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Sammanfattning 
Den första januari 2006 trädde en ny version av Aktiebolagslagen ikraft. En av nyheterna i den nya lagen 
är omarbetningen av borgenärsskyddsreglerna. Reglernas äldre koppling till begreppet utbetalning 
bortfaller och istället införs begreppet värdeöverföring. Uppsatsen presenterar begreppet och de därtill 
hörande kapitalskyddsreglerna samt analyserar de konsekvenser införandet av begreppet kan få. Inom 
denna analys ryms kritik på hur lagstiftaren valt att definiera begreppet, främst med avseende på 
begreppets koppling till redovisningsrätten, en koppling som skapat viss osäkerhet kring begreppets 
verkliga innebörd. Kritik framförs även på borgenärsskyddets sanktionsregler, vilka kunde utformats 
bättre för att skapa en mer stringent koppling till värdeöverföringsbegreppet. Trots denna kritik är den 
huvudsakliga slutsatsen att reglerna i den nya aktiebolagslagen skapar, i förhållande till den äldre 
lagstiftningen, ett bättre skydd för aktiebolagens kapital och därmed stärker borgenärernas ställning.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska rättsordningen stipulerar att alla i Sverige registrerade aktiebolag skall äga 

tillgångar så att bolagets nettoförmögenhet uppgår till minst summan av bolagets 

registrerade aktiekapital. En av de främsta anledningarna till denna ordning är det 

faktum att aktiebolagets konstruktion medför att aktiebolagets ägare ej har personligt 

ansvar för bolagets skulder.1 Eftersom bolagets ägare inte svarar för de förpliktelser 

bolaget åtar sig har lagstiftaren ansett det behövligt att tillgodose borgenärernas 

intressen på annat vis, nämligen genom det lagstadgade kravet på ett aktiekapital vilket 

uppgår till ett visst minimibelopp. För att tillse att bolaget ej frånhänds detta kapital har 

lagstiftaren konstruerat kapitalskyddsregler avsedda att begränsa aktieägarnas 

handlingsmöjligheter. Kapitalskyddsreglerna, vilka återfinns i aktiebolagslagen (ABL 

1975:1385), har sedan de tillkom förändrats dels genom lagstiftning, dels genom 

utveckling av praxis. Den första januari 2006 tas ytterligare ett steg i denna utveckling 

genom ikraftträdandet av en ny aktiebolagslag (NyABL, 2005:551). Lagstiftaren 

kodifierar, i den nya lagen, mycket av den praxis som utvecklats på området, men syftar 

även till att förenkla och systematisera den svenska aktiebolagsrätten.2  

 

Den nya lagen innehåller en rad nyheter, vilka bland annat innefattar införandet av 

begreppet värdeöverföring. Härmed avses i första hand ”affärshändelser som medför att 

bolagets förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.”3 

Utöver dylika affärshändelser rymmer begreppet även vinstutdelning, förvärv av egna 

aktier samt minskning av aktiekapital eller reservfond. Kapitalskyddsreglerna i NyABL 

kopplas till värdeöverföring, istället för att som tidigare knytas till begreppet 

utbetalning. Förhoppningen, från lagstiftarens sida, är att detta nya begrepp skall 

inrymma fler situationer och därigenom göra kapitalskyddsreglerna mer flexibla.4 

Begreppet är således en ny konstruktion inom den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen, 

varför dess innebörd och konsekvenser ej ter sig som självklara.  

                                                 
1 ABL 1:1 1 st. 
2 Prop. 2004/05:85 s. 1 
3 Prop. 2004/05:85 s. 370 
4 Prop. 2004/05:85 s. 371 
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1.2 Problemformulering 

Kan innebörden av begreppet värdeöverföring utvecklas ytterligare och vilka 

konsekvenser kan införandet av begreppet, ur borgenärernas synvinkel, tänkas medföra 

för det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddets omfång? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens första del syftar till att presentera begreppet värdeöverföring. I den därpå 

följande, analytiska, delen av uppsatsen analyseras konsekvenserna av införandet av 

begreppet på de därtill hörande kapitalskyddsreglerna. Syftet med analysen är att 

komma till en slutsats huruvida de nya reglerna innebär en förstärkning av 

borgenärernas ställning.  

 

1.4 Avgränsningar 

I förarbetena till NyABL påpekas att tolkningen av begreppet värdeöverföring kan 

komma att påverkas av vem som är mottagare av de aktuella värdeöverföringarna. 

Tolkningen är exempelvis beroende av mottagarens ställning gentemot bolaget; 

huruvida mottagaren är aktieägare eller ej tillmäts därigenom betydelse.5 De 

frågeställningar som uppkommer aktieägare emellan lämnas utanför framställningen. 

Därigenom kommer mottagarna av en värdeöverföring, oavsett antalet mottagare, 

behandlas som tillhörande endera av två olika grupper. Respektive grupp kommer sedan 

att hanteras som en person. Innebörden blir att aktieägare att kommer behandlas som en 

person, oavsett antalet, och ”icke aktieägare” behandlas som en person. Frågeställningar 

avseende förhållandet mellan olika borgenärer lämnas utanför framställningen. 

Följaktligen behandlar uppsatsen endast de regler som konstruerats till skydd för 

bolagets borgenärer, men inte de som uppställts för att skydda minoritetsaktieägare. 

Anledningen till denna avgränsning är att uppsatsens andra del syftar till att analysera 

borgenärsskyddets omfång. Avgränsningen medför att de kapitalskyddsregler som 

skyddar aktieägarnas intressen lämnas utan hänseende.  

 

I relation till det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet förs diskussioner kring huruvida det 

finns ett behov att bevara systemet med ett i lag angivet minimikapital. Åsikter, om 
                                                 
5 SOU 1997:168 s. 67 
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huruvida systemet skall bevaras eller ej, framförs i förarbetena till NyABL och är i 

högsta grad aktuella vid utformandet av en ny aktiebolagslag. En dylik 

principdiskussion är enligt min mening mycket intressant, dock kan diskussionen bli 

mycket skrymmande inom de ramar som uppställts i syftet ovan. Av denna anledning 

lämnar jag dylika diskussioner utanför framställningen varför värdeöverföring kommer 

att analyseras mot bakgrund av det rättsläge som råder, nämligen att svensk 

aktiebolagsrätt innehåller bestämmelser om minimikapital och därmed 

sammankopplade kapitalskyddsregler.  

 

1.5 Målgrupp 

Den tilltänkta läsarkretsen för denna uppsats utgörs av jurister med god kunskap om den 

aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Synnerligen viktigt är en grundläggande förståelse av 

de i ABL uppställda kapitalskyddsreglerna.   

 

1.6 Metod 

Vid genomförandet av ett juridiskt utredningsarbete, må det vara en magisteruppsats 

eller en mer begränsad uppgift, är en rättsdogmatisk metod lämplig att använda. Jag vill 

i detta sammanhang se rättsdogmatiken som en beskrivning av hur arbetet genomförs, 

exempelvis vid anskaffande av relevant källmaterial. Hur jag sedan förhåller mig till det 

givna materialet påverkas av andra faktorer vilka jag återkommer till nedan. Här görs 

således en distinktion mellan metoden för insamlandet och sammanställandet av 

material och den metod jag väljer att nyttja vid tolkning och analys.  

 

Uppsatsens första del syftar till att presentera innebörden av begreppet värdeöverföring, 

något som till stor del kommer att göras utifrån lagens förarbeten. Vid en juridisk 

utredning, där förarbeten spelar en avgörande roll, blir det viktigt att analysera 

förarbetena i relation till de ändamål som finns med lagstiftningen. För att erhålla en 

insikt i lagstiftarens resonemang kring de för uppsatsen relevanta frågorna kommer 

utredningen att fästa avseende vid det material som lagstiftaren själv hänvisar till i den 

för lagen aktuella propositionen. Tolkningsmetoden medför att det görs en subjektiv 

tolkning av det givna materialet, en aspekt som behandlas nedan.  
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Uppsatsens andra del, vilken innefattar en analys av begreppet värdeöverföring, utgår 

även den från en teleologisk tolkningsmetod. Metoden utgår ifrån att tolkningen av 

lagtexten görs i relation till ändamålet med en viss given regel samt de möjliga effekter 

den medför.6 Karakteristiskt för teleologisk tolkningsmetod är just hänsynstagandet till 

ändamål och praktiska konsekvenser7, något som gör metoden lämplig för mitt arbete, 

eftersom uppsatsens syfte är att analysera möjliga konsekvenser av den nya 

lagstiftningen för borgenärerna, i vars intresse kapitalskyddsreglerna är uppställda.    

 

Eftersom uppsatsen syftar till att presentera och analysera ett begrepp vilket i skrivande 

stund ännu ej är gällande rätt begränsas antalet källor som finns att tillgå. Av denna 

anledning kommer således en stor del av uppsatsen att baseras på det material som finns 

i förarbetena till den aktuella lagen. Det är viktigt att författaren behandlar denna källa 

kritiskt, något som förvisso är viktigt oavsett källa men något som i denna uppsats bör 

tillmätas större betydelse än vanligt, emedan antalet källor är begränsade och en källa 

därigenom får stort utrymme.  

 

Uppsatsens vetenskapliga metod är av kvalitativ art, något som får konsekvenser för de 

slutsatser som författaren presenterar. Kvalitativa metoder medför att författarens 

förkunskaper och utgångspunkter kan påverka de resultat som studien ifråga 

presenterar. Av denna anledning är det viktigt att författaren förhåller sig kritisk även 

till sina egna slutsatser och i största möjliga mån försöker stödja dessa med, för 

resonemanget, relevanta argument. 

   

1.7 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att följa den av Affärsjuridiska programmet 

rekommenderade ordningen för utformande av en magisteruppsats. Av denna ordning 

följer att uppsatsen med fördel delas in i två avdelningar, den första innehållande en 

referensram och den andra bestående av en analys. Anledningen till ställningstagandet 

är att jag anser att en dylik disposition främjar uppsatsens syfte. 

 

                                                 
6 Peczenik s. 150 
7 Peczenik s. 150 
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Uppsatsens första del, det vill säga referensramen, innefattar en presentation av 

begreppet värdeöverföring. Presentationen tar sin utgångspunkt i den proposition till 

NyABL som överlämnades till riksdagen i mars 20058 och innefattar överväganden som 

lagstiftaren gjort inför användandet av det aktuella begreppet samt de slutsatser kring 

kapitalskyddet som framkommit i de utredningar som ligger till grund för 

lagstiftningsarbetet. Initialt knyter presentationen i vissa delar an till det rättsläge som 

gäller i skrivande stund, innan NyABL trätt ikraft, för att på så sätt tydliggöra de 

överväganden som ligger till grund för omarbetningen av ABL. Förhoppningen från 

min sida är att uppsatsens första del skall ge läsaren en god kännedom om begreppet 

värdeöverföring samt de faktorer som lett till införandet av begreppet, en kännedom 

som bör underlätta för läsarens att följa de resonemang som förs i uppsatsens andra, 

analyserande, del.    

 

Den andra delen av uppsatsen innehåller analysen vilken utgår ifrån den information 

som presenteras i uppsatsens referensram. Det är således till läsarens fördel att arbeta 

sig igenom uppsatsens inledande del, innan denne beaktar de resonemang som utgör 

analysen. Analysen presenterar möjliga konsekvenser som begreppet värdeöverföring 

kan få för borgenärerna i vars intresse kapitalskyddsreglerna är uppställda. 

Avslutningsvis summeras uppsatsens slutsatser i ett sammanfattande avsnitt. 

                                                 
8 Prop. 2004/05:85 



PRESENTATIONEN 

2 Kapitalskyddet 

Följande kapitel presenterar i korthet grunderna för det aktiebolagsrättsliga 
kapitalskyddet och de regler som är relevanta för analysen som följer i uppsatsens 
andra del.   
 

