. RR 

gjorde bedömningen att även återbetalning av tillskottet till förvärvare av rätten 

skulle ses som återbetalning av lån.138 

 

Avdrag för ränta på villkorat tillskott har medgivits i RÅ 1987 ref. 145, dock 

endast för den tid som löpt efter att bolagsstämma fattat beslut om återbetalning 

av tillskottet. RR har här följt den civilrättsliga bedömningen139 av ränta på 

tillskott, d.v.s. att skulden inte uppstår förrän bolagsstämman fatta beslut om 

återbetalning och först då kan ränta löpa på skulden.140 Räntan ses dock för 

mottagarbolaget som en utdelning.141 

 

3.6. Återbetalningsrätten 

3.6.1. Allmänt 

 

Rätten till återbetalning på ett villkorat tillskott ses skatterättsligt som ett 

självständigt instrument som kan överlåtas. Detta följer av att rätten till 

återbetalning av tillskott ses som en fordran.142 

 

3.6.2. Avyttring 

 

Är tillskottsgivaren aktieägare skall aktieinnehavet och återbetalningsrätten 

behandlas som separata entiteter. Sker en försäljning av återbetalningsrätten 

samtidigt som försäljning av aktierna skall köpeskillingen proportioneras mellan 

de två.143 

                                            
138 Lodin m.fl. s. 307. 
139 Den civilrättsliga synen på ränta på tillskott, se ovan kap. 2.6.4. 
140 Algotsson s. 591f. 
141 Rodhe – Grosskopf s. 9. 
142 Prytz – Tamm s. 124. 
143 RÅ 85 1:10, RÅ 1988 ref. 65. 



 44 

 

För det fall där det blir fråga om avyttring av en återbetalningsrätt får det anses 

som troligt att tillskottsgivaren gör en förlust på affären. Återbetalningsrätten är 

skatterättsligt sett en fordran, men en osäker sådan. RSV har uttryckt det som 

”närmast att jämställa med en latent framtida svävande fordringsrätt”.144 Frågan 

som här uppkommer är om avyttring kan ge upphov till en realisationsförlust för 

tillskottsgivaren. 

 

Frågan om förlust vid avyttring av återbetalningsrätt ses som realisationsförlust 

eller inte, är oberoende av aktieinnehav i mottagarbolaget. För att det skall röra 

sig om en realisationsförlust finns krav på att förlusten skall vara definitiv och 

verklig. Med detta menas att förlusten verkligen föreligger och att den inte enbart 

är befarad.145 

 

Fall rörande yrkanden om avdrag för reaförlust har tagits upp av kammarrätter 

vid ett antal tillfällen. Inget av fallen har ännu tagits upp av RR, men RSV har 

överklagat två domar där avdrag för reaförlust medgivits.146 Enligt RSV bör inte 

avdrag tillåtas för reaförlust då återbetalningsrätten har avyttrats och anser att den 

civilrättsliga bedömningen av avdragsrätten måste ligga till grund. Avdrag bör 

endast kunna medges då beslut om återbetalning har fattats, eftersom det först då 

uppstår en fordran.147 

 

Här är värt att notera ett nyligen avgjort mål från Kammarrätten i Göteborg, dom 

den 30 december 1999 i målnr. 2365-1998. Målet handlade om verklig förlust 

och avyttring av fordran grundad på villkorat aktieägartillskott. Kammarrätten 

ansåg att fordran gentemot bolaget förelåg, även om beslut om återbetalning inte 

fattats. För att avdrag för förlust på fordran skulle kunna medges var fordran 

                                            
144 RSV:s skrivelser 000210: Några frågor rörande skattemässig behandlig av vissa slag av fordringar 
m.m. Dnr. 1148-00/110, kap. 3.1. Nedan RSV. 
145 Prytz – Tamm s. 124. 
146 RSV kap. 3.2. 
147 RSV kap. 3.2. 
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tvungen att vara verklig. Förlusten ansågs vara fiktiv på grund av att 

värdenedgången varit kraftig och att det rörde sig om en mycket kort tidsperiod 

mellan tillskott och avyttring. 

 

Om en avyttring av en återbetalningsrätt sker och försäljaren/tillskottsgivaren är 

en bank som eftergivit en fordran på mottagarbolaget uppkommer frågan om 

banken får göra avdrag för kundförlust. Kravet för att en kundförlust skall 

uppkomma är att förlusten skall grundas på levererade varor och tjänster. 

Tillskottet baseras på en tidigare utförd tjänst från bankens sida, nämligen lån. 

