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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Företag kan ha olika hög grad av soliditet. Med detta uttryck menas förhållandet

mellan eget kapital och skulder. Kapitaliseringsgrad är ett annat namn på samma

förhållande som används när det talas om soliditet i skatteplaneringssyfte. Denna

skatteplanering sker genom över- och underkapitalisering av dotterbolag, vilket

innebär att det rör sig om skatteplanering inom en koncern. Vidare är det

skatteskillnaden mellan olika länder som utnyttjas, så denna form av skatteplanering

förekommer bara i ett internationellt perspektiv.

Underkapitalisering kan sägas föreligga då ett dotterbolag har ett alltför lågt eget

kapital i förhållande till dess skulder och att dessa skulder medför fördelaktiga

skattekonsekvenser för koncernen. Låt oss anta att ett bolag i ett land med mycket

låg skatt vill etablera ett dotterbolag i ett land som Sverige. Bolaget vill naturligtvis

minska koncernens totala skattebörda så mycket som möjligt, och eftersträvar därför

att så mycket som möjligt av dotterbolagets vinst skall komma att beskattas i landet

med låg skatt, och inte i Sverige. Om bolaget finansierar verksamheten i Sverige

genom att låna ut pengar till dotterbolaget istället för att göra ett kapitaltillskott, och

för detta debiterar dotterbolaget ränta, är denna ränta avdragsgill i dotterbolagets

taxering. Detta leder till en minskning av den vinst som skall beskattas i Sverige till

en hög skattesats, samtidigt som vinsten ökar hos moderbolaget vilket beskattas

med en låg skattesats. På så sätt kan en koncern uppnå att framtida vinster i

dotterbolaget reduceras till noll så länge avkastningen i detta inte överstiger

räntenivån på lånet till moderbolaget. Som en ytterligare förmån är ränteinkomster

ofta lindrigare beskattade än utdelningsinkomster till följd av bestämmelser i

skatteavtal.

Överkapitalisering innebär att man finansierat dotterbolaget med ovanligt mycket

eget kapital, vilket kan löna sig om det skall etableras i ett land med lägre skattesats

än moderbolagets hemviststat. Precis som vid fallet av underkapitalisering vill

koncernen få så stor del av vinsten beskattad i landet med det lägsta skattetrycket.
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Om dotterbolaget har ett stort eget kapital ökas den beskattningsbara vinsten i

lågskattelandet (eftersom inga avdrag för räntor görs), och vinsten tas sedan hem till

moderbolaget i form av skattefri utdelning. Ofta har moderbolaget, från en extern

finansiär, lånat det kapital som tillskjutits dotterbolaget i form av eget kapital, och

får då även göra avdrag för dessa räntor i sin resultaträkning. Dotterbolag etableras

många gånger i lågskatteländer endast med skatteupplägg som syfte. Dessa bolag

har ingen verksamhet, utan placerar pengarna i räntebärande papper eller lånar ut

dem vidare inom koncernen. När dotterbolaget tjänat sitt syfte tas aktiekapitalet hem

igen genom t.ex. nedsättning av aktiekapitalet eller likvidation.

           Överkapitalisering            Underkapitalisering

Den ökade internationella handeln och rörligheten på kapital har resulterat i att det

har blivit enklare för de multinationella företagen att förlägga sina vinster i länder

med en förmånligare skattelagstiftning, eller i länder där avsaknaden av

valutabestämmelser och andra ekonomiska regleringar ger bolagen större

möjligheter att efter egen önskan förfoga över sitt kapital. I ett internationellt

perspektiv har problemet blivit mycket uppmärksammat, och flera länder har infört

särskild lagstiftning mot denna form av skatteplanering. Den svenska skatterätten

innehåller än så länge ingen reglering av denna fråga, vilket blivit påtagligt genom

    Moderbolag      Dotterbolag

    Dotterbolag      Moderbolag

   Högskatteland

   Lågskatteland

     aktieägartillskott

   utdelning    lån

ränta
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regeringsrättens avgörande i målet1 mot Mobil Oil (numera Norsk Hydro Bensin

AB).

1.1.2 Mobil Oil

Omständigheterna i fallet var att Mobil Oil:s svenska dotterbolag hade haft ett

ovanligt litet eget kapital, samt ett betydande lån från sitt utländska moderbolag. Av

lånehandlingarna framgick att räntan, som skulle erläggas kvartalsvis, översteg

LIBOR med 1 procentenhet.2 Några särskilda villkor om amortering, dröjsmålsränta

etc avtalades inte. Inte heller ställdes det någon säkerhet för lånet. När räntan skulle

erläggas till moderbolaget hävdade Riksskatteverket att räntan inte var avdragsgill,

då det svenska bolaget varit underkapitaliserat. Syftet med denna

underkapitalisering skulle vara att minska skattebasen i Sverige, och genom

räntebetalningarna föra över vinsten till moderbolagets hemviststat för förmånligare

beskattning. RSV hävdade att låneavtalet aldrig skulle kunna ha ingåtts med någon

utomstående under ovanstående förutsättningar, och att lånet därför skulle ses som

ett aktieägartillskott. Då Sverige saknar regler om underkapitalisering hade

Regeringsrätten att bedöma frågan om avdragsrätten för utbetalda räntor utifrån

skattesystemets allmänna grunder, och med beaktande av korrigeringsregeln i

dåvarande 43 § 1 mom Kommunalskattelagen rörande intern prissättning (den s.k.

armlängdsregeln)3. Rätten fann dock att lagrummet inte var tillämpligt på fall av

underkapitalisering.

”För att korrigeringsregeln skall kunna tillämpas krävs bl a att det svenska

företagets inkomst blivit lägre till följd av att villkor avtalats som avviker

från vad som skulle ha avtalats mellan två av varandra oberoende

näringsidkare; det svenska företagets inkomst skall i sådana fall beräknas

till det belopp vartill den kan antagas ha uppgått därest ett så avvikande

villkor inte avtalats. Bedömningen blir alltså beroende av vilka villkor som

normalt skulle ha avtalats med ett av det svenska företaget oberoende

utländskt företag.

                                                                
1 RÅ Ref 1990:34
2 LIBOR (London Interbank Offered Rate) är den räntesats till vilken banker i London är beredda att
låna ut till andra banker med förstklassig kreditvärdighet. LIBOR noteras dagligen för lån i skilda
valutor och med olika löptider. LIBOR har blivit normgivande för bl a euromarknaden och
affärsbankernas utvecklingskrediter till tredje världen. (ur National Encyklopedin, 1:a upplagan,
1993)
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Finansiering mellan näringsidkare som är oberoende av varandra sker inte

genom riskkapital utan genom lån på marknadsmässiga villkor. En

jämförelse med vad som skulle ha gällt om bolagets verksamhet i stället

finansierats av ett utomstående företag kan därför inte leda till att man med

stöd av korrigeringsregeln skatterättsligt behandlar det avtalade lånet som

någon form av aktieägartillskott. Därvid saknar den omständigheten att

bolagets egna kapital var ovanligt lite i förehållande till dess skulder

självständig betydelse.”

Rätten kom sammanfattningsvis fram till att armlängdsregeln i 43 § 1 mom

Kommunalskattelagen inte var tillämplig på fall av underkapitalisering då ett

aktieägartillskott, i sakens natur, aldrig skulle kunna ges av någon på armlängds

avstånd. I dessa fall sker finansiering uteslutande genom lån. Dessutom

konstaterade rätten i målet att en regel avseende viss relation mellan eget och

främmande kapital inte kan införas genom avgöranden i rättspraxis, utan att detta är

en uppgift för lagstiftaren, något som ännu inte skett.

Det är svårt att avgöra hur utbredd skatteplanering i form av felaktig kapitalisering

har blivit i dagens svenska samhälle. Sedan ”Mobil Oil”- målets avgörande har inga

liknande fall bringats inför domstol. Säkerligen kan detta ha sin grund i att

begreppen ”under-” och ”överkapitalisering” inte finns definierade i svensk lag, och

att de fiskala myndigheterna följaktligen är vapenlösa i denna envig.

1.2 Problemformulering

Det råder osäkerhet kring omfattningen av den skatteplanering som sker genom

felaktig kapitalisering. Detta kan bero på att Sverige , till skillnad från många andra

länder, inte har lagreglerat kapitaliseringsproblemet. Det debatteras hur långt man

med gällande generella regler och principer, t.ex. lagen mot skatteflykt respektive

genomsyn, kan komma i syfte att begränsa dessa transaktioner. Huvudsakligen

beror detta på svårigheten att fastställa vad som skulle kunna anses vara en ”skälig”

eller ”rimlig” kapitaliseringsgrad. Min problemformulering lyder således: inom

vilka ramar föreligger det en skälig kapitaliseringsgrad?

                                                                                                                                                                                     
3 Regeln återfinns idag i IL 14:19
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1.3 Syfte

Ett bolag kan i princip ha vilken kapitaliseringsgrad som helst utifrån civilrättsliga

regler, så länge som vissa lagstadgade minimikrav är uppfyllda. Syftet med denna

uppsats är att försöka fastställa inom vilka ramar det föreligger en rimlig

kapitaliseringsgrad ur en skatterättslig synvinkel, och vid vilken nivå på skulder/

eget kapital de fiskala myndigheterna kan ha grund att anta att skatteplanering är för

handen.

Vidare är uppsatsens syfte snarare att, genom diskussion av en alternativ

utgångspunkt för lagstiftningsarbetet, verka intresseväckande än att ge ett konkret

förslag på en lagreglering av frågan.

1.4 Avgränsningar

Den ”normala” kapitaliseringsgraden i ett bolag skiljer sig från bransch till bransch,

och från land till land. Jag avser inte att ta fram någon koordinat eller konstant för

någon särskild bransch eller något speciellt land, utan snarare belysa det

övergripande ekonomiska sambandet på vilket en eventuell lagregel skulle kunna

vila.

Det finns detaljerade frågor avseende vad som skall hänföras till skuld, eget kapital,

tillgång och ränta etc. Jag behandlar inte dessa frågor eftersom definitionen skiljer

från land till land, och eftersom detaljkunskap om dem inte behövs för att förstå

principerna om felaktig kapitalisering.

Jag kommer att koncentrera mig mer på företeelserna som sådana än på nuvarande

regelverk och dess brister.

Avslutningsvis vill jag även påpeka att detta, trots det stora ekonomiska inslaget, är

en juridisk uppsats - inte en ekonomisk. Det innebär även att jag endast använder

mig av de delar av de ekonomiska teorierna som behövs för att förklara de juridiska

spörsmålen. Av denna anledning är det inte att rekommendera att uppsatsen används

för studier av renodlat ekonomiska frågor, då viktiga aspekter av de ekonomiska
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teorierna har utlämnats p.g.a. av att dessa delar är oviktiga för de juridiska frågorna i

uppsatsen.