2.1 Inledning 

Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet syftar till att sörja för att det under ett bolags 

verksamhetstid hela tiden finns en viss marginal mellan värdet av bolagets tillgångar 

och storleken av dess skulder. Denna marginal skapar en garanti för att bolaget innehar 

en viss förmögenhetsmassa, vilken skall konstitueras av reell egendom vars nettovärde 

skall uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Reglerna om aktiebolagets kapital 

har två effekter, dels medför de att aktieägarnas intressen tillgodoses, dels skyddar de 

bolagets borgenärer.9 Tillsammans underlättar dessa två effekter bolagens möjligheter 

till kapitalanskaffning. Formerna för hur medel eller värden får överföras tillser att 

aktieägarna erhåller inflytande över och insyn i hur bolagets kapital används. 

Omfattningen av överföringarna regleras för att tillgodose ett visst skydd för bolagets 

borgenärer, något som är av vikt eftersom aktiebolagets konstruktion medför att 

bolagets ägare ej svarar för bolagets förpliktelser.10 Det aktiebolagsrättsliga 

kapitalskyddet har således två syften, dels att reglera förhållandet mellan aktieägarna, 

dels att reglera förhållandet gentemot bolagets borgenärer. En fundamental skillnad 

mellan dessa två typer av regler är att de förra som huvudregel kan åsidosättas med 

samtliga aktieägares samtycke, medan de senare följer den aktiebolagsrättsliga 

grundsatsen att aktieägarna aldrig får åsidosätta regler som är uppställda till skydd för 

bolagets borgenärer.11 Uppsatsens utredning och analys av begreppet värdeöverföring 

kommer att genomföras i relation till den senare typen av regler.  

 

De följande tre avsnitten presenterar de gränser som lagstiftningen uppställer för hur 

bolagets tillgångar kan disponeras, utan att kapitalskyddsreglerna överträds. 

Förhoppningen är att läsaren, genom att koppla dessa regler till vad som i avsnitt 3 sägs 

om begreppet värdeöverföring, skall erhålla en tydligare bild av begreppets innebörd 
                                                 
9 SOU 1997:168 s. 9 
10 SOU 1997:168 s. 9 
11 Andersson (I) s. 10 
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och de bestämmelser det knyter an till. Notera att i presentationen av reglerna i ABL 

används termen ”utbetalning”, men i de delar som behandlar NyABL brukas termen 

”värdeöverföring”.  

 

2.2 Beloppsspärren 

Användandet av termen beloppsspärren är i doktrinen på intet vis självklar, men jag har 

valt den benämning som återkommande används i förarbetena till NyABL.12  

 

I ABL 12:2 stadgas att en vederlagsfri utbetalning är lovlig endast om bolaget vid 

tidpunkten för utbetalningen har fritt eget kapital uppgående till minst den summa som 

utbetalats. Bolaget får således disponera fritt över endast den delen av företagets egna 

kapital som utgör fritt kapital. Saknas fritt eget kapital har bolaget ingen möjlighet att 

genomföra en utbetalning inom ramen för kapitalskyddsreglerna i ABL. Lagtexten utgår 

från bolagets fria kapital, något som skapat tolkningsproblem vid utbetalning av 

sakvärden, vilket utreds närmare i avsnitt 2.4 nedan.  

 

För att avgöra huruvida en utbetalning är laglig eller ej, måste man pröva utbetalningen 

mot beloppsspärren för att på så vis kontrollera att bolagets fria kapital täcker det värde 

som utbetalas.13 I detta avseende förhåller det sig annorlunda med de nya regler som 

den första januari 2006 införs genom NyABL. Motsvarande regel i den nya lagen14 tar 

sikte på bolagets bundna kapital och stipulerar att en värdeöverföring ej får genomföras 

om det efter överföringen ej finns täckning för bolagets bundna kapital. I förarbetena till 

NyABL uttalas att anledningen till denna förändring ligger i det faktum att 

kapitalskyddsreglerna syftar till att skydda just bolagets bundna kapital.15 Lagrummet 

stadgar vidare att beräkningen av det belopp som utgör bundet kapital skall grundas på 

den senast fastställda balansräkningen, dock med beaktande av de eventuella 

förändringar som skett i balansräkningen sedan den fastställdes. NyABL innehåller 

ytterligare en nyhet i förhållande till ABL vad gäller denna regel. ABL 12:2 stadgar att 

utdelningar från moderbolag måste rymmas inom det belopp som redovisas som fritt 

kapital i koncernredovisningen. En dylik bestämmelse återfinns ej i NyABL.  

                                                 
12 Se Lindskog, S. Kommentar till Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap, s. 38 ff. 
13 Andersson (I) s. 45 
14 NyABL 17:3 st. 1.  
15 SOU 1997:168 s. 73 
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Förändringar av redovisningsreglerna nämns i förarbetena som en anledning till 

avskaffandet av denna regel,16 se närmare i nästföljande avsnitt.  

 

2.3 Försiktighetsregeln 

Andra stycket i ABL 12:2 ger uttryck för den så kallade försiktighetsregeln. Här stadgas 

att en vinstutdelning ej får företas om den, med hänsyn till bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt, står i strid med god affärssed. 

Regeln är avsedd att komplettera den ovan diskuterade beloppsspärren och torde vara av 

störst vikt i bolag som har förhållandevis stor omsättning i relation till aktiekapitalet.17 I 

företagsekonomiska sammanhang innebär termen konsolidering behovet av en 

förbättring av företagets soliditet och relateras därför i aktiebolagsrättslig kontext till 

nödvändigheten för företaget att utöka det egna kapitalet. Denna ökning görs 

exempelvis genom innehållande av vinstmedel. Analysen av företagets 

konsolideringsbehov skall göras på lång sikt och således omfatta åtminstone några 

verksamhetsår.18 Bolag bör i normalfallet reservera en betydande del av ackumulerade 

vinstmedel, för att tillse att bolaget överlever försämringar av lönsamheten, beroende på 

exempelvis konjunkturnedgång.19 Kopplingen till bolagets likviditet innebär att en 

utbetalning ej får företas om det föreligger en risk att bolagets förmåga att löpande 

betala skulder försämras. Följaktligen får utbetalningen ej äventyra företagets 

kortsiktiga ekonomiska ställning.20 Rekvisitet ”ställning i övrigt” torde innebära att 

samtliga förhållanden som påverkar bolagets ekonomi skall tas i beaktande. 

Förutsättningen för att en utbetalning skall få företas är således att bolaget har en god 

ekonomisk ställning.21 Avsikten med försiktighetsregeln är att bolagets reella 

ekonomiska ställning skall beaktas och ej dess formella ekonomiska ställning.22 Om 

utbetalningen anses stå i strid med ”god affärssed” är den ej tillåten. Fastställandet av 

innebörden av ”god affärssed” torde behöva göras i relation till den bransch bolaget 

verkar i. Denna bedömning har ansetts vara behäftad med stora svårigheter och 

                                                 
16 Se närmare SOU 1997:168 s. 76 
17 Andersson (I) s. 55 
18 Andersson (II) s. 208 
19 Andersson (II) s. 209 
20 Andersson (I) s. 56 
21 Andersson (II) s. 204 
22 Andersson (II) s. 204 
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därigenom riskerat att undergräva betydelsen av försiktighetsregeln.23 Av denna 

anledning har regeln omarbetats till den lydelse som återfinns i NyABL 17:3 st. 2, vari 

stadgas:  

 
Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget 
genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den 
framstår som försvarlig med hänsyn till 
1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

storleken av det egna kapitalet, och 
2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

Den andra punkten innebär inte några förändringar i förhållande till ABL.24 I första 

punkten har ”god affärssed” ersatts med en försvarlighetsbedömning som skall 

tydliggöra att en viss försiktighet måste iakttas när beslut fattas om hur bolagets 

vinstmedel skall disponeras. I förarbetena uttalas att denna förändring tydliggör regelns 

innebörd och gör att dess betydelse blir mer påtaglig.25 Den första punkten i det aktuella 

stycket har införlivats för att tydliggöra vilka faktorer som skall beaktas vid en 

tillämpning av försiktighetsregeln.26  

 

I NyABL har, som nämnts ovan, regeln, att moderbolag tillåts dela ut eget fritt kapital 

endast i den mängd som redovisas i koncernredovisningen, strukits. Istället har 

försiktighetsregeln kompletterats med ett stycke, vilket stadgar att vid värdeöverföring 

från ett moderbolag skall försiktighetsbedömningen utgå från koncernens ekonomiska 

ställning. 

 

Slutligen skall påpekas att beloppsspärren och försiktighetsregeln, både i ABL och 

NyABL, är kumulativa, det vill säga att båda skall tillämpas vid bedömning av en 

överförings förenlighet med kapitalskyddsreglerna. Innebörden är således att även om 

en överföring bedöms som förenlig med beloppsspärren, kan den underkännas i enlighet 

med försiktighetsregeln.   

 

                                                 
23 Prop. 2004/05:85 s. 383 
24 Prop. 2004/05:85 s. 382 
25 Prop. 2004/05:85 s. 383 
26 Prop. 2004/05:85 s. 384 
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2.4 Nettometoden 

Här skall kort redogöras för värderingen av den egendom som, i enlighet med 

terminologin i NyABL, överförs. Om transaktionen, vilket är normalfallet vid 

vinstutdelning, endast innefattar pengar är värderingen av naturliga skäl inte ett 

problem. Annorlunda förhåller det sig om transaktionen innefattar sakvärden. Rättsläget 

de lege lata är att egendomens bokförda värde skall ligga till grund för 

laglighetsbedömningen i enlighet med kapitalskyddsreglerna i ABL.27 Rättsläget blir 

detsamma även i framtiden, eftersom reglerna i NyABL följer samma princip på denna 

punkt. Noteras skall att vid användandet av det bokförda värdet förutsätts att detta värde 

tillkommit genom korrekt användning av de redovisningsprinciper som reglerar 

möjligheterna till ned- och avskrivningar.28 Regeln kan medföra att egendom, vilken i 

bolagets redovisning är lågt värderad men i realiteten har ett avsevärt högre värde, kan 

överföras till aktieägarna utan att överföringen ger någon större effekt i bolagets 

räkenskaper. Det skall dock noteras att försiktighetsregeln här kan aktualiseras och 

medföra att en dylik överföring ej är giltig.29 Kontentan är således att förarbetena till 

NyABL uttalar att försiktighetsregeln är ett komplement till beloppsspärren, men att 

båda bestämmelserna aktualiseras och skall beaktas vid en undersökning av huruvida en 

viss överföring är förenlig med kapitalskyddsreglerna.30  

 

Vid en första anblick kan det te sig som om nettometoden är till stor nackdel för 

bolagets borgenärer. Eftersom bolaget kan frånhändas tillgångar vars marknadsvärde 

vida överstiger det bokförda värdet minskar bolagets reella tillgångar och därigenom 

den ”buffert” vilken skall skydda borgenärerna vid en eventuell konkurs. Mot detta kan 

dock argumenteras att bolagets tillgångar, och det värde tillgångarna upptas till i 

bokföringen, i många branscher är det enda borgenärerna har att gå efter vid en 

kreditbedömning, varför nettometoden ej bör påverka denna bedömning.31  

 

De rättsföljder som aktualiseras, vid överträdelser av de ovan presenterade 

bestämmelserna, beskrivs i avsnitt 4 nedan.  

                                                 
27 Tillämpningen av nettometoden, dvs. användandet av bokfört värde, fastställdes i den så kallade 
”nettodomen” i NJA 1995 s 742. 
28 Andersson (I) s. 61 
29 Andersson (I) s. 64 
30 Prop. 2004/05:85 s. 374 
31 Andersson (II) s. 359 ff. 
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3 Begreppet värdeöverföring 

Utöver begreppet värdeöverföring återfinns i detta kapitel de problem som föranlett 
utvecklingen av det nya begreppet samt de överväganden som gjorts under 
lagstiftningsarbetet.   
 