Det torde alltså röra sig om en avdragsgill kostnad för banken.148 

 

3.6.3. Konkurs 

 

När det gäller eventuella avdrag vid mottagarbolagets konkurs uppkommer 

problem rörande huruvida återbetalningsrätten skall anses som ett finansiellt 

instrument enligt 24 § 2 mom. SIL. Avyttring av återbetalningsrätten anses 

tillåten. Med avyttring jämställs, enligt 24 § 2 mom. SIL, det fallet att ett 

finansiellt instrument definitivt förlorar sitt värde genom att det bolag eller den 

ekonomiska förening som givit ut instrumentet upplöses genom bl.a. konkurs.149 

 

Enligt RSV utgör ett villkorat tillskott inte en fordran förrän återbetalning 

beslutats på bolagsstämma. Följaktligen är det inte heller att se som ett finansiellt 

instrument enligt 24 § 2 mom. SIL, och avdragsrätt för förlust föreligger inte på 

grund av att mottagarbolaget försatts i konkurs.150 

 

Kammarrätten i Sundsvall har fällt en dom den 31 mars 2000 i målnr. 2861-1998, 

rörande finansiellt instrument och avdrag för villkorat aktieägartillskott i 

samband med konkurs. För att återbetalningsrätten skulle bedömas som ett 

                                            
148 Prytz – Tamm s. 126. 
149 Prytz – Tamm s. 124f. 
150 RSV kap. 3.1. 
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finansiellt instrument skulle den vara avsedd för handel på 

värdepappersmarknaden. Kammarrätten konstaterade att eftersom 

återbetalningsrätten är förenad med ett betydande osäkerhetsmoment, kan den 

inte anses vara avsedd för omsättning på kapitalmarknaden. Följaktligen är rätten 

till återbetalning inte att anse som ett finansiellt instrument, och avdrag medgavs 

inte. 

 

Slutsatsen att det inte föreligger rätt till avdrag på grund av att mottagarbolaget 

försatts i konkurs har Kammarrätten i Sundsvall även kommit till tidigare, 

KRNSu den 16 december 1997 i mål 1252-1996. Samma slut gjordes av 

Kammarrätten i Stockholm i KRNS den 15 december 1999 i mål 7806-1999.151 

 

I 23 § KL stadgas avdragsrätt för kostnader i verksamheten i näringsverksamhet. 

I 23 § anv.p. 1 st. 4 KL utvecklas vad som avses med kostnad. Här inkluderas 

förluster som uppkommit i verksamheten men det sägs dock att avdragsrätt inte 

uppkommer om särskilda skäl föreligger.152 Här uppkommer frågan om bank 

som eftergivit fordran på mottagarbolaget får göra kostnadsavdrag då 

mottagarbolaget går i konkurs. Gränsdragningsproblemet gällande finansiellt 

instrument är inte av intresse här utan den aktuella frågan är om det skall ses som 

en kostnad för förvärvande av näringsverksamhetens intäkter. Det troliga är att 

det gäller som för kundfordringar, d.v.s. att fordran skall grundas på levererade 

varor och tjänster.153 Ett tillskott grundas på en levererad tjänst från bankens sida 

och torde därför vara avdragsgill. 

                                            
151 RSV kap. 3.1. 
152 Lodin m.fl. s. 246ff. 
153 Prytz – Tamm s. 126. 
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4. Sammanfattning 

4.1. Tillskott civilrättsligt 

 

Rättsläget gällande villkorade tillskott är, som ovan nämnts, baserat på praxis. De 

uttalanden som HD gjorde obiter dicta i NJA 1988 s. 620 gällande villkorade 

tillskott har varit vägledande för hur tillskott idag behandlas. I rättsfallet hade HD 

att ta ställning till huruvida en utfästelse om tillskott från en icke-aktieägare hade 

inverkat på mottagarbolagets eget kapital.154 

 

Ett villkorat tillskott får inte vara villkorat gentemot mottagarbolaget, eftersom 

en fordran då uppkommer på bolaget. Varje tillskott som i själva verket innebär 

att bolaget är förpliktigat att återbetala detsamma skall skuldföras. En 

efterställning av återbetalningsförpliktelsen medför att tillskottet inte har någon 

inverkan på det egna kapitalet. HD fastslog i NJA 1988 s. 620 att rätten att fordra 

återbetalning av tillskottet förutsätter att aktieägarna har blivit avtalsrättsligt 

bundna. Villkoret innebär oftast att tillskottet skall återbetalas ur disponibel vinst 

och att aktieägare skall rösta för detta på stämma.155 

 

Det anses numera fastslaget att tillskott kan ske oberoende av aktieinnehav i 

mottagarbolaget.156 

 

Ett villkorat tillskott kan fullgöras på flera sätt, exempelvis genom en kontant 

inbetalning. Ett förekommande tillskottsförfarande är att en bank eller leverantör 

efterger sin fordran på mottagarbolaget.157 

 