1.5 Metod

Jag tillhör de personer som anser att research inför ett vetenskapligt projekt hämmar

det kreativa tänkandet. Att låta tidigare forskningsresultat leda tanken i en viss

riktning innebär samtidigt att den leds bort ifrån något annat. I synnerhet gäller detta

i låsta situationer, när andra före mig har kört fast – gång på gång! Då håller jag det

för bättre att låta tanken sväva fritt, till ett spekulerande äventyr, en fantasifull

uppfattning om vad som skulle kunna vara fallet – en uppfattning som med

nödvändighet går en bit utöver (det kan ibland innebära en högst avsevärd sträcka)

det som vi har logiska eller empiriska grunder för att tro på. Först när detta

vågstycke satts på pränt är det enligt min mening dags för en påföljande

undersökning som förhoppningsvis kan verifiera den ursprungliga uppfattningen,

eller åtminstone göra den sannolik. I endera fallet är resultatet en ny gren på trädets

stam – en gren som inte nödvändigtvis bär frukt, men som med säkerhet ger skugga.

Så har jag valt att skriva detta arbete. Med inledande utgångspunkt endast i

grundproblematiken har jag byggt upp hypotesen och verifierandet av denna till

fullo utifrån min egen fantasi, och de enda gränserna jag känt har varit min egen

uppfinningsförmåga. Merparten av denna uppsats är skriven innan jag tagit del av

någon bok i ämnet felaktig kapitalisering. Jag kände inte till omfattningen på

problemet, jag visste inte ens om frågan någonsin prövats vid svensk domstol när

författandet tog sin början. Först därefter (när jag alltså redan hade hittat min egen

väg), granskade jag andra vetenskapliga arbeten, och anammade de delar jag kände

kunde tillföra någon ytterligare knorr, eller perspektiv på min uppgift. Detta kan

förklara varför uppsatsen i vissa stycken inte riktigt bygger på de grunder som

läsaren förväntar sig.

Denna växelverkan mellan att skapa en teori och att vidareutveckla teorier från

befintliga sådana är något av kärnan i min uppsats, och jag tror att den har varit

mycket värdefull för att skapa förståelse, inte minst för min egen del. Emellertid har

arbetssättet sina baksidor. Eftersom arbetet bedrivs så självständigt är det lätt att gå
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vilse, ut på den tunna isen. Då kan man ibland sakna den där livbojen i form av

litteratur som verifierar tankarna och som visar den rätta vägen. Detta gäller i

synnerhet när vattnet under den tunna isen dessutom är djupt. Jag har fått simma en

hel del under detta uppsatsarbete.

Mitt tillvägagångssätt är okonventionellt inom fler vetenskaper än juridiken,

emellertid vill jag drista mig till att påstå att det är okonventionellt i synnerhet inom

just juridiken. Det skulle kunna hänföras till faktumet att juridiken är grunden för

vårt samhälle, fundamentet för mänsklig samlevnad, och därför inte något som

varken bör experimenteras med eller tas för lätt på. Forskningsrapporter bör byggas

på andras forskning, inte avvika alltför mycket från normen, och helst komma fram

till ett resultat som inte är helt nytt. Och ni undrar varför vi inte har ett Nobelpris i

juridik?

Ett resultat av denna, enligt mitt synsätt, hämmande metod för vetenskapligt arbete

har blivit det eviga behovet av noter och källhänvisningar. Ett arbete är inte

komplett utan en källhänvisning för varje mening. Jag är dock av en helt annan

åsikt. För att vetenskapen skall utvecklas, andas, blomstra – ja, kalla det vad ni vill -

krävs att vetenskapsmännen vågar släppa taget och hänge sig. Kasta sig ut i det blå,

rulla sig i galenskap och frossa i det okända! Disponerar man författandet som jag,

blir kravet på noter som bojor kring anklarna. Först låter jag tanken sväva fritt och

komponerar en uppsats, sedan måste jag dammsuga biblioteket efter jakt på material

som stödjer mina påståenden. Tro mig, om jag ville skulle jag på ett bibliotek kunna

hitta belägg för att jorden är platt, så vilken är då poängen?

Min dröm är att jag som källhänvisning skulle kunna ange mig själv, och låta

läsaren själv välja om han ville lita på informationen eller ej (vilket i och för sig är

fallet även med notapparaten – leder du tillbaka kedjan tillräckligt långt, är det ju

någon som har kommit på idén från början). Så för att runda av detta stycke och

komma vidare med vetenskapen, vill jag bara säga: om ni saknar noter på något

ställe i texten, får ni helt enkelt välja att antingen lita på att saken föreligger på

sådant sätt som jag uppger, eller välja att inte göra det. Det är upp till er.

Nåväl, vad kommer då detta arbeta att innehålla och hur avser jag att gå tillväga?
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Eftersom det idag inte finns något specifikt lagrum i svensk lagstiftning som

reglerar frågan om felaktig kapitalisering, bygger min bedömning av situationen i

dagens Sverige på ett enda rättsfall, RÅ Ref. 1990:34. Trots att rättsfallet är en

aning till åren kommet har jag, i kombination med modern juridisk och ekonomisk

doktrin, ändock i detta lyckats finna en grundval för mitt arbete.

Vidare kommer tonvikten att läggas på definitionen av en skälig kapitaliseringsgrad,

men även angreppsfrågan kommer att behandlas.

Då uppsatsen till stor del kommer att vara ekonomiskt inriktad består litteraturen till

stor del av ekonomisk sådan, även om den juridiska doktrinen på intet sätt är

försummad. Den juridiska doktrinen består då huvudsakligen av rapporter och

rekommendationer från internationella organ såsom OECD och IFA m.fl. Den

internationella utblicken har fått stor betydelse för arbetet, eftersom det svenska

materialet i frågan är begränsat och då frågan utgörs av ett stort internationellt

skatterättsligt moment. Detta har även resulterat i att jag i den internationella

jämförelsen tvingats illustrera mina exempel med material från de länder vilkas

uppgifter varit lättillgängliga i Sverige, snarare än de länder vilka skulle kunna vara

av intresse ur ett investerings- eller handelsperspektiv.

1.6 Disposition

Arbetet kommer att disponeras som följer. I nästa kapitel, nummer två, kommer

felkapitaliseringsregler i andra delar av världen att behandlas. Detta skall ge läsaren

en bra grund att stå på, och är samtidigt tänkt som en intresseväckande introduktion

till kapitel tre.

I kapitel tre finner vi sedan mitt eget förslag till lagstiftningsunderlag. Detta

framställs i kapitlets inledande avsnitt som en hypotes, vilken i de följande kapitlen

utreds och bryts ner i sina mindre beståndsdelar, för att på så sätt underlätta ett

förkastande eller accepterande av hypotesen. Det vimlar av formler och ekonomiska

begrepp i kapitlet, så det är verkligen något för en affärsjurist att sätta tänderna i.
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Hur en eventuell lagregel ser ut i praktiken är frågan för kapitel 4, i vilket både

definitionsfrågan och angreppsfrågan behandlas.

Efter denna digra genomgång, förflyttar vi oss över till hypotesens styrka och

svagheter, vilka behandlas i kapitel 5. I detta kapitel återfinns flera rättvisa för- och

nackdelar, och jag är säker på att alla här skall kunna hitta något argument som

faller i smaken.

Till sist följer den avslutande sammanfattningen.
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2 Kapitaliseringsregler – en internationell utblick

I detta kapitel har jag för avsikt att bjuda läsaren på ett smakprov ur det

internationella lagstiftningsköket. För att klargöra en aning, och bereda er på vad

som komma skall, kan berättas att de utländska reglerna indelas i två grupper,

särskilda och generella lagregler. De särskilda lagreglerna behandlar endast fall av

underkapitalisering, medan de generella lagreglerna är mer allmänt hållna och kan

tillämpas på fler situationer. Detta är den stora skillnaden mellan de två, detaljerna

kan ni läsa nedan.

2.1 Särskilda underkapitaliseringsregler

Ett flertal länder, däribland Tyskland, Frankrike och Spanien, har ansett

underkapitalisering utgöra ett så stort problem att man utformat speciella lagregler

för denna företeelse. Reglerna är, trots nationella variationer, så likartade att de kan

ses som en grupp, och kommer därför att behandlas som en sådan. 4

Gemensamt för reglerna är att de alla utgår från ett fast kvottal av skulder och eget

kapital, en sk. ”debt to equity ratio”. Denna kvot kan sägas utgöra ett minimum för

dotterbolagets egna kapital, och som när den uppfylls tillåter bolaget att verka fritt

utan granskning av myndigheter. Minimumkvoten har fått det mycket målande

namnet ”safe haven”.5

Ytterligare en gemensam nämnare för dessa lagregler är att  de inte har till syfte att

omklassificera lån till eget kapital, däremot att omklassificera ränta till utdelning.

Detta innebär att om skulderna överskrider den tillåtna kvoten, nekas dotterbolaget

avdrag för de räntor som belöper på den överstigande delen. Dess beskattningsbara

inkomst uppjusteras, och beloppet efter skatt får tas hem av moderbolaget i form av

utdelning. Ingen justering sker således vad gäller förhållandet mellan skulder och

eget kapital. 6

                                                                
4 Backman, A, s. 14
5 Backman, A, s. 14
6 Backman, A, s. 14
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Omklassificeringen av räntan till utdelning påverkar inte bara dotterbolaget, utan

även moderbolaget. Förvisso befinner sig detta i en annan stat, och således utanför

lagens räckvidd i dotterbolagets värdland. Emellertid aktiveras genom

omklassificeringen de sedvanliga reglerna i dotterbolagets värdland vad gäller

utdelning, och följden blir att kupongskatt kan tas ut på det omklassificerade

beloppet.7

Även Australien tillhör de länder som valt lösningen med ett fast kvottal. Här anses

ett bolag vara underkapitaliserat när bolagets skulder till dess utländska ägare står

mot det australiensiska dotterbolagets egna kapital som förhållandet 3:1. Ingen

hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet.8

Formeln för beräkningen av den del av räntekostnaden som inte är avdragsgill är

X = A * ((B – C) / B)

X = icke avdragsgill räntekostnad

A = all under året erlagd ”ränta” till utländska ägare

B = skuld till utländska ägare vid den tidpunkt då sådan skuld varit som störst under

året.

C = ”eget kapital” hänförligt till utländska ägare beräknat utifrån relationstalet 3:1

B innebär att överskrids förhållandet 3:1 endast en dag under året blir regeln

tillämplig på all räntebetalning till utländsk ägare som ägt rum under året.9

Låt oss anta att ett australiensiskt bolag har skulder endast till sitt utländska

moderbolag på 4000 beräknat utifrån det högsta skuldbeloppet under året. Dessutom

konstituerar det utländska ägarkapitalet 1000. Räntan på lånet uppgår till 15

procent. Under dessa förutsättningar blir den avdragsgilla räntan beräknad som

följer10:

                                                                
7 Backman, A, Underkapitaliseringsregler, s. 14
8 Gäverth, L, Stödbrev, s. 76
9 Gäverth, L, Stödbrev, s. 78
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A:s utländska skuld 4000

Kvot (3:1) skuld/eget kapital 3000

Skuld överstigande ”tillåten kvot” =1000

Erlagd ränta till utländsk ägare

          4000 * 15 procent = 600

Icke avdragsgill ränta    600 * (1000/4000) = 150

Avdragsgill ränta = 450

Även Kanada angriper underkapitalisering med en lagregel i form av ett kvottal.11

På samma sätt som i Australien innebär bestämmelsen att om bolagets skuld till

utländska aktieägare överskrider bolagets egna kapital med 3:1 någon gång under

beskattningsåret begränsas avdragsrätten för räntebetalningarna. Skillnaden är dock

att Kanada, då kvoten överträtts, tillåter ägaren att skjuta till nytt kapital genom

nyteckning av aktier, så att förhållandet balanseras. Regeln kan ställas upp i följande

formel.