3.1 Inledning 

I ABL är reglerna om dispositioner av ett aktiebolags vinstmedel kopplade till 

begreppet utbetalning32, ett begrepp som i rent språkligt hänseende ger sken av att det 

därtill kopplade utbetalningsförbudet endast gäller utbetalning av pengar.33 I realiteten 

har dock begreppet, genom utveckling i praxis och doktrin, givits en betydligt vidare 

innebörd.34 Bestämmelsen gäller även vid andra fall av överföringar varigenom 

egendom överförs till aktieägare utan vederlag.35 Exempel på en dylik överföring är så 

kallad förtäckt vinstutdelning, vilken i typfallet innebär att bolaget av en aktieägare 

förvärvar egendom till överpris alternativt avhänder sig egendom till underpris. Så som 

borgenärsskyddsreglerna är utformade i ABL är de tillämpliga vid vinstutdelning till 

aktieägare, men anses även vara analogt tillämpliga på utbetalningar som sker till andra 

personer, främst de som står aktieägarna nära.36 Reglerna är dock ej generellt 

tillämpliga vid utbetalningar till tredje man.37  

 

I syfte att komma ifrån de problem som uppstått kring brukandet av 

utbetalningsbegreppet, införs i NyABL begreppet värdeöverföring. Begreppet skall 

tydliggöra kapitalskyddsreglernas vida tillämpningsområde och därigenom underlätta 

tillämpningen av reglerna ifråga.38 Utgångspunkten är att begreppet skall omfatta alla 

icke affärsmässigt betingade transaktioner vilka resulterar i att bolagets förmögenhet, 

direkt eller indirekt, minskar.39 Hur transaktionen sedan rubriceras skall inte tillmätas 

någon betydelse. Som exempel kan nämnas att aktieägare erhåller lön från bolaget. 

Detta innebär inte i sig att kapitalskyddsreglerna aktualiseras, men om en transaktion 

benämnd lön vida överstiger aktieägarens arbetsinsats, kan transaktionen komma att 

                                                 
32 ABL 12:1 
33 Prop. 2004/05:85 s. 370 
34 I praxis se NJA 1995 s. 742. 
35 Andersson (I) s. 28 
36 NJA 1997 s. 418 
37 Prop. 2004/05:85 s. 376 
38 SOU 1997:168 s. 66 
39 SOU 1997:168 s. 67 
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betraktas som en värdeöverföring. Rubriceringen av transaktionen är således ej av 

betydelse.40 

 

Termen värdeöverföring lanserades i det delbetänkande av Aktiebolagskommittén som 

överlämnades till regeringen 1997.41 I NyABL återfinns definitionen i 17:1 st. 1, vilket 

stadgar: 

 
 Med värdeöverföring avses i denna lag 

1. vinstutdelning 
2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 5 §, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 

aktieägarna, och 
4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar 

och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. 
 

I avsnitten som följer behandlas i korthet innebörden av punkterna 1-3, varefter den 

nytillkomna punkten 4 presenteras. Enär punkterna 1-3 ej utgör några nyheter på 

området, samt är tämligen väl utredda i doktrinen, torde annat än en kort presentation 

vara överflödig i relation till uppsatsens syfte.42 En grundläggande princip är att 

värdeöverföringar från aktiebolag, enligt huvudregeln, skall kunna ske endast i de 

former som uppställs i NyABL. Det är dessa former som de första tre punkterna i 17:1 

NyABL tar sikte på.43 Hur dessa former är konstruerade, avseende beslutsfattande m.m. 

kommer här ej att presenteras närmare, utan läsaren hänvisas till doktrinen på 

området.44  

 

3.2 Vinstutdelning (p. 1) 

Vinstutdelning utgör typexemplet på disposition av bolags vinst och innebär att, så som 

namnet antyder, en viss del av bolagets vinst delas ut till aktieägarna, vanligen i form av 

pengar.45 Eftersom aktiebolag i regel har till syfte att bereda ägarna vinst, spelar 

vinstutdelning en central roll för aktieägarnas intresse att tillskjuta kapital till bolaget. 

Många av de frågor som uppkommer kring vinstutdelning, rör förhållandet mellan 

aktieägarna, något som lämnas utanför denna framställning. Det finns dock ett par 
                                                 
40 SOU 1997:168 s. 67 
41 SOU 1997:168 
42 Närmare om p. 1-3 se exempelvis Rodhe s. 81 ff. 
43 Prop. 2004/05:85 s. 373 
44 Se exempelvis Johansson s. 158 ff. 
45 Andersson (I) s. 32 
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aspekter av vinstutdelning som här skall presenteras. Ett av grundkraven för en lovlig 

vinstutdelning är att beslutet om utdelningen fattas mot bakgrund av en fastställd 

balansräkning för det senaste räkenskapsåret. Regeln bör ses som tvingande, det vill 

säga att den ej kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke, och begränsar 

därmed möjligheterna för aktieägare att företa vinstutdelningar efter eget tycke.46  

 

3.3 Förvärv av egna aktier (p. 2) 

Förvärvar företaget sina egna aktier får det ekonomiskt sett samma verkan som 

vinstutdelning och dispositionen skall därför underkastas kapitalskyddsreglernas 

begränsningar.47 Förvärv av egna aktier kan ske på tre olika sätt; genom 

förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärv från en aktieägare efter 

förhandlingar samt genom köp på aktiemarknaden.48 Oavsett skillnaderna mellan de tre 

förfarandena medför transaktionen att värden tillhöriga bolaget överförs till en eller 

flera aktieägare, varför kapitalskyddsreglerna blir tillämpliga. Noteras skall att det som 

huvudregel endast är publika aktiebolag, vars aktier handlas på en auktoriserad 

marknadsplats, som tillåts förvärva egna aktier.  

 

3.4 Minskning av aktiekapital eller reservfond (p. 3) 

Det centrala i denna bestämmelse, i relation till kapitalskyddet, är det faktum att 

aktiekapitalet eller reservfonden minskas i kombination med en återbetalning till 

aktieägarna. I och med att medel används för återbetalning till aktieägarna, måste 

kapitalskyddsreglerna beaktas.49 Denna form för användning av bolagets medel har 

dock ansets vara särskilt riskabel för bolagets borgenärer, varför särskilda regler har 

tillkommit. En disposition i enlighet med denna punkt kräver, i linje med den hårdare 

regleringen, tillstånd för verkställande.50 I NyABL fastställs att detta tillstånd skall 

erhållas från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, från domstol. I jämförelse med reglerna i 

ABL tillser NyABL att förfarandet kan bli summariskt.51 Det primära att notera är att 

                                                 
46 Andersson (II) s. 187 
47 Rodhe s. 101 
48 Rodhe s. 101 
49 Rodhe s. 91 
50 Prop. 2004/05 s. 418 
51 Se närmare Prop. 2004/05:85 s. 419 
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förfarandet är förenat med en rad formföreskrifter, vilka måste följas för att 

minskningen skall anses vara lovlig.  

 

3.5 Formlös värdeöverföring (p. 4) 

Värdeöverföringsbegreppet i NyABL innefattar, som nämnts, bland annat de tre punkter 

som presenterats ovan, vilkas innehåll ej skiljer sig från lagstiftningen i ABL. Det är 

den fjärde punkten som ger uttryck för nyheten i sammanhanget. Definitionen i denna 

punkt syftar till att ”fånga upp” alla de transaktioner vilka föranlett tvetydigheter vid 

tillämpning av den äldre lagstiftningen. Den tidigare lagstiftningen i ABL skapar en 

språklig koppling till transferering av pengar, en koppling som, i NyABL, undanröjs 

och alla överföringar av egendom av värde skall således omfattas av det nya 

begreppet.52 Det är under denna punkt som det som tidigare benämnts förtäckta 

utdelningar behandlas. Enligt min mening överensstämmer den tidigare terminologin ej 

men den nya lagtexten, bestämmelsen ifråga torde behandla alla värdeöverföringar som 

ej följer de former uppställda i paragrafens övriga punkter, därav begagnandet av 

termen formlös värdeöverföring. Innebörden av definitionen, vilken återfinns i p. 4, 

framstår dock ej som självklar, varför en närmare utredning är behövlig.  

 

Punkt 4 innehåller tre olika rekvisit och vid en bedömning av huruvida en 

värdeöverföring är för handen måste samtliga rekvisit vara uppfyllda för att denna punkt 

skall vara tillämplig. Dessa rekvisit presenteras och utvecklas i de nästföljande tre 

avsnitten.  

 

3.5.1 Affärshändelse (I) 
Initialt stadgas att det är ”annan affärshändelse” som skall behandlas av bestämmelsen i 

p. 4. Frågan, som här uppkommer, är vad som konstituerar en affärshändelse. I 

bokföringslagen, BFL (1999:1078) 1:2 p. 7 definieras affärshändelser som:  

 
Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags 
förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med 
omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder 
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller 
annat, 

                                                 
52 Prop. 2004/05:85 s. 370 
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Denna definition medför att alla händelser som på något sätt påverkar bolagets 

förmögenhetsmassa faller under bestämmelsen i NyABL 17:1 p. 4. Innebörden blir 

således att alla händelser som förändrar bolagets förmögenhet per definition är att 

betrakta som affärshändelser.53 Det framgår av förarbetena att det är denna definition av 

affärshändelse som skall tillämpas vid bedömningar av huruvida en värdeöverföring är 

för handen.54 Denna definition medför att exempelvis lån som företaget upptar från 

aktieägare till hög ränta eller försäljning av egendom till underpris klassas som 

värdeöverföringar.55  

 

3.5.2 Minskad förmögenhet (II) 
Rekvisit nummer två innebör att affärshändelsen måste medföra att bolagets 

förmögenhet reduceras. E contrario innebär detta att affärshändelser som ökar bolagets 

förmögenhet ej är att betrakta som värdeöverföringar, något som ter sig självklart i 

relation till syftet med borgenärsskyddsreglerna. Eftersom det ovan presenterade 

rekvisitet endast byggde på att bolagets förmögenhet förändras, tillser kriteriet om 

minskad förmögenhet att det endast är transaktioner som har en negativ inverkan på 

bolagets tillgångsmassa som träffas av den aktuella regeln.  

 

3.5.3 Affärsmässig karaktär (III) 
Det sista av de tre rekvisiten innebär att en värdeöverföring skall anses vara för handen 

om transaktionen inte är av rent affärsmässig karaktär för bolaget. Huruvida detta 

rekvisit är uppfyllt eller ej bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Främst 

skall hänsyn tas till utifrån iakttagbara omständigheter, vilka influerat händelsen.56 I 

propositionen uttalas att stor vikt bör läggas vid bedömningen av huruvida transaktionen 

ifråga är förenlig med bolagets normala verksamhet. Vikt bör också läggas vid 

transaktionens rättsliga form, det vill säga om det rör sig om exempelvis ett 

borgensåtagande eller ett köp. Om bolaget företar en rättshandling av en typ som ej 

genomförts tidigare, kan det ge indikationer på huruvida transaktionen utgör ett led i 

                                                 
53 Att alla affärshändelser skall bokföras följer av BFL 4:1 p. 1 
54 Prop. 2004/05:85 s. 747 
55 Prop. 2004/05:85 s. 747 
56 Prop. 2004/05:85 s. 748 
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bolagets normala verksamhet. Om transaktionen således är en del av den löpande, 

normala verksamheten, skall den anses vara av affärsmässig karaktär.57 

 

Den prövning, som enligt förarbetena bör tillmätas särskild betydelse, är bedömningen 

av värdediskrepansen mellan parternas prestationer.58 Genom att ställa parternas 

prestationer mot varandra, kan det visa sig att bolagets prestation ter sig som överdrivet 

stor i relation till motpartens prestation. Det blir här en jämförelse mellan de värden 

prestationerna representerar. En stor diskrepans antyder således att en värdeöverföring 

kan vara för handen. Dock skall en transaktion ej anses utgöra en värdeöverföring 

enkom av den anledning att transaktionen varit oförmånlig för bolaget. Om bolaget 

inhandlar varor Dag ett till ett pris vilket Dag två överstiger marknadspriset är köpet i 

regel ej en värdeöverföring. Det måste således finnas utrymme för bolaget att göra 

”dåliga affärer”.59 Vid beaktande av värdediskrepansen skall vikt läggas vid vem som är 

mottagare av transaktionen, det vill säga vem som är bolagets motpart. Denna persons 

inflytande över bolaget skall tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen. 