Återbetalningen skall följa ABL:s regler om vinstutdelning. Den skall alltså 

beslutas på bolagsstämma och återbetalningen skall då skuldföras för 

                                            
154 Se ovan kap. 2.3. 
155 Se ovan kap. 2.7. 
156 NJA 1988 s. 620. 
157 Se ovan kap. 2.6. 
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mottagarbolagets del. Finns inte utdelningsbart kapital då beslut fattas ses 

återbetalningen som en olovlig vinstutdelning, och tillskottsgivaren kan då bli 

skyldig att återbörda utbetalningen.158 

 

Avtalet om återbetalning av tillskott är av vikt. HD uttalade i NJA 1988 s. 629 att 

höga krav ställs på bevisning gällande att återbetalningsvillkoren inte binder 

bolaget. Skulle vid en tvist domstol komma fram till att beviskraven inte är 

uppfyllda är det troligt att tillskottet inte anses ha ökat bolagets egna kapital. 

Följden av detta kan i så fall bli att styrelseledamöterna blir solidariskt ansvariga 

enligt 13 kap. 2 § ABL. Det är alltså av vikt även för styrelseledamöterna att 

tillse att avtal om tillskott upprättas skriftligen och att det framgår tydligt att 

bolaget inte är bundet.159 

 

Hur redovisningen av tillskottet har skett tjänar som bevisning, främst när det 

finns oklarheter huruvida transaktionen skall ses som lån eller tillskott. Det är 

även viktig bevisning för hur tillskjutandet skall bedömas 

inkomstskatterättsligt.160 

 

                                            
158 Se ovan kap. 2.7.2. 
159 Se ovan kap. 2.4.2. 
160 Se ovan kap. 2.8.1. 
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4.2. Tillskott skatterättsligt 

 

Skatterättsligt har RR fastslagit vad som skall gälla för villkorade tillskott. Det 

speciella förhållandet som finns mellan lagstiftning och praxis inom skatterätten 

gör att praxis får stor tyngd.161 

 

Det villkorade tillskottet ses skatterättsligt på ett annat sätt än inom civilrätten. 

Skattemässigt jämställs det med en fordran. Inget tyder på att den 

inkomstskatterättsliga bedömningen av ett villkorat tillskott skulle vara beroende 

av aktieinnehav i mottagarbolaget. En återbetalning av ett villkorat tillskott bör 

bedömas som återbetalning av fordran även för en tillskottsgivare som är icke-

aktieägare.162 

 

Mottagarbolaget blir inte inkomstskattepliktigt för tillskottet. En tillskottsgivare 

anses inte ha någon rätt att göra avdrag för tillskottet, då det inte ger upphov till 

någon inkomstbeskattning hos mottagaren. Detta gäller enligt 

reciprocitetsprincipen, vilken är grundläggande för avdragsrätt.163 

 

I fallet där en fordran eftergivits civilrättsligt uppkommer frågan huruvida avdrag 

får göras för kundförlust vid tillskjutandet. Banken respektive leverantören, som 

eftergivit fordran, ser eventuellt tillskjutandet som en kundförlust, och som sådan 

får den dras av. Avdragsrätt för kostnader i verksamheten stadgas i 23 § KL. I 23 

§ anv.p. 1 st. 4 KL sägs dock att avdrag inte får göras om särskilda skäl 

föreligger. Ett sådant skäl torde föreligga om det i praxis och doktrin inte ansetts 

föreligga avdragsrätt för tillskottsgivaren vid ett villkorat tillskott.164 

 

                                            
161 Se ovan kap. 3.2. 
162 Se ovan kap. 3.4. 
163 Se ovan kap. 3.4.3. 
164 Jmf. ovan kap. 3.6.1. 
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Det anses att tillskottsgivaren inte får göra avdrag för ett villkorat tillskott och det 

torde följaktligen inte finnas några skäl till varför icke-aktieägare skulle få en 

särställning rörande avdragsrätt då tillskott görs.165 

 

Avyttras rätten till återbetalning av en tillskottsgivare som inte är aktieägare, bör 

avdrag kunna medges för kundförlust.166 

 

Vid mottagarbolagets konkurs eller likvidation borde en icke-aktieägare som är 

tillskottsgivare få göra avdrag som för kundförlust för den del av tillskottet som 

ej blir återbetald. Tillskottet ses skatterättsligt som en fordran hela tiden, även då 

den civilrättsligt eftergivits. När så mottagaren går i konkurs eller likvideras bör 

det ses som en definitiv förlust för givaren.167 

 

                                            
165 Se ovan kap. 3.4.1. 
166 Se ovan kap. 3.6.1. 
167 Se ovan kap. 3.6.2. 
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