A = erlagd ränta på lån.

B = det högsta skuldbelopp under någon av årets dagar.

C = redovisad och ej utdelad vinst vid beskattningsårets ingång. Underskott

redovisas med noll.

D = vid ingången av året tillskjutet belopp av ägaren.

E = det högsta värdet på aktiekapitalet vid årets ingång eller utgång.

För att regeln12 skall bli tillämplig måste alltså B vara större än

                                                                                                                                                                                     
10 Gäverth, L, Stödbrev, s. 79
11 Gäverth, L, Stödbrev, s. 80 ff
12 Eftersom den kanadensiska aktiebolagslagstiftningen skiljer sig från den svenska är det omöjligt
att göra en exakt översättning formeln. Principen är dock att bolagets skuld till de närstående inte får
överstiga det egna kapitalet (som i formeln indelas i tre grupper) med mer än tre gånger.

A * [B – 3 * ( C + D + E )] / B = icke avdragsgill ränta

              3 * ( C + D + E )
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Anta följande: årets ränta till utländsk ägare uppgår till 200 och lånebeloppet till

1500. Vidare finns det vid ingången av året ännu ej utdelade vinstmedel om 5.

Dessutom har ägarna före ingången av året tillskjutit 45. Aktiekapitalet uppgick till

350 vid årets in- och utgång.

Av erlagd ränta om 200 är således 40 att betrakta som icke avdragsgill utdelning.

Nu nog om denna form av regel och över till den generella modellen. Vi

återkommer dock till de särskilda reglerna i slutet på detta kapitel, då en jämförelse

skall göras mellan dessa och de generella lagreglerna.

2.2 Generella regler

Det finns flera länder som valt att inte skapa särskilda skatterättsliga regler i kampen

mot underkapitalisering. Dessa länder, däribland Schweiz, Norge och Holland,

förlitar sig istället på nedanstående generella skatterättsliga regler både vad gäller

definitions- och angreppsfrågan. Hur de olika reglerna är utformade varierar kraftigt

mellan dessa länder. Den vanligast förekommande metoden är dock substance-over-

form, vilken snarast kan liknas vid vår genomsyn. Utöver denna metod tillämpar

flera länder sina interna skatteflyktsklausuler och armlängdsprinciper.13

2.2.1 Substance-over-form

Principen om substance-over-form innebär att man bortser från civilrättsligt giltiga

handlingar enbart på den grunden att de inte företagits av andra skäl än skatteskäl. I

realiteten innebär detta inget annat än en omklassificering av oriktigt benämnda

rättshandlingar till beteckningen av dess verkliga innebörd. Detta leder till att lånat

kapital under vissa omständigheter kan anses utgöra tillskott.

                                                                
13 Backman, A, s. 14

200 * [1500 – 3 * ( 5 + 45 + 350 )] / 1500 = 40
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Utgångspunkten är låneavtalet, och de villkor som parterna avtalat. Även om

bedömningen ofta är svår, anses förekomsten av vissa faktorer i låneavtalet peka i

riktning mot att det rör sig om ett tillskott istället för lån. Dock är det inte klarlagt

hur många av faktorerna som måste anses föreligga för att denna omklassificering

skall kunna ske. Omständigheterna som ligger till grund för bedömningen är14

• Det föreligger inga fastställda återbetalningsplaner.

• Räntesatsen på lånet är beroende av dotterbolagets vinst.

• Lånet är konvertibelt, dvs skulden kan omvandlas till aktier eller andelar i

dotterbolaget.

• Förhållandet mellan eget kapital och skulder är avsevärt lägre än hos andra

företag inom samma bransch.

• Förhållandet mellan eget kapital och skulder är avsevärt lägre än hos företag

som är verksamma inom andra lika riskfyllda branscher.

• Dotterbolaget har inga möjligheter att erhålla lån från icke närstående personer.

Länder som tillämpar substance-over-form omklassificerar, till skillnad från de

länder som har fixerade kvottal, inte endast ränteutgifter till utdelning.

Omklassificering sker även av lånat kapital till eget kapital. Detta innebär att en

justering först sker i förhållandet mellan det lånade och egna kapitalet och att

effekterna av denna justering sedan ”fortplantar sig” genom bolagets

redovisningsapparat. Resultatet blir att bolagets beskattningsbara inkomst

uppjusteras, och vinsten efter skatt får tas hem av moderbolaget i form av utdelning.

2.2.2 Armlängds avstånd

Den svenska regeln om armlängds avstånd är bekant för de flesta som läst skatterätt.

Regeln - som för de oinvigda rör inkomstjustering – återfinns i IL 14:19, men en

liknande regel har funnit i kommunalskattelagen ända sedan dess tillkomst. Regeln

kan även återfinnas i artikel 9 i OECD:s modellavtal. 15

                                                                
14 Piltz, D, sid 102
15 Gäverth, L, Stödbrev, s. 75
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Armlängdsregeln har till uppgift att korrigera sådan affärstransaktionsavtal som

sluts mellan bolagen i en koncern, och vars innehåll avviker från vad oberoende

parter skulle avtalat vid en motsvarande affärstransaktion. Den  kan sägas innebära

att avtal inom en koncern skall slutas på samma villkor som koncernbolagen skulle

ha gjort gällande i slutandet av avtal på armlängds avstånd med ett utomstående

företag. 16 Artikel 9 i OECD:s modellavtal stadgar att regeln skall tillämpas inte

enbart när det gäller att fastställa huruvida räntesatsen i ett låneavtal är ”arm’s

length”, utan även användas då misstanke om felaktig kapitalisering föreligger.17

Det svenska lagrummet har dock prövats i domstol på fall av underkapitalisering

(Mobil Oil) och befunnits icke tillämplig på dessa transaktioner18. Trots detta

tillämpas dess utländska motsvarighet av domstolarna i länder som Norge, Schweiz

och Nederländerna.

2.2.3 Interna skatteflyktsklausuler

De flesta länder som tillämpar interna skatteflyktsklausuler på fall av

underkapitalisering, gör det som komplement till andra regler. I dessa fall innebär

tillämpandet av regeln att lån omklassificeras till eget kapital, och att dotterbolagets

ränteutgifter därför blir att anse som utdelning, vilket i sin tur leder till att

kupongskatt kan tas ut på beloppet.19

Nederländerna är exempel på ett land som valt att tillämpa generella skatterättsliga

regler vid fall av felaktig kapitalisering. Till skillnad från Australien och Kanada

finns det ingen definition av underkapitalisering, utan huvudregeln är att den

civilrättsliga formen av en transaktion skall respekteras också i skattehänseende.20

Undantag från huvudregeln kan emellertid ske om vissa förutsättningar är för

handen. Fyra principer har utvecklats i Nederländsk praxis21

                                                                
16 Piltz, D, s. 103
17 OECD Committee on Fiscal Affairs, s. 121
18 Se kapitel 1.1.2 för en mer utförlig motivering.
19 Piltz, D, s. 103
20 Backman, A, Underkapitaliseringsregler, s. 23
21 Backman, A, Underkapitaliseringsregler, s. 23 ff
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• På vilket sätt och till vilken grad vinster och förluster delas av långivaren och

låntagande företaget. Därutöver har det betydelse om lånet är efterställt andra

fordringsägares rätt. Allmänt kan sägas att, om långivare vid en eventuell

likvidation av det låntagande bolaget blir efterställd andra kreditorer vad gäller

förmånsrätt, lånet omklassificeras till att anses utgöra ett tillskott av eget kapital.

• Om räntan är beroende av det låntagande bolagets vinst. Är så fallet, talar

mycket för att lånet i själva verket är ett kapitaltillskott.

• Huruvida det föreligger ett ovillkorligt skriftligt åtagande om återbetalning av

ett bestämt belopp på en viss förfallodag. Om löptiden på lånet är väldigt lång,

eller om några villkor för återbetalning överhuvudtaget inte fastställts, kan lånet

anses utgöra ett tillskott.

• Långivarens kontroll över bolaget. Ju mer kontroll långivare har över bolaget,

desto tydligare är det att det är frågan om ett kapitaltillskott och inte ett lån.

I senare rättspraxis har den Nederländska högsta domstolen även tagit hänsyn till

under vilka omständigheter som lånet varit avgivet. Förutom de fyra grundläggande

principerna tar domstolarna således även hänsyn till följande faktorer22

• Parternas avsikt att skapa ett gäldenärs-/borgenärsförhållande.

• Om lånevillkoren innebär att långivare deltar i bolagets verksamhet.

• Om omständigheterna var sådana det redan från början framstod som klart att

det låntagande bolaget aldrig skulle kunna återbetala lånet, och att

långivaren/aktieägare därför inte hade något egentligt affärsmässigt intresse,

annat i sin egenskap av aktieägare, av att förmedla lånet.

Föreligger någon av de sju ovan nämnda omständigheterna kan alltså ett lån

omklassificeras till att utgöra ett tillskott av eget kapital, under förutsättning att

moderbolaget har hemvist i annan stat än Nederländerna. Någon ledning till hur

många av omständigheterna som måste föreligga för att omklassificering skall

kunna ske finns inte heller i detta fallet.

                                                                
22 Backman, A, Underkapitaliseringsregler, s. 23 ff



20

20

2.3 Omklassificering och Kompenserande justering

Som framgått är en av de största skillnaderna mellan de två regelsystemen frågan

om vad det är som omklassificeras, ränta till utdelning eller lån till eget kapital.

Dock är det inte enkelt att vid första anblicken se vilken skillnad endera

omklassificeringen innebär för företaget. Det kan därför vara på sin plats med en

mer grundlig genomgång. Jag rekommenderar läsaren att bläddra tillbaka till figuren

på sidan tre, och låta denna vara ett visuellt stöd för den fortsatta texten.

Myndigheternas omklassificering kan närmast liknas vid en läkares arbete, där allt

för stor del utbetald ränta eller utdelning symboliseras av sjukdomssymtom, och

felaktig nivå på lån och eget kapital symboliseras av själva sjukdomen. En läkare

kan genom medicinering mildra eller eliminera svåra sjukdomssymtom, men utan

undanröjande av själva orsaken till dessa symtom, sjukdomen, är det troligt att

symtomen snart visar sig igen. På samma sätt är det med omklassificering av ränta

till utdelning. Ränta är en produkt av ett lån, och även om räntan ett visst år

omklassificeras till att utgöra utdelning, är denna omklassificering inte beständig.

Vid nästa tillfälle räntan skall betalas uppstår samma situation, och omklassificering

måste ske ännu en gång.

En omklassificering av lån till godtagbar nivå på eget kapital, angriper däremot

problemet vid roten. Denna typ av omklassificering går direkt till kärnan och

förändrar orsaken till att ränta utbetalas istället för utdelning, nämligen en för hög

grad av skuldsättning. I parallellen till den medicinska världen skulle detta liknas

vid att åtgärda sjukdomen, och därigenom slippa även symtomen. Emellertid kräver

detta senare förfarande ett lite djupare ”snitt” i företagets räkenskaper, på så sätt att

denna omklassificering sker redan på ”balansräkningsnivå”. Förändringen

fortplantar sig sedan genom företagets redovisning, och påverkar alla de poster som

är beroende av företagets skuldsättningsnivå. Denna process kan kräva avsevärt mer

arbete än en enkel omklassificering av slutprodukten, räntan, men ger också en mer

rättvisande helhetsförändring av företagets räkenskaper.