Inflytandet behöver ej uppkomma genom en formell ställning, exempelvis som 

styrelseledamot, utan kan även bero på faktiska omständigheter. Som exempel kan 

nämnas att personen är gift med majoritetsaktieägaren. Har personen ifråga ingen tydlig 

koppling till bolaget, blir bedömningen en annan än om det är bolagets ägare som är 

motpart i den aktuella transaktionen.60 Kontentan blir således att endast en 

värdediskrepans ej är tillräcklig för att avgöra huruvida en värdeöverföring skett eller ej. 

Anledningen till detta är att en avvägning måste göras mellan borgenärsskyddet och 

omsättningsskyddet.61 Det har ansets lämpligt att det finns ett visst utrymme även för 

aktieägare att göra en god affär på bolagets bekostnad, i samma mån som för en 

utomstående.62 I detta sammanhang skall nämnas att aktieägare kan stå i olika 

förhållande till bolaget beroende på transaktionens natur. Som exempel kan nämnas att 

aktieägaren även kan vara anställd i bolaget och därigenom erhålla lön för sitt arbete. 

Förutsatt att lönen inte överstiger marknadsmässig nivå utgör löneutbetalningarna ej 

värdeöverföringar.63 

                                                 
57 Prop. 2004/05:85 s. 748 
58 Prop. 2004/05:85 s. 748 
59 Prop. 2004/05 s. 748 
60 Prop. 2004/05 s. 748 
61 Andersson (I) s. 33 
62 Andersson (I) s. 33 
63 Prop. 2004/05:85 s. 748 
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Avslutningsvis skall det faktum att bedömningen gäller huruvida transaktionen inte har 

rent affärsmässig karaktär kommenteras. Syftet med användningen av termen rent är att 

tillse att även ”tvådelade” transaktioner faller in under regeln. Om transaktionen ifråga 

endast till viss del har affärsmässig karaktär, skall den andra delen behandlas som en 

värdeöverföring.64  

 

3.6 Tillåtna former för värdeöverföring 

Den inledande paragrafen i kap 17 NyABL, vilken presenterats ovan, innehåller 

definitionen av värdeöverföring. Nästföljande paragraf fastställer sedan de former av 

värdeöverföring som är tillåtna. Av 17:2 följer att, 

 
Värdeöverföringar från bolaget får ske endast enligt bestämmelserna i 
denna lag om 
1. vinstutdelning, 
2. förvärv av egna aktier, 
3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 

aktieägarna, och 
4. gåva som avses i 5 §. 

 

Formerna för tillåtna värdeöverföringar följer således regler vilka återfinns i andra delar 

av NyABL.65 Dock är denna paragraf tvingande endast i förhållandet aktieägarna 

emellan, varför andra former av värdeöverföringar tillåts om samtliga aktieägare 

samtycker. Hänsyn måste dock tas till borgenärsskyddsreglerna.66  

 

                                                 
64 Prop. 2004/05:85 s. 748 
65 Punkt 1, 18 kap. Punkt 2, 19 kap. Punkt 3, 20 kap.   
66 Prop. 2004/05:85 s. 749 
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4 Rättsföljder 

4.1 Inledning  

Av reglerna i NyABL följer att två olika rättsföljder kan bli aktuella vid en olovlig 

värdeöverföring; återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar. Den första aktualiseras 

i samtliga fall, medan den senare tillämpas endast om återbäringen ej till fullo täcker det 

olovligt överförda värdet. Förhåller det sig så att en viss utdelning eller värdeöverföring 

bedöms som ogiltig i enlighet med de ovan presenterade bestämmelserna, följer det av 

ABL 12:5, respektive NyABL 17:6-7, vilka rättsföljder som aktualiseras.  

 

4.2 Återbäringsskyldighet 

I både den gamla och den nya lagstiftningen stadgas att det som olagligen erhållits skall 

återbäras till bolaget. I den utredning som föregått lagstiftningen har dock 

Aktiebolagskommittén förespråkat en annan lösning, nämligen att regeln skall utformas 

som en självständig ersättningsskyldighet.67 Den person till vilken ekonomiska värden 

överförts bör, enligt resonemanget, vara skyldig att till bolaget betala ersättning med 

motsvarande belopp. Har värdeöverföringen skett i form av pantsättning, eller genom att 

bolaget ingått borgen, skall rättshandlingen anses vara ogiltig. Om rättsföljden blir 

ersättningsskyldighet, menar Kommittén, kan de problem som uppstår kring återbäring 

av sakvärden undvikas. Problem som kan uppkomma är exempelvis huruvida återbäring 

skall ske av den överförda egendomen och, om så är fallet, vad som sker om egendomen 

bytt ägare innan återbäringsskyldigheten aktualiserats.68  

 

NyABL har utformats så att en person, vilken erhållit en värdeöverföring i strid med 

reglerna i NyABL, kommer bli skyldig att återbära denna. Exakt vad som skall återbäras 

är beroende av vilka regler som överträtts vid värdeöverföringen. Har till exempel en 

borgenärsskyddsregel åsidosatts, har mottagaren att återbära den del av 

värdeöverföringen som var olovlig.69 Ett exempel får illustrera. Om aktieägaren 

mottagit 100 tkr varav endast 50 tkr fick överföras, blir aktieägaren skyldig att återbära 

                                                 
67 SOU 1997:168 s. 84 
68 Se närmare Andersson (II) s. 602 ff. 
69 Prop. 2004/05:85 s. 756 
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det överskjutande beloppet, nämligen 50 tkr.70 Har en värdeöverföring skett av 

sakvärden och mottagaren ej har egendomen i behåll, skall mottagaren ”i enlighet med 

allmänna principer om obehörig vinst”71 med pengar återbetala det olovligen överförda 

till bolaget. Återbäringsskyldigheten är dock förenad med ett godtrosskydd, innebärande 

att återbäring blir aktuellt endast om bolaget kan visa att mottagaren insåg eller bort inse 

att värdeöverföringen ej var förenlig med reglerna i NyABL.72 Är värdeöverföringen av 

den typ som avses i 17:1 4 p. NyABL, nämligen en förtäckt värdeöverföring, är 

godtrosskyddet ännu snävare och bolaget har här bara att visa att mottagaren insåg eller 

bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget.73 Mottagaren 

behöver här ej vara medveten om att värdeöverföringen var olovlig för att vara i ond tro, 

utan det räcker således med att denne insåg eller bort inse att en värdeöverföring skett 

från bolaget. Förhåller det sig så att mottagaren är aktieägare i bolaget, torde 

möjligheten för mottagaren att hävda god tro i enlighet med Ny ABL 17:6 2 men. i 

princip vara obefintlig.74  

 

4.3 Bristtäckningsansvar  

I de fall mottagaren av en olovlig värdeöverföring ej kan återbära allt denne mottagit, 

uppkommer en brist hos bolaget. Skyldigheten att täcka denna brist kan, i enlighet med 

reglerna i NyABL 17:6, i tre olika hänseenden överföras till andra än mottagaren. 

Bristtäckningsansvar kan därigenom åläggas, (I) dem som medverkat till beslutet om 

värdeöverföringen, (II) dem som medverkat till verkställandet av beslutet och (III) dem 

som medverkat till upprättande eller fastställande av en oriktig balansräkning som sedan 

legat till grund för beslutet. Beroende av vilken ställning personen ifråga har gentemot 

bolaget aktualiseras olika regler avseende bedömningen av huruvida vederbörande 

handlat oaktsamt eller med uppsåt. Innebörden av dessa regler är att de personer vilka 

har stor insyn i bolagets verksamhet, skall åläggas ett mer långtgående ansvar än 

exempelvis personer som står utanför bolagets förvaltning. 75  

                                                 
70 En värdeöverföring/utbetalning av 50 tkr antas här vara förenligt med både beloppsspärren och 
försiktighetsregeln. 
71 Prop. 2004/05:85 s. 756 
72 NyABL 17:6 1 men. 
73 NyABL 17:6 2 men. 
74 Prop. 2004/05:85 s. 756 
75 Se vidare Prop. 2004/05:85 s. 758 
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5 Remisskritik  

Följande avsnitt behandlar något av den kritik som framförts i samband med 

utvecklandet av den nya aktiebolagslagen. Ett antal remissinstanser har lämnat 

synpunkter på de förslag som tillkommit under det utredningsarbete 

Aktiebolagskommittén genomfört. Ett fåtal av dessa synpunkter kommer här att 

presenteras, synpunkter vilka är relevanta för den analys som genomförs i uppsatsens 

andra del. 

 

Med avseende på bedömningen av huruvida en värdeöverföring är för handen eller ej, 

har bland andra Advokatsamfundet framfört synpunkter. Dessa synpunkter har dock ej 

lett till förändringar i lagtexten. Advokatsamfundet framhåller att avgörande för 

bedömningen måste vara huruvida den aktuella värdeöverföringen varit åsyftad från 

bolaget sida.76 Uppställandet av ett dylikt rekvisit medför att den ovan presenterade 

bedömningen av huruvida värdeöverföringen är av affärsmässig karaktär helt kan 

undvikas. Utan denna regel, menar Advokatsamfundet, blir det en omöjlighet att 

upprätthålla en klar skillnad mellan dåliga affärer respektive värdeöverföringar som 

skall bedömas i enlighet med kapitalskyddsreglerna.77 Kontentan av 

Advokatsamfundets förslag är således att om värdeöverföringen ej var åsyftad från 

bolagets sida så är det i realiteten inte en värdeöverföring, vilket således medför att 

borgenärsskyddsreglerna ej blir tillämpliga.78  

 

Även utformningen av den nya försiktighetsregeln har lett till reaktioner från 

remissinstanserna. Finansbolagens Förening (FF) menar att den 

försvarlighetsbedömning som skall utföras blir mycket svår att genomföra i praktiken. 

Borgenärerna saknar ofta möjlighet att avgöra huruvida en viss värdeöverföring är 

försvarlig eller ej.79 Av denna anledning, påpekas det, föreligger uppenbara risker att 

stora belopp frånhänds bolaget utan att borgenärerna får tillfälle eller möjlighet att 

åberopa det skydd som 17 kap NyABL ger dem. FF går därutöver längre än så och 

påstår att utformningen av försiktighetsregeln är till uppenbar nackdel för kreditgivare 

                                                 
76 Advokatsamfundet, R 3860/1998 s. 3 
77 Advokatsamfundet, R 3860/1998 s. 3 
78 Advokatsamfundet, R 3860/1998 s. 3 
79 FF dnr 228/2 s. 2 



 21

och därigenom äventyrar bolagens finansieringsmöjligheter.80 Vidare framhålles att 

regeln ifråga kan medföra att det blir mycket svårt för kreditgivare att bedöma 

aktiebolags långsiktiga ekonomiska utveckling. Remissvaret innehåller dock inget 

förslag på hur dessa problem skall undvikas.    

 

                                                 
80 FF dnr 228/2 s. 2 
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ANALYS 

6 Begreppets lämplighet 

Följande avsnitt analyserar huruvida, det för uppsatsen centrala, begreppet 

värdeöverföring är lämpligt i förhållande till den betydelse begreppet har för de 

aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglerna. Analysen i detta avsnitt knyter i stora delar 

an till avsnitt 3 ovan, samt till avsnitt 5. 

 

6.1 Begreppets språkliga betydelse 

Genom att kapitalskyddsreglerna i ABL är kopplade till det faktum att en utbetalning 

måste ha skett, har det uppstått en rad tolkningsproblem. Exempelvis kan nämnas en av 

de frågor som föranledde den så kallade ”nettodomen”81, nämligen värdering av 

utdelade sakvärden. Rent språkligt ger termen utbetalning sken av att det är pengar som 

utbetalats, precis så som är brukligt vid vinstutdelningar, i praxis och doktrin har termen 

dock gets en mycket vidare innebörd. Genom att kapitalskyddsreglerna i NyABL vilar 

på begreppet värdeöverföring, undviks det språkliga bryderiet. Värdeöverföring som 

term torde enligt min mening, rent språkligt, innebära just överföringar av värden. Det 

blir i sammanhanget irrelevant vilken typ av egendom de aktuella värdena utgörs av. 

Den tidigare kopplingen till pengar undviks därmed, och det nya begreppet får ett vidare 

omfång. Genom ordet överföring torde lagstiftaren peka på den innebörd att någon form 

av egendom har bytt ägare, närmare bestämt att egendom överförts från ett bolag till en 

annan person. Den språkliga innebörden av begreppet värdeöverföring torde därigenom 

vara vidare än innebörden av begreppet utbetalning.  

 

6.2 Begreppets juridiska betydelse  

Som beskrivs i avsnitt 3 ovan består definitionen av begreppet värdeöverföring av tre 

olika rekvisit, vilka samtliga måste vara uppfylld för att en transaktion skall anses 

utgöra en värdeöverföring. Enligt min mening ter sig dessa rekvisit, och därigenom 

definitionen av begreppet, väl lämpade för det syfte begreppet har att fylla, dock med ett 

viktigt undantag, vilket utreds närmare i avsnitt 8 nedan. Genom definitionen av 

begreppet skapar lagstiftaren ett tydligare regelverk än tidigare och därigenom undviks 
                                                 
81 NJA 1995 s 742. 
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de tolknings- och omfångsproblem som uppstått vid tillämpningen av reglerna i ABL. 

Den centrala tanken bakom införandet av det nya begreppet är att ”fånga upp” alla 

situationer i vilka bolag frånhänds värden utan att bolaget erhåller en jämförlig 

motprestation. Ur borgenärernas synvinkel torde det inte ha någon som helst betydelse 

hur värden förs ut ur bolaget. Borgenärernas intresse bör rimligtvis endast ligga i att 

tillgångar ej förs ut på ett otillbörligt sätt. Genom att reglerna i NyABL stadgar att alla 

värdeöverföringar skall bedömas enligt kapitalskyddsreglerna, torde enligt min mening 

borgenärernas intressen tillgodoses. NyABL medför därigenom att osäkerheten kring 

den analoga tillämpningen av reglerna i ABL undviks. Det kan i detta sammanhang 

påpekas att det troligtvis kommer uppstå situationer där det blir svårt att bedöma 

huruvida en värdeöverföring skett eller ej. Dylika bedömningar har dock gjorts även 

mot bakgrund av reglerna i ABL och den nya lagen kan ej ställa upp ett absolut 

regelverk. Vid konstruerandet av dylika regler, såväl som andra typer av 

lagbestämmelser, är det näst intill omöjligt att skapa regler utan utrymme för tolkning. 

Ett allt för strikt regelsystem kan resultera i att reglerna ej kan tillämpas i alla önskvärda 

situationer. Ett visst tolkningsutrymme är därigenom önskvärt för att reglerna skall få en 

behövlig flexibilitet.    

 

Jag vill i detta sammanhang betona en av de synpunkter på NyABL som framförts av 

Advokatsamfundet. I avsnitt 5 ovan framkommer att Advokatsamfundet var av åsikten 

att avgörande för om en värdeöverföring föreligger eller ej, bör vara om 

värdeöverföringen var åsyftad från bolagets sida. Advokatsamfundet menar att en sådan 

regel bör vara absolut avgörande för tillämpningen av borgenärsskyddsreglerna. Jag vill 

dock förorda ett något mer restriktivt användande av en dylik regel. Det torde i 

realiteten vara förenat med enorma svårigheter att avgöra, och därefter bevisa, huruvida 

något varit åsyftat från bolagets sida. Härigenom kan hela tillämpningen av 

borgenärsskyddsreglerna balansera på en tämligen svår och osäker bedömningsfråga. 

Därför anser jag att en dylik, helt avgörande regel, är ytterst olämplig i sammanhanget. 

Däremot kan man tänka sig att en så beskaffad regel brukas som en del av den 

avvägning som skall göras för att bedöma huruvida en värdeöverföring skett eller ej. 

Regeln skulle således kunna användas tillsammans med övriga regler för att möjliggöra 

en så nyanserad bedömning som möjligt. Lagstiftaren noterade den kritik som 

framfördes av Advokatsamfundet, men valde att bortse från den vid utformandet av 17 

kap. NyABL. Bedömningen av huruvida en värdeöverföring skett eller ej görs nu 
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istället efter kriterier snarlika dem som gällde vid användandet av ABL. Som exempel 

kan nämnas en bedömning av huruvida det föreligger en värdediskrepans mellan 

bolagets prestation och mottagarens prestation, förutsatt att mottagaren verkligen 

presterat något.  

 

Vid en jämförelse mellan de punkter som tillsammans definierar begreppet 

värdeöverföring i NyABL 17:1 och de värdeöverföringar som enligt NyABL 17:2 är 

tillåtna, framkommer en diskrepans mellan de två paragraferna. Fjärde punkten i 

NyABL 17:2 stadgar att gåva, enligt dess definition i femte paragrafen samma kapitel, 

är en tillåten form av värdeöverföring. Dock finns gåva ej upptaget i definitionen av 

värdeöverföring i NyABL 17:1. Innebörden är således att gåva, som ej ingår i 

definitionen av värdeöverföring, uttryckligen är en tillåten form av värdeöverföring. För 

att det skall vara en godtagen form av värdeöverföring krävs att gåvan är till 

allmännyttigt ändamål, en princip som i sig kan anses vara värd att upprätthålla. Man 

kan dock ifrågasätta hur något som uttryckligen är en tillåten form av värdeöverföring, 

samtidigt ej återfinns i definitionen av begreppet värdeöverföring. Definitionerna av 

värdeöverföring stämmer således ej överens med formerna för tillåtna 

värdeöverföringar, varför så är fallet framkommer ej av lagens proposition. Det är 

möjligt att lagstiftaren anser att gåva skulle falla in under definitionen i NyABL 17:1 p. 

4, det vill säga likställa gåva med formlös värdeöverföring, huruvida så är fallet kan 

dock ej utläsas av förarbetena eftersom inget sägs med avseende på detta spörsmål. 

Enligt min mening är det dock inte rimligt att likställa gåva med formlös 

värdeöverföring, möjligheten att skänka en gåva är uttryckligen lagstadgad och är 

avhängig att ett beslut därom tillkommer i fastställd ordning. Gåvan, och beslutet, måste 

således tillkomma enligt lagens regler, och är därigenom ej formlös. Men som jag ser 

det kan inte gåva ”passa in” under någon annan av punkterna i NyABL 17:1, vilket 

resulterar i att fjärde punkten måste användas. Vid beaktandet av reglerna får man 

nästan intrycket att lagstiftaren, och Aktiebolagskommittén, glömt bort att gåva inte 

finns upptaget i NyABL 17:1, någon given förklaring tycks inte finnas. I sammanhanget 

skall dock påpekas att formerna för tillåtna värdeöverföringar i NyABL 17:2 ej är 

uttömmande, som påpekats tidigare kan även formlösa värdeöverföringar vara lovliga, 

om de genomförs inom de ramar som kapitalskyddsreglerna uppställer. Det är dock 

intressant att just gåva framhålls som en skyddsvärd möjlighet för att genomföra 

värdeöverföringar, men att gåva samtidigt ej innefattas i definitionen av 
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värdeöverföring. Jag har mycket svårt att se hur denna diskrepans kunnat negligeras 

under det långa utredningsarbete som föregått lagförslaget, en slutsats som gör 

avsaknaden av förklaring i förarbetena än mer besynnerlig. I praktiskt hänseende kan 

man dock ifrågasätta huruvida denna diskrepans kommer få någon betydande effekt. 

Kraven som ställs för att klassa en transaktion som en gåva torde vara tämligen 

långtgående, åtminstone i relation till aktieägarnas möjlighet att utnyttja regeln för att 

överföra medel från bolaget.  

 

Sammantaget är jag av uppfattningen att begreppet värdeöverföring, och de därtill 

kopplade reglerna, är mer lämpliga än de tidigare reglerna i ABL. Rättstillämpningen 

torde bli mer enhetlig och vissa av de osäkerheter som existerar vid tillämpningen av 

det gamla systemet i ABL elimineras i och med införandet av NyABL. Notera dock att 

jag i ett avseende är kritisk till det nya begreppet, nämligen på grund av en av 

konsekvenserna som uppstår genom kopplingen till redovisningsrätten, något som 

utvecklas i avsnitt 8 nedan.  
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7 Begreppet och sanktionsreglerna – ersättning eller 

återbäring? 

Följande avsnitt relaterar till vad som sagts ovan i avsnitt 3 och avsnitt 4. 

 

Aktiebolagskommittén, vilken genomfört det utredningsarbete som ligger till grund för 

NyABL, föreslog redan i delbetänkandet från 1997 att sanktionsreglerna vid 

överträdelse av kapitalskyddsreglerna borde omstruktureras.82 Kommittén föreslog att 

sanktionen borde ändras, från återbäringsskyldighet till ersättningsskyldighet. Förslaget 

anammades dock ej av lagstiftaren och sanktionsreglerna i NyABL följer samma princip 

som i ABL, nämligen att det som olovligen överförts från bolaget skall återbäras av 

mottagaren.83 Principen är således att just den egendom som överförts skall återbäras. 

Består värdeöverföringen av pengar torde inga problem uppstå, utan mottagaren har att 

återbära samma belopp som denne mottagit, vilket dock i realiteten blir en ersättning 

eftersom det rimligtvis inte är exakt samma pengar som återbetalas, utan det är en 

likvärdig summa som återbetalas. Består värdeöverföringen av sakvärden, exempelvis 

en materiell tillgång, kan återbäringsprincipen dock få vissa oönskade konsekvenser. 

Förhåller det sig så att mottagaren av egendomen redan har sålt egendomen vidare, är 

det av naturliga skäl svårt att återbära just den egendomen. Det är först i detta skede det 

kan bli aktuellt att istället ersätta bolaget för den förlorade egendomen. Man kan här 

ifrågasätta varför inte ersättningsprincipen kan tillämpas redan i första skedet. Genom 

en princip om återbäringsskyldighet skapas ett system med dubbel innebörd, i ett första 

skede skall egendom återbäras och om det ej är möjligt skall egendomen istället 

ersättas. Två olika principer skall därigenom tillämpas vid samma förfarande, något som 

ter sig onödigt. Jag vill mena att en ersättningsprincip är mer stringent i förhållande till 

begreppet värdeöverföring. Sker en olovlig värdeöverföring, bör sanktionen vara att 

ersätta det överförda värdet. Det torde, ur borgenärernas synvinkel, i normalfallet vara 

just värdet som är intressant, i synnerhet om bolaget ifråga är på randen till konkurs. 

Genom att mottagaren blir skyldig att ersätta värdet, vilket rimligtvis görs i form av en 

betalning i pengar, behöver inte konkursboet omvandla den aktuella egendomen till 

pengar. Därigenom torde borgenärerna kunna få betalt snabbare. Ett i propositionen till 

NyABL framfört argumentet mot detta resonemang är att det uppstår 
                                                 
82 SOU 1997:168 s. 84 
83 Notera dock de tillhörande godtrosskyddsreglerna. 
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värderingsproblem, det står inte alltid klart vilket värde den överförda egendomen 

verkligen betingar.84 Denna bedömning måste dock, enligt min mening, göras i alla fall. 