Vidare kan det ligga nära till hands att fråga sig vad som händer i det andra landet,

då omklassificering av en transaktion sker i det första landet. Frågan behandlas i
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såväl OECD:s modellavtal som det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, men då med

avseende på armlängdsregeln och inte felkapitalisering. Den allmänna regeln vid

tillämpning av dubbelbeskattningsavtal är att avtalet inte kan utvidga den

beskattningsrätt som intern lagstiftning ger stöd för.23 Idag finns det således inget

uttalat stöd för tanken att reglerna även skulle kunna appliceras på situationer av

felkapitalisering då dessa, som framgått av tidigare resonemang, inte finns reglerade

i svensk lag. Vid en eventuell framtida reglering av frågan, ligger det dock nära till

hands att anta att samma regelverk skulle träda i kraft vid omklassificering av

belopp i en felkapitaliseringssituation som i en armlängdssituation.

I dessa fall justerar skattemyndigheten, i den stat som blivit lidande av den icke

marknadsmässiga prissättningen, företagets räkenskaper och beskattningsbara

inkomst så att de utvisar den verkliga inkomst som borde ha uppstått, ifall

prissättning hade skett ”på armlängds avstånd”. Följden av detta blir att samma

belopp beskattas i både moder- och dotterbolagets hemland, och att sk. ekonomisk

dubbelbeskattning uppstår. Enligt avtalen skall den omklassificerande statens

skattemyndighet underrätta behörig myndighet i den andra berörda avtalsstaten.

Enligt OECD:s modellavtal (art. 9.2) föreligger då en skyldighet för

skattemyndigheten i den andra staten att göra en sk. kompenserande justering. I

realiteten krävs dock att skattemyndigheterna i båda länderna är överens om att en

felaktig prissättning har skett, samt storleken på denna, för att en sådan justering

skall kunna ske. I modellavtalskommentaren sägs (p. 9.3) att staten B är ”skyldig att

justera det närbesläktade företagets inkomst endast om den anser att justeringen i

staten A är berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet”. I det nordiska

skatteavtalet (art. 9.2) sägs vidare att de berörda myndigheterna kan ”träffa skäligt

avgörande om inkomstens fördelning mellan staterna”.24 I praktiken är dock det

svåraste hindret för en kompenserande rättelse, att de båda berörda staternas

skattemyndigheter ofta inte är av samma åsikt beträffande grunderna för eller

beloppet av den priskorrigering som den ena statens skattemyndighet vidtagit.

                                                                
23 Andersson, E, s. 115
24 Andersson, E, s. 120
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2.4 Överkapitaliseringsregler

Den uppmärksamme läsaren har redan lagt märke till avsaknaden av lagregler mot

överkapitalisering. Det kan bero på att överkapitalisering ökar beskattningsbasen i

värdlandet, istället för att minska den. Detta faktum har inte verkat som incitament

på världens stater att raska på med lagstiftningen. Hittills har inte ett enda land

infört regler mot överkapitalisering.

Situationen är inte lika roande för högskatteländerna, vilka är förlorarna i

sammanhanget. I många fall har inte dotterbolagen någon som helst verksamhet,

utan etableras i lågskatteländerna endast i skatteplaneringssyfte. Flera av länderna

med högt skattetryck har därför infört regler om hur utdelning från lågskatteländer

skall behandlas. Dessa regler kommer jag dock inte att behandla, då uppsatsen

handlar om kapitaliseringsgrader, inte ränta och utdelning. Nämnas bör dock att om

Sverige inför en ensidig regel, som innebär att vad som i dotterbolagets stat anses

som utdelning inte skall behandlas som sådan i Sverige, utan här skall behandlas

som skattepliktig ränteinkomst, kan detta komma att kritiseras för att vara i strid

med ingångna skatteavtal.25 Däremot skulle en eventuell lagregel mot

överkapitalisering kunna utgöra en intressant förhandlingsfråga vid ingåendet av

nya skatteavtal med lågskatteländer.

2.5 Jämförelse av särskilda och generella skatterättsliga regler

Skillnaden mellan de två olika metoderna att angripa problemet kan sägas utgöra

varje rättsregels grundproblem - förutsägbarhet vs. möjlighet till anpassning till den

enskilda situationen (flexibilitet). De länder som infört en särskild kapitaliserings-/

debt to equity kvot har också gjort det enkelt för företagen att förutse de rättsliga

följderna av en viss transaktion.  Regeln är klar och tydlig men lagregelns kvottal är

utan hänsyn till varken bransch eller företagsspecifika faktorer som utvecklingsgrad

eller kapitalbehov. Inte heller finns det utrymme för makroekonomiska element eller

                                                                
25 Gäverth, L, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 73
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andra påverkande krafter. Kort sagt är regeln relativt stelbent, den tar ingen hänsyn

till omständigheterna i det enskilda fallet, och är därför kritiserad av OECD. 26

Att tillämpa generella skatterättsliga regler såsom skatteflyktslagar och

armlängdsregler är emellertid inte heller önskvärt enligt mitt sätt att se det. Trots att

denna typ av regler ger större frihet åt domstolen att ta hänsyn till förhållanden i det

enskilda fallet, är de alldeles för allmänt hållna för att kunna utgöra ett stabilt

beslutsunderlag för en företagare i valsituation. Avsaknaden av en tydlig definition

av vad som utgör en felaktig kapitaliseringsgrad gör inte saken bättre. Förvisso

erbjuder skattemyndigheten möjlighet till förhandsbesked, något som dock är föga

dynamiskt och ofta tidskrävande. Vidare är det, ur allas synvinkel, önskvärt med en

lagstiftning som är så tydlig att förhandsbesked inte skall behöva sökas inför varje

lånetransaktion mellan moder- och dotterbolag.

En önskvärd lagregel erbjuder både den rättssäkra förutsägbarhet som ett fast

kvottal innebär, och den flexibilitet som behövs i dagens dynamiska värld. Leif

Gäverth nämner i sin avhandling ”Skatteplanering och Kapitaliseringsfrågor” att en

eventuell lagreglering först och främst borde ta hänsyn till de faktorer som har

betydelse för företagets val av finansieringsform. Vidare vore det önskvärt med en

ventil för den skattskyldige att i vissa situationer kunna undvika tillämpningen av en

rigid felkapitaliseringsregel. Detta skulle enligt Gäverth kunna vara aktuellt om den

skattskyldige kan visa att motsvarande finansieringsgrad i samma bransch och under

samma förhållanden i övrigt är allmänt förekommande. Dessutom borde även

föreskrivas att beskattning med stöd av felkapitaliseringsreglerna inte får leda till en

beskattning som är högre än vad som skulle ha varit fallet i en armlängdssituation,

dvs om lånet lämnats av en utomstående utan någon form av stöd från närstående

företag. 27

Jag hoppas att jag i detta skede lyckats visa att lösningen på problemet med felaktig

kapitaliseringsgrad ingalunda är enkel. Dels har vi den ytterst komplicerade frågan

om hur felaktig kapitalisering egentligen skall definieras, dels skall tillämpandet av

denna definition vara både förutsägbar och anpassningsbar till det enskilda fallet.

                                                                
26 Gäverth, L, Stödbrev, s.75
27 Gäverth, L, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 74 ff
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Utöver detta måste vi bestämma vilka åtgärder som skall bli aktuella när felaktig

kapitalisering bedömts föreligga. Leif Gäverths iakttagelser kring dessa punkter är i

högsta grad signifikanta. Ha därför dem därför i åtanke när vi nu går över till

kapitlet tre: Den optimala kapitaliseringsgraden – lagstiftningsunderlag?
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3 Den optimala kapitaliseringsgraden – lagstiftningsunderlag?

I detta kapitel kommer jag att presentera en hypotes avseende en eventuell lagregel.

Jag kommer att bryta ner den i sina mindre beståndsdelar, för att på så sätt förklara

vilka faktorer det är som påverkar hypotesen, och varför den därför är lämplig som

lagstiftningsunderlag. Kapitlet kommer att innehålla ett stort antal ekonomiska

formler, dessvärre inte alltid så enkla att förstå. Jag hoppas att alla som känner sig

osäkra med siffror och formler kan ha överseende med detta, då dessa trots allt utgör

grunden för förståelse av hypotesens för och nackdelar.

3.1 Inledning

Idag finns det lika många varianter på lagregler som det finns länder vilka försökt

sig på en reglering av problemet. Gemensamt för dem alla är att inget land hittills

lyckats slå huvudet på spiken och komma fram med en tillfredsställande och

rättssäker lösning. Ytterligare gemensamt faktum för länderna är att de alla utgått

från extremerna när de försökt komma fram till en skälighetsnorm. ”Hur långt från

100 procents skuldsättning kan vi tillåta?”, eller ”hur långt från 100 procents

finansiering genom eget kapital kan vi tillåta?”. Tankemässigt har de försökt dra

gränsen för skälighet genom att börja vid ”maximal oskälighet” och därefter arbeta

sig inåt tills de kommit till en gräns där en viss kapitaliseringsgrad kan tyckas

motiverad. På detta sätt blir inte underkapitalisering en spegelbild av

överkapitalisering, då skälighet kan inträda tidigare på ena sidan än den andra.

      100%                    100%
    Skulder               Eget kapital

                 Skuggat område symboliserar oskälighet

Vad jag frågar mig är om resultatet skulle se annorlunda ut om man började från

”maximal skälighet” istället för från ”maximal oskälighet”. Jag är alls inte säker på
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att den ena tar vid där den andra slutar, tvärtom tror att resultatet i detta fallet blir

annorlunda beroende på vilken utgångspunkt man har för skälighetsbedömningen.

Istället för att börja från extremerna och arbeta mig inåt, skulle jag därför vilja pröva

idén att börja från den mest skäliga kapitaliseringsgraden och därifrån arbeta mig

utåt mot sidorna, tills dess att en viss kapitaliseringsgrad inte längre kan anses vara

acceptabel. Mig veterligen har detta aldrig nämnts i litteraturen, än mindre prövats i

realiteten. Det är dock troligt att detta angreppssätt ger ett helt annat resultat än det

sätt som tillämpas idag vid bedömningen kapitaliseringsnivån. Vilket resultat detta

skulle vara är jag dock ännu okunnig om.

Således gör jag till min hypotes att den maximala skäligheten kan användas som

underlag för lagstiftningen. Detta utgångsläge förutsätter emellertid att det finns en

viss kapitaliseringsgrad som skulle kunna sägas vara synnerligen skälig.

Den företagsekonomiska principen om vinstmaximering har sagts utgöra grunden

för all kommersiell verksamhet.28 Uttrycket kan sägas beskriva företagets mål att

hushålla med sina förutsättningar så att dessa tillsammans skapar mest vinst för

företagets aktieägare29. Då denna princip anses vara drivkraften i varje kommersiellt

företag, ligger det nära till hands att anse den mest skäliga kapitaliseringsgraden för

ett företag vara just den kapitaliseringsgrad vid vilken principen om

vinstmaximering uppfylls.30 Således utgår mitt skälighetsresonemang från den

kapitaliseringsgrad som är mest fördelaktig för företagets affärer, och i slutändan

även för dess aktieägare. Men existerar det en sådan kapitaliseringsgrad?