Är överföringen lovlig enligt exempelvis beloppsspärren, görs en prövning enligt 

försiktighetsregeln och då beaktas egendomens verkliga värde. Ytterligare ett argument 

för att införa en ersättningsskyldighet, vilket framhålls av Aktiebolagskommittén, är att 

återbäringsskyldigheten skapar en möjlighet för mottagaren av en olovlig 

värdeöverföring att, på bolagets bekostnad, spekulera i värdeförändringar på den 

aktuella egendomen.85 Spekulationsmöjligheten uppstår på grund av att mottagaren, i 

viss mån, kan välja huruvida återbäring eller ersättning blir tillämplig. Genom att 

försälja egendomen till en godtroende tredjeman blir möjligheterna till återbäring 

tämligen begränsade, vilket istället aktualiserar en ersättningsskyldighet. Resultatet blir 

således att mottagaren kan, under den tid denne råder över egendomen, spekulera i 

eventuella värdeförändringar. Enligt min mening torde en dylik situation vara ovanlig, 

men den kan ändock uppkomma, något som måste anses som olämpligt i relation till 

ändamålet med borgenärsskyddsreglerna. Tanken är att bolagets tillgångar, och därmed 

borgenärernas intressen, skall skyddas, inte att skapa luckor vilka möjliggör spekulation 

med bolagets tillgångar.     

 

Ett argument som använts för att motivera återbäringsregeln är att denna regel medför, 

om mottagaren går i konkurs, att bolaget till vilket återbäringen skall ske, har 

separationsrätt till den aktuella egendomen. Återbäringsregeln skulle därigenom ge 

sakrättsligt skydd för bolaget. Jag är dock benägen att ifrågasätta huruvida detta 

scenario, vilket ej torde vara frekvent förekommande, motiverar en princip om 

återbäring. Problemet för bolagets borgenärer torde vara att just bolaget antingen gått i 

konkurs eller är på randen till konkurs. Huruvida mottagaren av en olovlig 

värdeöverföring riskerar att gå i konkurs torde enligt min mening vara ett sekundärt 

spörsmål. Det har även ifrågasatts ifall återbäringsregeln verkligen medför en möjlighet 

till separationsrätt. Det råder i doktrin delade meningar om detta, vilket leder till 

slutsatsen att separationsrätten ej borde tas som självklar.86 

 

                                                 
84 Prop. 2004/05:85 s. 392 
85 SOU 1997:168 s. 84 
86 Se vidare härom, Andersson, JT 2004-05:3 s. 723-740. 
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Vidare ger en princip om ersättning av det överförda värdet en möjlighet att ”spåra” 

värdet istället för egendomen. Har exempelvis mottagaren sålt egendomen vidare har 

rimligtvis egendomen ersatts av något annat, med största sannolikhet pengar, samma 

värde har således bytt skepnad, exempelvis från någon form av materiell egendom till 

pengar. Värdet torde dock vara detsamma och därigenom kan bolaget fortfarande 

erhålla ersättning. Även i förhållande till de sanktioner som kan drabba de som 

medverkat till eller verkställt värdeöverföringen, torde en princip om ersättning blir mer 

logisk. Dessa personer kan av naturliga skäl inte återbära egendomen, varför de blir 

skyldiga att täcka den brist som eventuellt uppkommer när mottagaren skall återbära 

egendomen eller ersätta bolaget. Denna effekt blir än mer tydlig om den överförda 

egendomen är av individuell art och det därför inte går att ersätta bolaget på annat sätt 

än med pengar. Det blir således aktuellt att personerna ifråga ersätter det förlorade 

värdet, inte att någon återbäring sker. Principen blir än mer tydlig om bara en del av det 

överförda värdet är olovligt överfört. I en dylik situation åläggs de ansvariga att ersätta 

den del av egendomen som var olovligt överförd, vilket givetvis är omöjligt om det rör 

sig om exempelvis en maskin. Således måste istället de ansvariga ersätta det olovligt 

överförda värdet. Sammantaget anser jag att en ersättningsprincip lett till att begreppet 

värdeöverföring och de sanktionsregler som en olovlig sådan aktualiserar skulle ha 

harmoniserat långt bättre med varandra.  
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8 Värdeöverföring och redovisningsrätt 

Detta kapitel har sin teoretiska grund i avsnitt 3.5 ovan, men även en del ny information 

med avseende på redovisning förs in i argumentationen.  

 

8.1 Inledning 

Till att börja med skall här sägas något om syftet med omarbetningen av 

kapitalskyddsreglerna samt de effekter som lagstiftaren vill uppnå med de nya reglerna i 

NyABL. Genom att begreppet utbetalning i ABL, på grund av utveckling i praxis och 

doktrin, fått en betydligt vidare innebörd än vad ordalydelsen ger sken av, har en 

osäkerhet avseende omfattningen av begreppets innebörd uppstått. Av denna anledning 

har lagstiftaren ansett det behövligt att koppla kapitalskyddsreglerna till begreppet 

värdeöverföring. Syftet är således att alla transaktioner, innebärande att bolaget 

frånhänds värden utan en proportionerlig motprestation, måste vara förenliga med 

kapitalskyddsreglerna för att vara lovliga.87 Vid tillämpningen av kapitalskyddsreglerna 

i NyABL, skall således de analogitillämpningar som tidigare gjorts88 kunna undvikas 

och reglerna skall bli generellt tillämpliga, oavsett vem som är mottagare och hur 

värdeöverföringen genomförts. Enligt min mening har de nya reglerna i 17 kapitlet 

NyABL ett vidare tillämpningsområde än de äldre reglerna i 12 kapitlet ABL.  

 

Vidare skall här erinras om syftet med försiktighetsregeln och hur den är tänkt att 

tillämpas. Enär det är nettometoden som skall användas vid bedömningen enligt 

beloppsspärren, har försiktighetsregeln erhållit en ytterst viktig roll vid 

värdeöverföringar av tillgångar vars bokförda värde understiger det verkliga värdet. Vid 

en dylik värdeöverföring skall försiktighetsregeln tillse att värdeöverföringen ej 

äventyrar bolagets fortsatta verksamhet och därigenom borgenärernas ställning. Detta är 

rättsläget i enlighet med reglerna i ABL och så även i och med ikraftträdandet av 

NyABL. Tillämpningen av försiktighetsregeln kan illustreras med följande exempel: 

 

Bolaget X har en tillgång, vilken har ett bokfört värde uppgående till 10 000 kronor. 

Tillgången skulle dock vid en försäljning inbringa 30 000 kr. Ponera att tillgången i 

                                                 
87 Prop. 2004/05:85 s. 370-371 
88 Se till exempel NJA 1997 s 418 
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enlighet med nettometoden kan överföras till en aktieägare, varvid överföringen enligt 

denna metod skulle gälla ett värde som uppgår till 10 000 kronor. Dock aktualiseras 

även försiktighetsregeln och den aktuella bedömningen görs här efter det verkliga 

värdet, det vill säga 30 000 kronor. Skulle värdeöverföringen härmed anses stå i strid 

med försiktighetsregeln, trots att den var tillåten enligt beloppsspärren, är överföringen 

olovlig.  

 

8.2 Innebörden av begreppet affärshändelse 

Av presentationen i avsnitt 3.5.1 ovan framgår att ett av rekvisiten för att en transaktion 

skall bedömas utgöra en värdeöverföring är att det skett en affärshändelse. Det blir 

därför av stor vikt att avgöra vad som i sin tur utgör en affärshändelse, något som mot 

bakgrund av förarbetena till NyABL ej står som självklart. När Aktiebolagskommittén 

konstruerade det nya begreppet värdeöverföring, gjorde den det genom att använda en 

term som redan givits en innebörd inom redovisningsrätten. Inom redovisningsrätten 

innebär affärshändelse en händelse vilken medför att bolagets förmögenhet påverkas till 

sin storlek och sammansättning.89 Aktiebolagskommittén använder den 

redovisningsrättsliga definitionen av affärshändelse och utvecklar innebörden av 

begreppet värdeöverföring enligt följande, 

 

Från redovisningssynpunkt är dessa typer av utbetalningar att hänföra till 
affärshändelser, se 2 § första stycket 7 bokföringslagen (1999:1978)… 
… Transaktionen beskrivs i lagtexten [NyABL 17:1] som affärshändelser. 
Begreppet anknyter till det nyssnämnda lagrummet i bokföringslagen. Där 
definieras en affärshändelse på följande sätt: Alla förändringar i storleken 
och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på 
företagets ekonomiska relationer med omvärlden, så som in- och 
utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott och 
uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.90    

 

Det är således härigenom som den tydliga kopplingen mellan NyABL och 

redovisningsrätten har skapats. Baserat på detta uttalande av Aktiebolagskommittén, 

torde det framstå som klart att denna del av definitionen av begreppet värdeöverföring 

bygger på redovisningsrättsliga regler. I propositionen till NyABL har lagstiftaren 

ämnat förändra definitionen något genom att minska på redovisningsrättens betydelse. 
                                                 
89 SOU 1973:57 s. 102. Att denna definition gäller även för nuvarande BFL framgår av Prop. 1998/99:130 
s. 374 
90 SOU 2001:1 s 354-355 
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Hänvisningen till bokföringslagen kvarstår men samtidigt uttalas att effekten på 

bolagets redovisning ej skall tillmätas avgörande betydelse.91  

 

Det finns således två sidor av begreppet affärshändelse, och beroende på vilken 

innebörd man ger begreppet får det vitt skilda resultat. Om man anser att begreppet skall 

ges en aktiebolagsrättslig innebörd92, kan det argumenteras för att begreppet innefattar 

alla typer av transaktioner och att dessa skall omfattas av regeln ifråga. En 

redovisningsrättslig tolkning av begreppet ger ett helt annat resultat, vilket medför att 

regelns tillämpning inskränks, något som illustreras av exemplet nedan. En 

aktiebolagsrättslig tolkning medför ett vidare tillämpningsområde och därigenom kan de 

problem som presenterats nedan undvikas. Det är troligtvis denna tolkning, vilken ger 

ett vidare tillämpningsområde, som lagstiftaren åsyftat vid konstruktionen av begreppet. 

Ett av syftena med de nya reglerna är att de ska bli tillämpliga alla situationer där bolag 

otillbörligt frånhänds tillgångar, vilket tyder på att lagstiftaren anser att reglerna skall få 

ett så stort tillämpningsområde som möjligt. Tillämpningen av begreppet inom ramen 

för dess aktiebolagsrättsliga innebörd framstår dock enligt min mening ej som helt 

tydlig. Det tydligaste, och enligt min mening starkaste, argumentet för en 

aktiebolagsrättslig tolkning är att reglerna i NyABL är av aktiebolagsrättslig art, och 

därigenom skall ges en aktiebolagsrättslig innebörd. Det måste dock anses osäkert att 

tillskriva ett redovisningsbegrepp en aktiebolagsrättslig innebörd som ej klart är 

definierad, någon tydligare precisering finns ej i förarbetena till NyABL. Dessa 

förarbeten hänvisar istället som nämnts till BFL och därför anser jag att en hänvisning 

görs till de principer som redovisningsrätten vilar på. Det måste anses olämpligt att 

hänvisa till ett visst redovisningsmässigt begrepp, för att sedan mena att det är 

begreppets aktiebolagsrättsliga innebörd som skall tillämpas. Om så trots allt är fallet är 

jag benägen att ifrågasätta varför en hänvisning görs till redovisningsrätten 

överhuvudtaget. I förarbeten till BFL uttalas, som nämnts, att begreppet affärshändelse 

skall ses som ett redovisningsmässigt begrepp och ej tillmätas någon vidare innebörd. 

När sedan NyABL hänvisar till begreppet ifråga, skapas en osäkerhet kring dess 

innebörd i denna kontext. Om nu lagstiftaren, vilket är troligt, vill ge begreppet en 

aktiebolagsrättslig innebörd måste det anses olämpligt att lagstiftaren i förarbetena 

hänvisar till begreppets redovisningsmässiga innebörd. Vidare kan man ifrågasätta 

                                                 
91 Prop. 2004/05:85 s. 747 
92 Uttrycket ”aktiebolagsrättslig innebörd” är i detta sammanhang mitt eget. 



 32

vilken den aktiebolagsrättsliga innebörden av begreppet är. Någon tydlig definition står 

ej att finna. Jag hade i detta sammanhang velat se att lagstiftaren på ett klart och tydligt 

sätt helt tagit avstånd från den redovisningsrättsliga definitionen, något som ej gjordes. 