Nja, måste svaret bli på den frågan. I ärlighetens namn finns det ingen formel för att

räkna ut den exakta kapitaliseringsgrad som passar ett visst företag bäst, även om

det finns många teorier och tankar kring denna fråga. Detta är emellertid ett ämne

som jag avser komma tillbaka till senare i denna uppsats, så låt oss nu därför för

                                                                
28 Bergström, S, Hur går det?, s. 40
29 I plånboken - det vill säga efter avgifter, skatt och andra kostnader.
30 Huruvida denna vinstmaximering i ett lång- eller kortsiktigt perspektiv återkommer jag till i
    avsnitt 3.3
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enkelhetens skull föreställa oss att det faktiskt finns en sådan formel, och att det

således är möjligt att exakt på kronan räkna ut vilken blandning av eget kapital och

skulder som kommer att vara mest fördelaktig för bolaget. Vi kan kalla denna

kapitalstruktur den optimala kapitaliseringsgraden.

3.2 Den optimala kapitaliseringsgraden som lagstiftningsunderlag

Anta att den optimala kapitaliseringsgraden för ett svenskt dotterbolag till ett

svenskt moderbolag (båda belägna i Sverige) ligger på 40 procent skulder och 60

procent eget kapital. Eftersom det är så enkelt att räkna ut den optimala

kapitaliseringsgraden ( i vår fantasivärld är det bara att sätta in företagets värden i

en formel och vips….!) bör varje ekonomichef oavsett kompetens klara av att hitta

den blandning av skulder och eget kapital som är lämpligast för just det företaget,

vid varje tillfälle, i varje situation. Således kommer alla Sveriges företag som

befinner sig i samma situation och under samma förutsättningar att ha samma

kapitalstruktur, dvs den som genererar mest vinst till företaget. Detta kan illustreras

på följande sätt

      100%            optimal                              100%
    Skulder           kap.grad                    Eget kapital

Föreställ dig sedan situationen att ett dotterbolag till ett företag beläget i ett

lågskatteland skall etablera sig i Sverige. Trots att den optimala

kapitaliseringsgraden enligt svenska förhållanden ligger på 40 procent skulder och

60 procent eget kapital, ligger den optimala kapitaliseringsgraden för detta
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dotterbolag på 100 procent skulder. Detta beror på att formeln för den optimala

kapitaliseringsgraden måste utökas med variabeln för den skattevinst som

skillnaden mellan beskattning av vinsten i Sverige och lågskattelandet utgör vid

finansiering genom lån. Variabeln betecknar vinsten för den totala skillnaden i

skattetryck, dvs den representerar skillnaden av summan av alla de skatter som kan

bli aktuella för företaget i de två olika länderna. Således kommer bilden att se ut så

här för alla dotterbolag med moderbolaget beläget i en stat med sammantaget lägre

beskattning än den som finns i Sverige.

      100% optimal                    100%
       Skulder kap.grad                     Eget kapital

Ett omvänt förhållande, dvs att det i Sverige belägna dotterbolaget har ett

moderbolag i en stat med högre beskattning än här, ger oss den spegelvända bilden.

Så är t ex fallet med svenskägda dotterbolag belägna på Irland.31

    100% optimal                    100%
    Skulder kap.grad                    Eget kapital

                                                                
31 Genom införandet av synnerligen gynnsamma skatteregler har Irland sedan flera år försökt dra till
sig utländska bolag. (FAR INFO nr 8 1997:211, nr 12 1998:420)
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Bilderna illustrerar ganska väl problemet med över- och underkapitalisering. Om

formeln för den exakt optimala kapitaliseringsgraden fanns i verkligheten vore det

enkelt att både lagstifta om felaktig kapitalisering, och att identifiera eventuella

skatteflyende. Endast någon som försökte utnyttja skattediskrepansen mellan

länderna, eller någon helt okunnig i ekonomi, skulle befinna sig någon annanstans

på skalan än just på den optimala graden. För vad vore syftet med att finansiera ett

dotterbolag med en ovanligt stor del lånat eller eget kapital, om denna

kapitalstruktur vore olönsam? 32

Då jag tidigare klargjort att det inte finns någon formel för en optimal

kapitaliseringsgrad kanske någon undrar vad det här resonemanget spelar för roll?

Det är sant att det inte finns någon företagsekonomisk formel som exakt på kronan

bestämmer den optimala kapitaliseringsgraden för ett företag. I kontrast till

precisionen i många andra ekonomiska teorier framstår teorin om den optimala

kapitaliseringsgraden irriterande inexakt. Detta faktum har gäckat den ekonomiska

forskningen i årtionden utan resultat.33 Detta inte att säga att det därför är omöjligt

att dra några som helst slutsatser om en önskvärd skuldsättningsnivå. Tvärtom.

3.3 Den optimala kapitaliseringsgraden – det högsta värdet

Låt oss först utreda vad man menar när man talar om en optimal kapitaliseringsgrad.

Uttrycket innebär den blandning av skulder och eget kapital som ger den högsta

ekonomiska avkastningen till ägaren av företaget. Den ekonomiska avkastningen

kan komma ägaren tillgodo i form av löpande avkastning, likvid vid försäljning

respektive nedläggning, eller en kombination av dessa former.34

Företagets värde kan räknas ut på flera vis. Det finns i huvudsak två huvudsätt att

närma sig uppgiften. Jämförande värdering och Avkastningsvärdering. Den senare

                                                                
32 Naturligtvis finns det flera skäl till att ett företag inte alltid befinner sig på den allra mest
lönsamma kapitaliseringsnivån, och motiven behöver inte alltid vara skattemässiga. Dessa kan
istället utgöras av tvingande civilrättsliga regler, valutaregleringar mm. När jag talar om den mest
lönsamma kapitaliseringsnivån eller kapitaliseringsstrukturen menar jag i fortsättningen den struktur
som är mest lönsam för företaget alla dessa faktorer tagna i beaktning. Jag förutsätter också att en
domstol skulle ta hänsyn till dessa faktorer vid en eventuell bedömning.
33 Hayne, L, s. 2
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kan dessutom delas upp i företrädesvis tre underkategorier: APV (Adjusted-Present-

Value) Approach, FTE (Flow-to-Equity) Approach, och WACC (Weighted-

Average-Cost-of-Capital) metoden. De olika modellerna har samma mål, att hitta ett

värde på ett skuldsatt företag, men de använder sig av olika tekniker för att komma

dit. Av denna anledning fungerar olika modeller bäst i olika situationer.35

3.3.1 Val av värderingsmetod

Vid en jämförande värdering grundas beräkningen av ett företags värde på

marknadens bedömning av värdet på jämförbara företag. Värderingsmetoden

innebär jämförelse antingen med företag på börsen eller med genomförda

företagsförvärv. Denna metod kan vara att föredra då syftet med värderingen är att

finna ett sannolikt pris på företaget vid en viss given tidpunkt, t ex inför en

börsintroduktion, då den bygger på den samlade bedömningen bland marknadens

aktörer. Den förutsätter dock att marknaden är effektiv och att det finns relevanta

jämförelseobjekt. Problemet med denna metod är svårigheten att finna jämförbara

företag, framför allt på en relativt liten marknad som i Sverige. I denna situation är

det bättre att bestämma företagets värde utifrån en individuell bedömning av den

framtida avkastningsförmågan. 36

Som nämnts ovan finns det huvudsakligen tre olika tekniker för beräkning av ett

företags avkastningsvärde: APV, FTE och WACC. Teknikerna bygger på samma

princip, att bedöma och beräkna nuvärdet på den framtida avkastningen. Jag har inte

för avsikt att förklara dem alla, utan nöjer mig med att säga att WACC och FTE är

bäst att använda när kvottalet mellan skulder och eget kapital beräknas vara konstant

under företagets livslängd, medan APV är fungerar bättre när samma sak gäller

företagets storlek på skulden. 37

Jag är av åsikten att det inte spelar någon roll vilken värderingsmetod som används i

detta sammanhang, så länge metoden tar hänsyn till risk och kapitaliseringsgrad

(vilket de flesta värderingsmetoder torde göra, då risk och kapitaliseringsgrad utgör

                                                                                                                                                                                     
34 Ross, Westfield, Jaffe, s. 366
35 Ross, Westfield, Jaffe, s. 442
36 Öhrlings, Cooper & Lybrand, s. 28
37 Ross, Westfield, Jaffe, s. 442
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nyckeln till företagets värde). Jag väljer dock att använda mig av WACC metoden

för att bevisa min hypotes om att den optimala kapitaliseringsgraden kan användas

som lagstiftningsunderlag. Mitt val grundar sig på att WACC metoden är den mest

använda av de tre38, och dessutom (i jämförelse) enkel och snabb att använda.39

Dessutom anser jag att den på ett pedagogiskt sätt visar inverkan av risk och

kapitaliseringsgrad på företagets värde.

Emellertid är det nödvändigt, för att inse styrkan och svagheterna i hypotesen om att

den optimala kapitaliseringsgraden utgör ett fullgott lagstiftningsunderlag, att

läsaren förstår innebörden av WACC metoden. Jag kommer därför att bryta ner

WACC ekvationen i mindre beståndsdelar, för att på så sätt kunna peka ut de

faktorer som indirekt påverkar min hypotes. Schematiskt kan detta illustreras så här

3.4 WACC metoden

WACC metoden innebär att man beräknar företagets värde genom att beräkna

nuvärdet av de framtida utdelningsbara medlen och till detta lägger nuvärdet av

försäljning och likvidation. Jag vill dock redan nu varna för att denna genomgång

kommer att bli mycket översiktlig, då företagsvärdering inte är huvudfrågan i denna

uppsats. Det är principen jag vill visa, inte detaljkunskapen.

För att förstå WACC metoden måste man förstå att ett företag samtidigt kan

finansieras genom lånat och eget kapital. Kostnaden för det totala kapitalet är det

viktade medelvärdet av kostnaden för det lånade kapitalet och kostnaden för det

egna kapitalet. Kostnaden för det egna kapitalet betecknas av Rs. Om vi bortser från

                                                                
38 Ross, Westfield, Jaffe, s. 443
39 Öhrlings, Cooper & Lybrand, s. 16

   RWACC =   S    
*
  RS   +

    B    
*  RB(1-Tc)

                 S+B                S+B

RS = RF + ββ x (RM - RF)  βx =  cov(Rx Rn)

             Var(Rm)
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skatter, är kostnaden för det lånade kapitalet helt enkelt låneräntan, RB. Om vi

däremot tar hänsyn till företagets skatter, blir kostnaden för det lånade kapitalet

RB(1-Tc), dvs kostnaden för skulden efter skatt.40 Formeln för att bestämma det

viktade medelvärdet för kostnaden av kapital, RWACC, är

RWACC  = ( S / S + B ) * RS + ( B / S + B) * RB ( 1 - Tc )

S   = Eget kapital

B   = Skulder

Tc = Bolagsskattesatsen

Värderingsmetoden innebär att man beräknar företagets framtida och genomsnittliga

avkastning (FGA)41 till värdet av den viktade kostnaden för kapitalet, RWACC.