Detta resulterade i att den osäkerhet kring tillämpningen av försiktighetsregeln 

skapades, något som diskuteras nedan.  

 

8.3 Försiktighetsregelns tillämplighet 

Problemet med tillämpningen av försiktighetsregeln uppstår på grund av den ovan 

presenterade kopplingen som NyABL gör till redovisningsrätten. Genom kopplingen 

skapas en rad av definitioner, vilka sammantaget utgör innebörden av begreppet 

värdeöverföring. Notera att följande argumentation bygger på att termen affärshändelse 

ges den innebörd som används i SOU 2001:1, nämligen den ovan presenterade 

redovisningsmässiga innebörden. Argumentationen nedan består av en kedja av 

påståenden vilka tillsammans leder fram till ett resultat, vilket måste anses ytterst 

olämpligt, i synnerhet i relation till syftet med omarbetningen av kapitalskyddsreglerna. 

Länkarna i kedjan numreras nedan för att läsaren lättare skall kunna följa de slutsatser 

som dras i slutet av detta avsnitt.  

 

(I) Borgenärsskyddsreglerna skall aktualiseras då värden frånhänds ett bolag.  

(II) I NyABL bygger borgenärsskyddsreglerna på begreppet värdeöverföring. En 

förutsättning för reglernas tillämplighet blir därigenom att det skett en 

värdeöverföring. Borgenärsskyddsreglerna är konstruerade för att förhindra 

olovliga värdeöverföringar och om det ej har skett en värdeöverföring finns 

det inget som aktualiserar reglerna ifråga. De transaktioner som ett bolag 

genomför i sin löpande verksamhet är en förutsättning för att bolaget skall 

fungera och bör därigenom ej, i normala fall, bedömas efter reglerna i 

NyABL 17 kap.   

(III) Begreppet värdeöverföring bygger på att den transaktion som genomförs 

utgör en affärshändelse. Har någon affärshändelse ej skett kan det således ej 

bli tal om en värdeöverföring.93  

                                                 
93 Så som presenterats i avsnitt 3.5 ovan måste ytterligare två rekvisit vara uppfyllda för att en transaktion 
skall utgöra en värdeöverföring. Dessa påverkar dock ej det aktuella resonemanget. 
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(IV) Innebörden av begreppet affärshändelse utgör nästa länk i kedjan, nämligen 

att en affärshändelse innefattar alla förändringar i storleken eller 

sammansättningen av bolagets förmögenhet. De transaktioner som bolaget 

dagligen genomför med omvärlden utgör således affärshändelser. Om 

företaget exempelvis införskaffar en ny maskin för sin produktion, utgörs 

affärshändelsen av att en del av företagets förmögenhet omvandlas från 

pengar till en materiell anläggningstillgång. Det har därigenom skett en 

förändring av bolagets förmögenhet. Likaså blir den en affärshändelse i det 

fall bolaget genomför en vinstutdelning av pengar till aktieägarna, eftersom 

bolagets förmögenhet minskar med den summa som överförts.    

 

Kedjan kan även illustreras enligt figuren nedan. För borgenärsskyddsreglernas 

tillämplighet (I) krävs att en värdeöverföring genomförts (II). Det bygger på att en 

affärshändelse har inträffat (III), vilken i sin tur är avhängig det faktum att bolagets 

förmögenhet har förändrats (IV).  

 

 

Mot bakgrund av kedjan ovan modifieras nu det tidigare exemplet något för att illustrera 

den, enligt min mening, centrala bristen med begreppet värdeöverföring och dess 

koppling till försiktighetsregeln. Precis som exemplet i inledningen ovan har bolaget en 

tillgång, vilken har ett verkligt värde uppgående till 30 000 kronor. Dock har bolaget, i 

enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper, gjort kontinuerliga avskrivningar, vilket 

resulterat i att egendomen saknar bokfört värde, det vill säga det bokförda värdet är noll. 

När nu egendomen överförs till en aktieägare, vad händer då med bolagets 

förmögenhet? Eftersom tillgången ifråga ej har något bokfört värde, sker ingenting i 

bolagets bokföring; tillgången saknar redovisat värde och bolagets förmögenhet är 

därigenom, så att säga ”på pappret”, oförändrad. Appliceras sedan scenariot i omvänd 

ordning på den kedja som presenterats ovan får det följande resultat 

(I) Överföringen av tillgången medför ej någon förändring av bolagets 

förmögenhet. 

Borgenärs-
skyddsreglerna 
bygger på… 

… begreppet 
värdeöverföring, 
som i sin tur 
förutsätter… 

… att en 
affärshändelse 
har inträffat… 

….som kräver att 
bolagets 
förmögenhet har 
förändrats. 
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(II) Om bolagets förmögenhet ej påverkas, kan överföringen ej utgöra en 

affärshändelse. 

(III) Eftersom det ej är en affärshändelse kan det ej utgöra en värdeöverföring. 

(IV) Kapitalskyddsreglerna blir därigenom ej tillämpliga. 

 

Enär tillgången i exemplet ej har något bokfört värde, blir inte beloppsspärren tillämplig 

varför tillgången i enlighet med nettometoden kan överföras från bolaget. Det är i detta 

skede som försiktighetsregeln skall tillämpas och därigenom tillse att överföringen 

ändock underkastas prövning enligt borgenärsskyddsreglerna. Problemet är dock att den 

redovisningsrättsliga kopplingen medför att överföringen i exemplet ej är en 

värdeöverföring, vilket i sin tur får det mycket olämpliga resultatet att överföringen ej 

kan ifrågasättas med hjälp av borgenärsskyddsreglerna. För att scenariot ovan skall 

fungera krävs även att överföringen är helt vederlagsfri. Förhåller det sig så att 

aktieägaren betalar något, om så bara en krona, resulterar det i en förändring av bolagets 

förmögenhet och därigenom blir transaktionen som helhet en värdeöverföring. För att 

alla rekvisit i kedjan skall vara uppfyllda krävs således en vederlagsfri överföring av en 

eller flera tillgångar vilka saknar bokfört värde. Det skall i sammanhanget påminnas om 

att definitionen av begreppet affärshändelse, vilken återfinns i förarbetena till 1976 års 

upplaga av BFL, innefattar de uttag som ägarna gör ur verksamheten.94 Innebörden är 

att när bolagets redovisade förmögenhet påverkas på grund av att ägarna exempelvis 

erhåller utdelning, är det att betrakta som en affärshändelse och skall därför bokföras. 

Kontentan är att förändringar i bolagets redovisade förmögenhet skall bokföras, oavsett 

anledningen till förändringen.   

 

Resultatet av exemplet ovan måste anses vara mycket olämpligt och strider helt mot de 

uttalanden om borgenärsskyddsreglernas tillämplighet som gjorts i förarbetena till 

NyABL.95 Enligt förarbetena skall försiktighetsregeln tillämpas på samma sätt som 

tidigare, nämligen genom att bedömningen av en värdeöverförings förenlighet med 

regeln skall göras utifrån tillgångens verkliga värde. Min uppfattning är att 

försiktighetsregeln, så som den är tänkt att fungera, skall kunna tillämpas på samma sätt 

som tidigare, nämligen enligt de kriterier som uppställdes i den så kallade 

                                                 
94 Se avsnitt 8.2 ovan. 
95 Prop. 2004/05:85 s. 370-371 
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”nettodomen”.96 Detta torde även vara den uppfattning som dels Aktiebolagskommittén, 

dels lagstiftaren haft. På grund av att beloppsspärren utgår från tillgångarnas bokförda 

värde, skall försiktighetsregeln fylla den mycket centrala funktionen att pröva 

värdeöverföringar efter tillgångarnas verkliga värde. Dock visar exemplet på det faktum 

att så ej är fallet i samtliga situationer.  

 

Den situation som illustrerats i exemplet ovan kräver, som framgått, att den aktuella 

tillgången saknar bokfört värde. Förhåller det sig så att tillgången har ett bokfört värde 

av en krona, resulterar överföringen i att bolagets förmögenhet förändas och därigenom 

blir överföringen också en värdeöverföring. Det torde dock, enlig min mening, vara en 

naturlig del av ett bolags verksamhet att tillgångar skrivs av så att de till slut saknar 

bokfört värde. Att de nedskrivna tillgångarna, efter gjorda avskrivningar, ändock har ett 

verkligt värde, uppgående till en summa som gör att dylika transaktioner lönar sig för 

mottagaren, kanske inte är lika vanligt. Jag vill dock påstå att en dylik situation torde 

kunna uppstå så pass ofta att den kraftigt undergräver det aktiebolagsrättsliga 

kapitalskyddet, i synnerhet tillämpligheten av försiktighetsregeln. Man kan även tänka 

sig att en mindre nogräknad aktieägare, troligtvis i ett enmansföretag, utnyttjar den 

uppkomna luckan i lagstiftningen. Genom att genomföra av- och nedskrivningar så 

snabbt som möjligt, men dock inom redovisningsrättens gränser, torde aktieägaren 

kunna tillse att en viss tillgång, när den saknar bokfört värde, ändock har ett 

substantiellt verkligt värde. Detta värde kan sedan exempelvis aktieägaren överföra till 

sig själv, utan att borgenärsskyddsreglerna i NyABL aktualiseras.  

 

Det skall i sammanhanget noteras att vid en eventuell konkurs kommer troligtvis 

transaktioner, genomförda så som ovan är beskrivet, att ses ur ett annat perspektiv. 

Förhåller det sig så att bolaget kort tid efter det att överföringen genomförts går i 

konkurs, aktualiseras konkurslagens återvinningsregler. Det är således troligt att 

aktieägaren tvingas återbära egendomen ifråga till konkursboet, varigenom värdet kan 

komma borgenärerna till godo. Detta är dock föga tröst för det förhållande att den nya 

aktiebolagslagen, vilken omarbetats för att klargöra och i större grad säkerställa 

borgenärernas ställning, genom sin nya koppling till redovisningsrätten istället skapat en 

                                                 
96 NJA 1995 s 742 
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lucka. Denna lucka försvagar borgenärernas ställning och motarbetar därmed syftet med 

de nya reglerna.  

 

Denna koppling mellan aktiebolagsrätten och redovisningsrätten, och problemen som 

därmed uppstår med avseende på tillgångar utan bokfört värde, är som sagt ny och 

därigenom inget som var aktuellt att ta hänsyn till under utvecklandet av de lagar som 

reglerar aktiebolagens räkenskaper. Ur borgenärsskyddsaspekt har värderingsreglerna, 

så som de vuxit fram under utvecklingen av BFL, istället utformats för att tillse att inga 

problem uppstår på grund av det motsatta förhållandet, nämligen att bolaget ifråga 

skulle vara övervärderat. Tanken är att borgenärer, vilka fattar sina kreditbeslut mot 

bakgrund av exempelvis bolagets årsredovisning, skulle löpa en stor risk om bolagets 

tillgångar blev övervärderade.97 En övervärdering skulle leda till att kreditbedömningen 

blir felaktig och därigenom skulle borgenärernas risker öka. Problemet, som nu uppstår, 

beror på den raka motsatsen, nämligen att tillgångarna saknar bokfört värde, något som 

vid sammankopplingen med aktiebolagsrättens kapitalskyddsregler inte tycks ha 

uppmärksammats som en potentiell risk för borgenärerna. Det skall även påpekas att 

begreppet affärshändelse tillkommit som en specifik redovisningsterm och, då den 

skapades, ej var avsedd att tillämpas utanför redovisningsrätten.98  

 

8.3.1 Effekten på immateriella tillgångar utan bokfört värde 
Det ovan presenterade resonemanget kring försiktighetsregelns bristande tillämplighet 

kan även få effekter avseende ett bolags immateriella tillgångar. Förhåller det sig så att 

ett bolag anskaffat immateriella värden, exempelvis genom ett uppköp av rättigheterna 

till ett varumärke, skapar det inga problem i förhållande till resonemanget. Anskaffade 

immateriella tillgångar skall i enlighet med de nyligen införda redovisningsreglerna tas 

upp i bokföringen till verkligt värde.99 Därigenom kan dessa tillgångar ej uppfylla alla 

rekvisit i den ovan presenterade kedjan. Borgenärsskyddsreglerna kommer således 

alltid, så som lagstiftningen ser ut idag, tillse att anskaffade immateriella tillgångar ej 

frånhänds bolaget utan att överföringen först bedömts som lovlig enligt 17 kap NyABL. 