Nuvärdet av företaget kan skrivas som

Om vi antar att ett företag har en skuldsättningsgrad av 40 procent, att

bolagsskattesatsen är 28 procent, att kostnaden för eget kapital är 13.10 procent och

för lånat 7.94 procent, blir den viktade kostnaden för kapitalet

   RWACC = 0,60 * 0,1310 + 0,4 * 0,0794 * 0,72 = 10,14 %

Om vi vidare antar att bolaget under det närmaste året kommer att ha utdelningsbara

medel om 10 000 kr, och att likvidationsvärdet för enkelhetens skull är noll, blir

värdet på företaget idag (för enkelhetens skull i ett ettårsperspektiv )

                                                                
40 Ross, Westfield, Jaffe, s. 439
41 OBS! Egen förkortning – ej vedertagen.

             ∞
                   Σ     FGA / (1+ RWACC) t + företagets likvidationsvärde / (1+ RWACC) t

                          t =1
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10 000 / 1,1014 = 9079.35 kr

Notera att RWACC, 10.14 procent, är lägre än kostnaden för det egna kapitalet, 13.10

procent. Så kommer alltid att vara fallet eftersom finansiering genom skulder

innebär en skattevinst42 som sänker den genomsnittliga kostnaden för kapitalet.

Skattevinsten utgörs av den del som, om beloppet utgjort utdelning, skulle tillfallit

det allmänna i form av bolagsskatt (eftersom utdelning sker av beskattade medel). I

och med att räntor är avdragsgilla, utsätts de aldrig för beskattning i form av

bolagsskatt, och i dess värde (eller kostnad beroende på hur man väljer att se det)

måste därför denna ”vinst” räknas med.

Men om lånat kapital, på grund av skatterabatten, alltid är billigare som

finansieringskälla än eget kapital, varför använder man sig då av något annat än just

lånat kapital? Jo, därför att ju högre skuldsättningsgrad företaget har, desto högre

risk blir de som har ekonomiska intressen i företaget utsatta för. Risken för konkurs

och därmed förknippade kostnader ökar, och värdet på den säkerhet långivaren har i

företaget minskar. Ökar risken vill man således, både som aktieägare och långivare,

bli kompenserad för denna risk genom en högre avkastning på tillskjutet respektive

utlånat kapital. Därav ökar både Rs och RB. Den punkt vid vilken kapitalkostnaden

är som billigast i förhållande till skuldsättningsgraden, visas både i nedanstående

tabell och diagram.

                                                                
42 Under förutsättning att det finns en sådan skattevinst, se kapitel 4.2
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Tabellen beskriver en tänkbar beräknad WACC vid olika skuldsättning:

Skuldsättnings

Grad

Kostnad för

eget kapital

(Rs)

Kostnad för

lånat kap. e.s

RB(1-Tc)

WACC Företagsvärde

Kr

Ettårsperspektiv

0% 10.50% 4.80% 10.50% 9049.77

10% 11% 5.10% 10.41% 9057.15

20% 11.60% 5.40% 10.36% 9061.25

30% 12.30% 5.40% 10.23% 9071.94

40% 13.10% 5.70% 10.14% 9079.35

50% 14% 6.30% 10.15% 9078.53

60% 15% 7.20% 10.32% 9064.54

70% 16.10% 8.10% 10.50% 9049.77

80% 17.20% 9.00% 10.64% 9038.32

90% 18.40% 10.20% 11.02% 9007.39

100% 19.70% 11.40% 11.40% 8976.66

Den mest fördelaktiga skuldsättningsgraden är alltså i grunden en funktion av

graden av risk förknippad med företaget (och branschen), och bolagsskatten. Vilka
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slutsatser kan vi då dra av detta? Jo, att företaget är värt som mest när den viktade

kostnaden för kapital är som lägst.

Ovanstående gäller oavsett om långivaren utgörs av en utomstående kreditgivare

eller av moderbolaget, då kostnaden för kapitalet är densamma. Detta beror på

förekomsten av alternativkostnad. Alternativkostnad kallas de intäkter man går

miste om genom att välja ett specifikt investeringsalternativ, istället för ett annat.43 I

och med att dotterbolagets risk är densamma ( risken beror på konjunkturkänslighet

och är oberoende av vem det är som är långivare), är också avkastningskravet

detsamma. Om avkastningen inklusive skattevinsten på utlånat kapital är högre hos

                                                                
43 Bernhardsson, J, s. 61
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dotterbolaget än hos den alternativa investeringen under samma risk, bör

moderbolaget låna ut till dotterbolaget, annars inte.

3.4.1 Rs och betavärden

För att förstå varför det är så lämpligt att bygga en lagregel på den optimala

kapitaliseringsgraden måste vi dessvärre tränga ännu djupare in i formlernas värld. I

formeln för kapitalets viktade medelvärde (WACC) ingår variabeln för kostnaden

för det egna kapitalet (Rs). Denna kostnad är den avkastning investerare kräver för

att investera i företaget, och därför det pris företaget får betala för kapitalet.44

Formeln kan skrivas

RS = RF + βx * ( RM – RF )

RF är den riskfria räntan, (RM – RF) är skillnaden i förväntad avkastning mellan

marknadsportföljen och den riskfria räntan, och βx är företaget X:s betavärde. Vi

skall vända blickarna direkt mot detta för min hypotes mycket intressanta betavärde.

Betavärdet kan sägas visa företagets risk, eller kanske mer pedagogiskt uttryckt,

företagets värdesvängningar i förhållande till marknadsportföljens

värdesvängningar. På statistikers språk heter det att ett företags betavärde är den

standardiserade kovariansen av ett företags avkastning i förhållande till

marknadsportföljens avkastning.45 Formeln för denna  kan skrivas

βföretag x  =  cov ( Rx Rm ) / Var ( Rm )

Med andra ord symboliserar betavärdet kovariansen av ett visst företag med

marknaden, delat på variansen av marknaden. Det låter ju bra, men vilka faktorer

påverkar egentligen denna kovarians?

                                                                
44 Ross, Westfield, Jaffe, s. 293 ff
45 Ross, Westfield, Jaffe, s. 295
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En akties betavärde tas inte ur luften, utan bestäms av företagets särdrag. Man

brukar tala om tre faktorer: Konjunkturkänslighet, rörelserisk och finansiell risk.46

Konjunkturkänsligheten speglar hur känsligt företaget är för svängningar i

samhället. En del företag är mycket cykliska, och påverkas i hög grad av

makroekonomiska företeelser. Dessa företag går bra i en högkonjunktur och dåligt i

en lågkonjunktur, eller tvärtom. Empiriska undersökningar visar att IT- företag är

mycket konjunkturkänsliga, medan företag som är verksamma inom mat-, järnvägs-

eller flygplansindustrin är mindre konjunkturkänsliga.47

Uttrycket rörelserisk definierar hur höga fasta produktionskostnader företaget har.

Ju högre fasta kostnader, desto mer känsligt blir företaget för extern påverkan. Man

skulle därför kunna säga att rörelserisken utgör en hävstång för företagets

konjunkturkänslighet.48

På samma sätt fungerar den finansiella risken. Denna risk är beroende av hur

skuldsatt företaget är, och är därför proportionell med företagets skuldsättningsgrad.

Eftersom det skuldsatta företaget måste göra räntebetalningar oavsett företagets

framgång, utgör även skuldsättningsgraden en fast kostnad och därför en hävstång. 49

Ett betavärde speglar alltså alla de företeelser och faktorer ett företag påverkas av

och utsätts för, och det är därför detta avsnitt får så stor plats i uppsatsen. Betavärdet

är det centrala i  hypotesen, vilket visar sig nedan.

Eftersom betavärdet är en bedömning av företaget i förhållande till marknaden ingår

även större, makroekonomiska variabler i värdet. Dessa variabler kan vara alltifrån

reporäntan och företagsklimatet under en viss regering, till valutarestrektioner och

arbetslöshet. Dessutom kan ekvationen modifieras för att ta hänsyn till politisk

instabilitet och t ex rättsäkerheten för utlandsägda rättsobjekt om så önskas. Detta

kan vara av intresse när moderbolaget befinner sig på en marknad vilken utsätts för

andra makroekonomiska svängningar än dotterbolagets, och skillnaden inte är

                                                                
46 Ross, Westfield, Jaffe, s. 297
47 Ross, Westfield, Jaffe, s. 300
48 Ross, Westfield, Jaffe, s. 301
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försumbar, vilket kan vara fallet mellan t ex en helt öppen och en helt stängd

marknad.50

Om man inte har lust att göra en regression51 bakåt i tiden av en viss akties värde,

eller om företaget som skall bedömas helt enkelt inte är börsnoterat, finns det

färdiga, uppskattade betavärden för olika branscher att tillgå. Detta förutsätter dock

att företagets verksamhet inte skiljer sig avsevärt från de övriga i branschen.

Dessutom kan det naturligtvis uppkomma gränsdragningsproblem mellan

branscher52.

För att nu se helheten i dessa teorier och formler, anser jag att en kort

sammanfattning av detta stycke är på sin plats.

En bra lagregel är förutsebar samtidigt som den är anpassningsbar. Min hypotes är

att denna kan skapas genom att utgå från den optimala kapitaliseringsgraden. Därför

har jag tittat på vad som konstituerar en sådan, och sett att den optimala

kapitaliseringsgraden inträder när värdet på företaget är som högst. Detta sker i sin

tur när kostnaden för kapital är som lägst. Jag har därefter undersökt vilka faktorer

det är som bestämmer kostnaden för kapital, och sett att kostnaden till stor del beror

på hur stor risk som är förknippad med bolaget.

3.5 Tillbaka från formlernas värld – med livet i behåll

I föregående avsnitt har jag lagt fram hypotesen om att den optimala

kapitaliseringsgraden kan användas som lagstiftningsunderlag i frågan om felaktig

kapitalisering. Jag har inte lyckats visa att det finns någon exakt optimal blandning

av skulder och eget kapital, tvärtom är denna blandning beroende av så många

svårbedömda faktorer att osäkerhetsmomentet verkar bli hypotesens undergång.

Vad som gör mig fortsatt hoppfull är att masken i äpplet mycket väl kan tänkas

utgöra det ljuva russinet i kakan i detta fall.

                                                                                                                                                                                     
49 Ross, Westfield, Jaffe, s. 302
50 Rydhström, J, s. 3
51 En regression är en statistisk beräkning av företagets historiska värdesvängningar i förhållande till
marknadens.
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Låt mig börja med masken. Som nämnts tidigare är det svårt att exakt på kronan

bestämma den bästa skuldsättningsgraden under vissa givna förutsättningar. Det

huvudsakliga hindret för att kunna utveckla en exakt formel har varit värderingen av

företagets skuld i förhållande till risk. Att veta värdet på risken med en viss skuld

och skuldsättningsgrad är en förutsättning för att kunna bestämma den optimala

storleken på skulden. Skuld i förhållande till risk är ett mycket komplext samspel.

Dess värde beror bland annat på storleken på skulden, förfallodag, kostnader vid

utebliven betalning, skatter, utdelningar och den riskfria räntan. Värdet är även

beroende av företagets val av riskstrategi – vilken i sin tur är beroende av skuldens

storlek och förfallodag. 53 Ett förhållande vilket i alla avseenden är svårt att åsätta ett

värde. Dock är det inte omöjligt att för varje variabel utesluta flera otänkbara utfall,

och därigenom ringa in rimliga resultat avseende en optimal kapitaliseringsgrad– till

och med ganska snävt. Likväl måste denna vaghet ur ett företagsekonomiskt

perspektiv te sig oerhört frustrerande.

Men efter vinter kommer vår, och vad som är en nackdel inom ekonomin kan

mycket väl vara en fördel inom juridiken.

Ett av de större problemen vad gäller lagstiftning mot felaktig kapitalisering har

varit frågan om flexibilitet. Det har varit svårt att skapa en lagregel som tar hänsyn

till att företag verkar i en ständigt förändrande miljö, och att företagen själv hela

tiden måste anpassa sig till dessa förändringar. Denna konstant omvälvande

verklighet har gjort det omöjligt för lagstiftaren, oavsett nationstillhörighet, att

skapa en lagregel som passar både idag och i morgon. Denna lagregel anser jag

skulle vara möjlig att skapa utifrån teorin om den optimala kapitaliseringsgraden.

Av samma anledning som det svårt att skapa en lagregel mot felkapitalisering är

svårt det att bestämma den optimala kapitaliseringsgraden med exakthet. Vi har att

göra med för exaktheten samma störande faktorer: bransch, utvecklingsfas,

makroekonomiska element etc. Den enda skillnaden är att när vi inom ekonomin

talar om fenomenet kallas det för osäkerhet (se t ex 3.5 1 och 2 st), men när vi talar

om samma fenomen inom juridiken kallas det flexibilitet (se t ex 2.5 1 st).

                                                                                                                                                                                     
52 Gränsdragningsproblematiken avseende hypotesen behandlas i kapitel 5.2
53 Hayne, L, s. 3
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För att öka förståelsen för det följande resonemanget vill jag dra en parallell till

matematiken. Om man har 5X som man skall dividera med 5Y, är det matematiskt

tillåtet att stryka 5:an både över och under divisionsstrecket. Man kan göra så därför

att 5:an inte har någon reell funktion om den finns på båda sidor om

divisionsstrecket. 5 dividerat med 5 är ju 1 och vad resultatet än blir av X dividerat

med Y, tillför 5:orna inget annat än att detta resultat multipliceras med 1. Strykandet

av 5:orna kallas att man ”förkortar”.

Om vi applicerar förkortningsteorin på felkapitaliseringsproblemet kan sägas att

teorin om den optimala kapitaliseringsgraden, och problemet om vad som är att anse

som felaktig kapitalisering, befinner sig på olika sidor om divisionsstrecket. Även

om vi inte kan åsätta faktorerna på vardera sidan ett exakt värde, eller ens klart

definiera vilka alla faktorerna är, vet vi att en faktor på ena sidan motsvaras av

samma faktor på den andra. Eftersom det är samma faktorer som stör på båda sidor,

är även osäkerhetsspektrumet lika stort på båda sidor. Och russinet i kakan har

därmed fått namnet ”förkortning”.

Vad jag försöker säga är att de osäkerhetsfaktorer vilka gjort det så svårt att, på ett

flexibelt sätt, lagreglera problemet med felkapitalisering, inte skall ses som ett hot

eller en svårighet. Om vi bygger en lagregel på exakt samma osäkerhetsmoment tar

de två helt enkelt ut varandra. En aning enkelt kan sägas att om vi i lag måste

reglera ett problem som vi inte kan definiera på grund av att problemet befinner sig

på en flytande skala, är det bästa angreppssättet en lagregel som också befinner sig

på en flytande skala, under förutsättning att skalan är densamma.

                    Felkapitalisering

  Lagrum
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Dagens befintliga lagregler tar inte hänsyn till osäkerhetsfaktorerna i varje

kapitaliseringsbeslut. De försöker istället reglera problemet genom att ignorera

faktorerna (som fallet är med de fasta kvottalen) eller att på en artificiell väg

återskapa dem (som fallet är vid den mänskliga bedömningen och gränsdragning).

Lagreglerna bygger inte på en ”förkortningsteori”, och därför fångar de inte heller

felkapitaliseringens ”själ”.
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4 Hur skulle en lagregel fungera i teorin och praktiken?

Vad jag rent teoretiskt har gjort är att skapa en lagregel som är flexibel nog att ge

företagaren det svängrum han behöver, samtidigt som den är exakt nog att fylla

rättssäkerhetens krav på förutsägbarhet. Det låter ju bra i teorin, men går det

verkligen att genomföra i praktiken?

4.1 Definition

Mitt förslag är att vi i tanken låter lagregeln utgå från ett kvottal. Detta kvottal

utgörs av mitten på det spektrum som konstituerar den optimala

kapitaliseringsgraden i bästa och sämsta fall av makroekonomisk turbulens. Till

detta läggs en säkerhetsmarginal på vardera sidan om spektrumet vilken tillförsäkrar

den skattskyldige en generös och flexibel behandling från myndigheterna. (se nästa

sida för en visuell och mer pedagogisk presentation av ovanstående) Detta område

får vara en safe haven, inom vilka ramar en skattskyldig kan operera utan risk för

ingripande. Till skillnad från den australiensiska och kanadensiska regeln skall vi

dock låta kvottalet vara rörligt, för på detta sätt hela tiden kunna spegla den

verklighet lagregeln är tänkt att normera54. Rörligheten konstitueras av variablerna i

formlerna. Lagregeln kan alltså sägas bestå av ett rörligt kvottal omgiven av ett vid

detta kvottal fixerat säkerhetsintervall.

En lagregel skulle således behöva innehålla formeln för t ex WACC eller någon av

de andra värderingsmetoderna. Jag kan här inte ta ställning till vilken av metoderna

som passar bäst för den svenska marknaden, för lagstiftaren eller för den i Sverige

skattskyldige. Istället för en optimal kapitaliseringsgrad skulle en lagregel, enligt

samma principer, även kunna utgå från branschens genomsnittliga

kapitaliseringsnivå.55 Huvudsaken är i alla fall att lagstiftaren är konsekvent i

tillämpningen. Genom lagregelns utformning tar den då indirekt hänsyn till

beståndsdelarna av vikt, såsom mikro- och makroekonomiska faktorer.

                                                                
54 Denna rörlighet är inte bunden till det faktum att min hypotes utgår från den optimala
kapitaliseringsgraden, utan skulle även kunna tillämpas i andra fall, exempelvis på de australiensiska
och kanadensiska reglerna.
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Vi provar…..

Om vi således tog formeln för den optimala kapitaliseringsgraden och lade in

värdena för ett visst företag under vissa bestämda omständigheter skulle vi få fram

ett ungefärligt värde på den bästa kapitaliseringsgraden. Om vi i nästa steg med

hjälp av osäkerhetsfaktorn gjorde en ”i bästa fall”–analys och en ”i sämsta fall”-

analys på våra värden, skulle vi få fram ett spektrum inom vilket en optimal

kapitaliseringsgrad borde hamna. Anta att vi sedan lade till en säkerhetsmarginal på

vardera sidan av spektrumet med säg…5 procent av spektrumets bredd, skulle vi få

en ganska bra bild av mellan vilka värden en skälig kapitaliseringsgrad borde ligga.

Min bestämda mening är att det borde krävas bra argument för att tillåtas

kapitalisera företaget utanför denna gräns. För att upprepa vad jag sagt tidigare -

vilket vore syftet med att finansiera ett dotterbolag med en ovanligt stor del lånat

eller eget kapital, om denna kapitalstruktur vore olönsam med bortseende från

effekten av skatteflykt?

I praktiken skulle detta innebära att om den optimala kapitaliseringsgraden för ett

visst företag låg på 40% skulder och 60% eget kapital, skulle det rörliga kvottalet

just vid denna tidpunkt vara 2/5. Anta sedan att en känslighetsanalys visade att

rådande samhällsklimat ( vi håller för troligt en stor makroekonomisk turbulens)

tillsammans med företagets betavärde och kapitalkostnad gjorde att det optimala

kvottalet i en extremsituation skulle kunna hamna mellan 30% skulder och 70%

eget kapital, och 50% skulder och 50% eget kapital. Det ger oss ett rörligt kvottal på

2/5, och ett säkerhetsspektrum mellan 3/10 och ½. Till detta lägger vi en

säkerhetsmarginal på vardera sidan om 5% av spektrumets bredd, dvs totalt

ytterligare 1/50.

100 %          3/10        2/5     1/2 100 %
          Skulder                     Eget Kapital

                                                                                                                                                                                     
55 Detta är dock en annan situation, vilken jag inte tänker utreda här.
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Den optimala kapitaliseringsgraden verkar således en bra mätsticka inom vilka

gränser det föreligger en ”skälig” kapitaliseringsgrad.

När vi nu lyckats ringa in definitionen på felaktig kapitalisering är det dags att ta itu

med angreppsproblematiken.

4.2 Angreppssätt

När vi har lyckats identifiera och definiera en oskälig kapitaliseringsgrad, hur bör vi

då angripa den på bästa sätt?

Först och främst måste det framgå av lagregeln att den bara är användbar på

multinationella koncerner, med moderbolaget beläget utomlands. Regeln syftar till

att skydda den svenska skattebasen, inget annat.

Vad gäller behandlingen av det belopp av lånet vilket bedöms ligga utanför det

”tillåtna” området, anser jag det bästa angreppssättet vara en omklassificering av

ränta till utdelning enligt det australiensiska eller kanadensiska systemet. Trots att

även omklassificering av det lånade kapitalet till eget kapital skulle kunna vara

aktuellt, tycker jag personligen att denna väg känns något mer komplicerad. Detta

kan bero på att det krävs ett ”djupare snitt” i företagets räkenskaper, än vad är fallet

vid omklassificering av enbart räntan.

En lagregel skulle dessutom behöva kompletteras med en möjlighet för den

skattskyldige att söka undantag från regeln, eller någon annan form av ventil. Skulle

det visa sig att den skattskyldige kan motivera en annan kapitaliseringsgrad än den

optimala, ser jag ingen anledning till varför denna kapitaliseringsgrad inte skulle

tillåtas så länge syftet med den nya kapitaliseringsgraden inte är skatteflykt.

Eventuellt skulle regeln kunna kompletteras med vår interna skatteflyktslag.
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Tyvärr anser jag mig inte vara tillräckligt kompetent och säker inom det

finansteoretiska området för att kunna skapa en sådan lagregel här och nu. Jag anser,

och jag tror att ni med rätta håller med mig, att om denna lagregel någonsin ser

dagens ljus, är den en produkt av avsevärt mer omfattande beräkningar än vad jag

kunnat visa i denna enkla uppsats. Jag beklagar detta – jag är lika nyfiken som ni –

och hoppas att ni inte känner er alltför snuvade på konfekten.

Detta innebär dock inte att vi måste låta bli att granska en eventuell lagregels

förtjänster och avigsidor, vilket bjuds på i nästa kapitel.
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5 Hypotesens styrka och svagheter

Detta kapitel skall ägnas åt att bena ut begreppen, samt att skilja agnarna från vetet

vad gäller fördelar och nackdelar med att grunda en lagstiftning på den optimala

kapitaliseringsgraden. Det inledande avsnittet behandlar fördelarna, och då främst

baserade på önskemålen på en lagregel uppställda av Gäverth i stycke 2.5 Därefter

skrider vi över till nackdelarna – vilka är några stycken.