Anledningen är just den att dessa tillgångars bokförda värde aldrig kan vara noll 

                                                 
97 SOU 1967:49 s. 87 
98 SOU 1973:57 s. 103 
99 IFRS 3 
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samtidigt som det verkliga värdet är högre, eftersom bokfört och verkligt värde skall 

vara samma.  

 

Applicerar man det aktuella resonemanget på immateriella tillgångar vilka upparbetats 

av ett bolag, blir resultatet ett annat. Möjligheterna att redovisa upparbetade 

immateriella tillgångar i balansräkningen är mycket snäva. I enlighet med 

Redovisningsrådets rekommendationer, får upparbetade immateriella tillgångar tas upp i 

bokföringen endast om de tillkommit genom forskning och utveckling.100 Kraven på 

FoU-processen är mycket långtgående och en rad krav måste således vara uppfyllda för 

att tillgången ifråga skall bli en post i balansräkningen. Vad gäller internt upparbetad 

goodwill101 framgår med all önskvärd tydlighet att denna ej skall redovisas som en 

tillgång i balansräkningen.102 Appliceras detta resonemang på ett varumärke 

framkommer att varumärket med största sannolikhet ej kan anses framtaget genom FoU. 

Det värde som finns på grund av ett väletablerat varumärke torde istället vara att anse 

som goodwill. Resultatet blir dock detsamma; upparbetade varumärken upptas ej som 

en post i balansräkningen. Den redovisningsmässiga anledningen är bland annat att det 

är mycket svårt att beräkna ett tillförlitligt anskaffningsvärde.103 Resultatet blir att 

bolag, med väletablerade varumärken, har tillgångar vilka potentiellt uppgår till mycket 

stora värden, samtidigt som dessa tillgångar ej ”syns” i bokföringen. Dylika tillgångar 

skulle därigenom kunna överföras från bolaget utan att bolagets bokförda förmögenhet 

förändras, vilket i sin tur resulterar i att borgenärsskyddsreglerna ej får den tillämpning 

som är lämplig. Mot detta kan givetvis invändas att bolag med starka varumärken, inte 

har en sådan ägarstruktur att en dylik överföring kan möjliggöras. Det torde dock finnas 

många exempel på ägarstyrda företag med starka varumärken, företag på vilka scenariot 

kan appliceras. Varumärken, eller andra immateriella tillgångar utan bokfört värde, kan 

därigenom överföras från bolaget till ägaren utan att försiktighetsregeln aktualiseras. 

Detta måste anses ytterst olämpligt, isynnerhet eftersom varumärket ofta är helt centralt 

för bolagets fortsatta verksamhet. I många fall torde just varumärket vara det enda av 

riktigt stort värde för bolaget och därigenom något som borde skyddas, inte bara för 

bolagets bästa, utan även i borgenärernas intresse.  

 
                                                 
100 RR 15 p. 39-54 
101 Exempelvis ett varumärke vilket använts sedan en verksamhet startade och ej funnit tidigare. 
102 RR 15 p. 36 
103 RR 15 p. 37 
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8.4 Slutsatser  

Jag är av den uppfattningen att det ovan beskrivna scenariot är något som den kommitté 

som utrett frågan, ej har uppmärksammat. Tanken hos lagstiftaren, och kommittén, 

torde vara att försiktighetsregeln i NyABL skall, i förhållande till nettometoden, 

tillämpas på samma sätt som tidigare, det vill säga så som rättsläget utvecklats under 

ABL. Prövningen enligt försiktighetsregeln skall, enligt detta resonemang, göras mot 

den överförda tillgångens verkliga värde, så kommer också att ske, förutsatt att 

tillgången tillmäts ett värde i bokföringen. Kommittén har således ej uppfattat att 

tillämpningen av borgenärsskyddsreglerna, vilka nu är beroende av begreppet 

värdeöverföring, kan omkullkastas på det sätt som beskrivs ovan. Den lucka som 

skapats ligger självklart inte i paritet med de syften som legat bakom omarbetningen av 

aktiebolagslagen. Ett av de stora syftena var just att förbättra och tydliggöra reglerna för 

en mer enhetlig och korrekt tillämpning, inte att skapa en dylik osäkerhet. Det måste 

således, i relation till vad som framförts i scenariot ovan, anses att denna lucka är 

oacceptabel och att den strider helt mot de uttalanden som gjort i förarbetena till 

NyABL. Av denna anledning borde lagstiftaren tydligt ha tagit avstånd från den 

redovisningsmässiga definitionen av begreppet affärshändelse. Även om kopplingen till 

redovisningsrätten ej är lika tydlig i propositionen till NyABL, finns ändock 

hänvisningen till bokföringslagen kvar. Därigenom skapas en osäkerhet kring den 

aktiebolagsrättsliga innebörden av begreppet affärshändelse. Det måste därmed, enligt 

min mening, betraktas som olyckligt att den nya lagstiftningen eventuellt måste testas i 

ett domstolsförfarande för att tydliggöra innebörden av NyABL 17:1. Den nya 

lagstiftningen syftar till att förstärka borgenärsskyddsreglerna men har istället, i detta 

hänseende, medfört en oväntad och synnerligen olämplig diskrepans.  

 

Det torde stå klart att det är en mer allmän, aktiebolagsrättslig tolkning, som i detta 

sammanhang bör ligga till grund för tillämpningen av NyABL 17:1. Den 

lagstiftningstekniska invändningen som presenterats ovan har dock resulterat i en 

osäkerhet som måste anses olycklig. Det hade, enligt min mening, varit bättre om 

definitionen av värdeöverföring byggts upp utan användandet av gamla och i andra 

rättsområden etablerade termer. Man kan exempelvis tänka sig att termen utvecklats 

helt fristående från tidigare definitioner, varpå lagstiftaren tydligt tagit avstånd från den 

redovisningsrättsliga innebörden. Ytterligare ett alternativ är givetvis att begreppet byts 
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ut mot något helt annat, icke existerande, begrepp. Syftet med regeln är att den skall 

tillämpas på bolags ekonomiska förehavanden, så eventuellt hade termen ekonomisk 

händelse varit bättre. I övrigt skulle paragrafen lämnas oförändrad. Förarbetena skulle 

sedan ha kunnat utveckla begreppet i ett aktiebolagsrättsligt sammanhang och 

därigenom undvikit alla kopplingar till redovisningsrätten. Termen bör innefatta alla 

händelser, oavsett karaktär, som medför att bolag frånhänds tillgångar. Därigenom kan 

definitionen bli allomfattande och begreppet värdeöverföring skulle ges det vida 

tillämpningsområde som enligt min mening är önskvärt.   
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9 Borgenärernas ställning – slutsatser 

Det centrala med borgenärsskyddsreglerna är, just som namnet antyder, att tillse att 

borgenärernas skyddsintressen tillgodoses. Dessa intressen skall dock ej ses som 

allsmäktiga utan vägs självfallet mot aktieägarnas intresse att erhålla vinst från sina 

bolag. Även omsättningsskyddet beaktas vid bedömningen av hur långtgående 

tillämpningen av de aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddsreglerna är. Självklart är att 

aktieägarna aldrig får åsidosätta borgenärsskyddsreglerna för att tillgodose sina egna 

intressen, utan aktieägarnas intressen får istället anses avvägda vid utformningen av de 

aktuella reglerna. Aktieägarnas intressen får således ej användas som motiv för att 

negligera borgenärernas lagstadgade skydd. En fråga som är av stor vikt för 

borgenärerna är huruvida NyABL tillgodoser deras intressen, det vill säga hur deras 

ställning förändras i och med den nya lagens ikraftträdande. Ett av de centrala syftena 

med NyABL är just att förenkla och systematisera borgenärsskyddsreglerna, det är dock 

ej samma sak som att borgenärernas ställning samtidigt förbättras. Det är istället, enligt 

min mening, omarbetningen och utvidgningen av kapitalskyddsreglernas 

tillämpningsområde som medfört att borgenärernas ställning förstärkts i relation till de 

äldre reglerna i ABL. 

 

Den nya lagtexten innehåller en tvetydighet vilken skapar viss osäkerhet med avseende 

på tillämpningen av den nya regeln. Aktiebolagskommittén använde, vid skapandet av 

begreppet värdeöverföring, ett inom redovisningsrätten redan etablerat begrepp, 

nämligen begreppet affärshändelse. Detta begrepp har resulterat i att innebörden av 

begreppet värdeöverföring ej är helt tydlig. Lagstiftaren har gjort ytterligare ett misstag, 

nämligen vid utformandet av kapitalskyddets sanktionsregler. Lagstiftaren beslutade att 

behålla det äldre systemet med återbäringsskyldighet istället för att, vilket jag anser 

lämpligare, sanktionera olovliga värdeöverföringar med en ersättningsskyldighet. Jag 

anser att en ersättningsskyldighet är mer stringent i relation till begreppet 

värdeöverföring.  

 

Som antytts i uppsatsen är jag försiktigt positiv till utformningen av begreppet 

värdeöverföring, dock självfallet under förutsättning att något görs åt den osäkerhet som 

analyserats ovan. Omarbetningen av reglerna och införandet av begreppet 

värdeöverföring torde göra rättstillämpningen mer enhetlig och därigenom eliminera 
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många av de tvetydigheter som vuxit fram under den tid ABL varit gällande. Med det 

dock ej sagt att tvetydigheter ej kommer att uppkomma vid tillämpningen av NyABL, 

något som framtiden får utvisa. Av analysen ovan framkommer att en del av de tidigare 

problemen elimineras, samtidigt som nya tillkommer. Mot bakgrund av de ambitioner 

och syften lagstiftaren presenterat som motivering för omarbetningen av de aktuella 

reglerna, är jag av uppfattningen att lagstiftaren lyckats förbättra 

borgenärsskyddsreglerna och samtidigt utökat reglernas tillämpningsområde. En 

förbättring som måste anses stå i paritet med det intresse borgenärerna har i relation till 

aktieägarnas möjligheter att disponera över aktiebolagens tillgångar.  

 

I språkligt hänseende måste det nya begreppet anses vara bättre än den äldre 

konstruktionen vilken byggde på begreppet utbetalning. Begreppet värdeöverföring 

tillser att den äldre språkliga kopplingen till pengar bortfaller och därigenom tydliggörs 

syftet med borgenärsskyddsreglerna. Detta måste anses vara till borgenärernas fördel, 

varför jag, genom en bokstavstolkning, är av uppfattningen att borgenärernas ställning 

har förstärkts. Samma slutsats är jag benägen att dra med avseende på begreppets 

juridiska innebörd. I linje med de uttalanden som gjorts i förarbetena och den definition 

begreppet har i NyABL, anser jag att begreppet i sig är mer lämpligt än den äldre 

kopplingen till utbetalning i ABL. Begreppet värdeöverföring i sig måste således anses 

vara lämpligt, det är istället hänvisningarna till redovisningsrätten som skapar problem. 

I ett speciellt avseende har därför en osäkerhet skapats i och med de nya reglerna, något 

som enligt min mening bör åtgärdas för att borgenärsskyddsreglerna skall få det vida 

tillämpningsområde som är önskvärt. Det finns därigenom ett incitament att utveckla 

begreppet så att denna osäkerhet bortfaller och tillämpningen av försiktighetsregeln ej 

blir begränsad i detta hänseende. Bortsett från denna avvikelse är dock min slutsats att 

kapitalskyddets omfång har ökat och att borgenärernas ställning därigenom har 

förbättras i och med ikraftträdandet av NyABL.  
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