5.1 Hypotesens styrka

Om vi återknyter till stycke 3.4 och Gäverths önskemål gällande vad en eventuell

lagregel borde ta hänsyn till, kan vi se att den optimala kapitaliseringsgraden som

lagstiftningsunderlag uppfyller dem alla.

• Som vi har sett tas hänsyn till de faktorer som har betydelse för företagets val av

finansieringsform. Detta beror på att både lagregeln och det problem lagregeln

är tänk att reglera kan ledas tillbaka till samma källa, betavärdet. Därför

innehåller de direkt och indirekt samma svagheter och begränsningar, i detta

fallet den konstanta förändringen och osäkerhetsmomentet. Kort sagt är den

optimala kapitaliseringsgraden, som underlag till lagregel, flexibel nog att ta

hänsyn till de faktorer som avgör kapitaliseringsgraden, därför att den består av

de faktorer som avgör kapitaliseringsgraden. Och med detta följer även

förutsägbarheten och rättssäkerheten. Detta är min hypotes första och främsta

styrka.

Förutsebar

Oflexibel

     Oförutsebar

        Flexibel

=  lagregel baserad på den optimala kapitaliseringsgraden

= generella lagregler

= Lagregel baserad på ett fast kvottal
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• Vidare lämnas en ventil för den skattskyldige på så sätt att om denne för en

domstol kan motivera en annan kapitalstruktur än den som ligger inom den

optimala säkerhetsmarginalen, torde inget hinder ligga i vägen för att använda

sig av denna kapitalstruktur.

• Därefter en kommentar vad gäller Gäverths önskemål avseende att beskattning

med stöd av en felkapitaliseringsregel inte får leda till en högre beskattning än

vad som skulle varit fallet i en armlängdssituation, dvs om lånet lämnats av en

utomstående utan någon form av stöd från närstående företag. I och med att det

är de statliga myndigheterna som bestämmer den optimala

kapitaliseringsgraden, ingår i dess bedömning redan ett armlängdsmoment.

Formeln för den optimala kapitaliseringsgraden utgår från att lånet lämnas av en

utomstående finansiär, på så sätt att kostnaden (både för det egna och lånade

kapitalet) bestäms enligt rådande marknadsvillkor. Om ett dotterbolag fick låna

kapital på ytterst förmånliga villkor från sitt moderbolag, skulle detta snabbt

visa sig i kapitalstrukturen = Avslöjad! En beskattning enligt den objektivt

bestämda optimala kapitalstrukturen skulle således aldrig kunna ge upphov till

en beskattning högre än den i en armlängdssituation, då det är de statliga

myndigheterna som bestämmer normen för dem båda. I konsekvensens namn

torde de bygga på samma beräkningsunderlag.

• Till sist blir frågan om det kan finnas några oavsedda, positiva bieffekter med att

använda den optimala kapitaliseringsgraden som utgångspunkt vid

lagstiftningen. Nåväl, förutom förutsebarhet och flexibilitet, medför hypotesen

att över- och underkapitalisering blir spegelbilder av varandra. Detta faktum har

dock inte någon praktisk betydelse, eftersom det idag inte förefaller finnas

någon vilja hos lågskatteländerna att lagstifta mot överkapitalisering (som ju

ökar skattebasen, till skillnad från fallet vid underkapitalisering). Däremot kan

den omständigheten att det blivit enklare att definiera överkapitalisering komma

att spela roll vid utformandet av skatteavtal med dessa länder. Därutöver skulle

spegelbild-effekten kunna komma att tjäna som gemensam måttstock och
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gränsdragningsverktyg i en framtida utopisk värld i vilken nationer rättvist

fördelar skattebasen mellan sig.

Det var fördelarna. Nu till nackdelarna…

5.2 Hypotesens svagheter

Vilka argument är det då som talar mot min hypotes?

• Först och främst är det frågan om vi överhuvudtaget har behov av en lagregel

om felkapitalisering i Sverige. För att exempelvis en underkapitaliseringsregel

skall vara ett effektivt skatteplaneringsinstrument förutsätts bl.a. att

skatteavdraget på det betalade beloppet i det låntagande bolaget är högre än

motsvarande skatt hos det mottagande bolaget. Ju lägre bolagsskattesatsen är i

Sverige, desto mindre anledning finns det att av rent skattemässiga skäl använda

sig av underkapitaliserade dotterbolag i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv

har inte Sverige särdeles hög bolagsbeskattning. Å andra sidan kan ett

moderbolag förläggas i ett skatteparadis eller land med avsevärt lägre

bolagsbeskattning än i Sverige, vilket uppmuntrar till skatteplanering på

Sveriges bekostnad. I sådant fall bör en regel mot underkapitalisering införas i

svensk lag.

• Vad gäller fallet vid överkapitalisering kan man undra om man verkligen som

enda land i världen vill införa en regel vilken minskar skattebasen i hemlandet

till förmån för den stat i vilken moderbolaget har hemvist. Varför skulle man

vilja ge bort gratis, vad som kan användas som förhandlingsmorot vid

utformandet av mellanstatliga skatteavtal.

• I detta sammanhang bör även nämnas den konkurrensnackdel, internationellt

sett, som följer med en reglering i svensk lag av underkapitaliseringsproblemet.

Det kan hända att en reglering inte innebär någon konkurrensnackdel alls, med

tanke på att flera andra länder i den industrialiserade världen redan infört sådana

regler. Emellertid förtjänas eventualiteten att tas med i beräkningen.
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• Ett av de största hoten mot min hypotes är att värderingen av ett företag är

oerhört subjektiv. Denna hake är att bl.a. härleda tillbaka till svårigheten att

bestämma ett exakt betavärde, vilket också får mig att undra om värdeskillnaden

i så fall kan återfinnas inom säkerhetsmarginalen och därför är försumbar.

Alternativt om värdeskillnaden skulle kunna neutraliseras genom lagstiftarens

konsekvens i bedömningen. Kort sagt är frågan om det är praktiskt möjligt att

använda en värderingsmetod i en lagregel.

Som motargument kan nämnas att tillämpandet av generella skatterättsliga

regler, t ex skatteflyktslagar och armlängdsregler, inte är subjektivt betingade i

lägre grad. I dessa fall är dock utgångspunkten positiv, dvs att allt är tillåtet så

länge lagarna inte säger det motsatta. Min hypotes bygger däremot på tanken att

allt är otillåtet, och att en eventuell lag i stället stadgar det tillåtna. En

rättsinställning som kräver en kontinuerlig prövning och som torde vara

kostnadskrävande.

• Sedan har vi naturligtvis gränsdragningsproblemet. För att kunna göra en

adekvat betabedömning, eller för att kunna använda ett genomsnittligt

branschbetavärde, måste först bestämmas i vilken bransch företaget hör hemma.

Jag är säker på att gränsdragningsfrågan aktualiseras även inom andra delar av

min hypotes. Frågan om hur mycket hypotesens tillförlitlighet påverkas av

gränsdragningsfrågan är beroende av hur stora skillnaderna är mellan

alternativen. Detta kan jag inte svara på.

• Den sista och viktigaste aspekten av min hypotes är dock under vilka

förutsättningar den gäller. Eftersom kärnan i min hypotes utgörs av att den

inhemska optimala kapitaliseringsgraden utgör en norm för hur utländska

företag bör kapitalisera sina dotterbolag i värdlandet, är det av vikt att det

faktiskt finns en optimal inhemsk kapitaliseringsgrad. Detta förutsätter att det är

en fördel att finansiera bolaget med antingen skulder eller eget kapital, dvs. den

ena eller den andra av finansieringsformerna är skattemässigt gynnad.

Skillnaden i värde mellan ett skuldsatt företag och ett företag som finansierats
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till 100 procent med eget kapital måste vara märkbar. I synnerhet när man tar

hänsyn till skatterna hos mottagaren hos utdelningen eller räntan. 56 Förhållandet

illustreras bäst så här:57

(1 – Tpb) = (1 – Tc)(1 – Tps)

Tpb = skatten på mottagen ränta

Tc = bolagsskattesatsen

Tps = skatten på mottagen utdelning

Om förhållandet ser ut som ovan, är varken skulder eller kapital mer förmånligt som

finansieringskälla. Därför kommer viktade kostnaden för kapitalet, och således även

värdet på bolaget, att kunna illustreras så här

Skuldsättningsgrad

Följaktligen faller då också mitt resonemang om den inhemska optimala

kapitaliseringsgraden som norm. Det finns helt enkelt ingen optimal

kapitaliseringsgrad i ett sådant fall.

                                                                
56 Jag tar inte hänsyn till eventuell källskatt eller andra nationella varianter på skatter, då dessa
varierar från land till land bland annat p.g.a. skatteavtal.
2 Copeland & Weston, s. 454
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Sammanfattning och slutsats

Bakgrunden till min uppsats är den osäkerhet som råder kring omfattningen av den

skatteflykt som sker från Sverige med hjälp av underkapitaliserade dotterbolag.

Denna svårighet kan bero på att Sverige, till skillnad från många andra länder, inte

reglerat problemet i lag, vilket i sin tur kan ha sin grund i dilemmat att definiera vad

som konstituerar en felaktig kapitaliseringsgrad.

Denna uppsats har haft till syfte att försöka hitta inom vilka gränser det föreligger

en ”rimlig” kapitaliseringsgrad. Min hypotes och utgångspunkt har varit att det går

att hitta denna kapitaliseringsgrad genom att utgå från ”maximal rimlighet”, vilket

jag ansett föreligga när företagets värde på grund av kapitalstrukturen varit som

högst. Denna kapitalstruktur har jag kallat den optimala kapitaliseringsgraden.

Dessvärre finns det idag ingen formel för att bestämma denna grad, då allt för

många osäkerhetsmoment i företagets riskbedömning snarare skapar ett optimalt

kapitaliseringsspektrum, än en exakt kapitaliseringsgrad. Jag har emellertid inte

ansett detta utgöra en nackdel, då svårigheten med att hitta definitionen på felaktig

kapitaliseringsgrad kan härledas tillbaka till samma osäkerhetsmoment. Jag har

därför i teorin skapat en lagregel som utgår från ett rörligt kvottal omgiven av ett

vid detta kvottal fixerat säkerhetsintervall. Detta säkerhetsintervall konstitueras av

osäkerhetsmomenten i sina sammantaget sämsta och bästa utfall under vissa givna

förutsättningar.

Då hypotesens svagheter är flertaliga är jag osäker på om den fungerar i praktiken,

eller ens i teorin. Därför kan jag inte med säkerhet varken acceptera eller förkasta

den. Emellertid hoppas jag att jag lyckats förklara min idé tydligt nog för att den

skall kunna väcka nyfikenhet och intresse, och därigenom ge upphov till andra

trädgrenar vilka kan ge både frukt och skugga.

Ett är i alla fall säkert, om formeln för den exakta optimala kapitaliseringsgraden

fanns i verkligheten vore det enkelt att både lagstifta om felaktig kapitalisering, och

att identifiera eventuella skatteflyende. Endast någon som försökte utnyttja

skattediskrepansen mellan länderna, eller någon helt okunnig i ekonomi, skulle

befinna sig någon annanstans på skalan än just på den optimala graden. Vad vore
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syftet med att finansiera ett dotterbolag med en ovanligt stor del lånat eller eget

kapital, om denna kapitalstruktur vore olönsam bortseende från den skattemässiga

effekten?
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