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Sammanfattning	  

Uppsatsen behandlar aktieägarens rätt till avdrag för kapitalförlust när denne har omvandlat 

en fordran på det egna bolaget till ett ovillkorat aktieägartillskott vid en obeståndssituation. 

Detta omnämns i uppsatsen som omvandlingssituationen. Problematiken kring detta ligger i 

att aktieägartillskott inte är särreglerade varken inom civilrätten eller skatterätten. Det finns 

inte heller några klara förarbetsuttalanden. 

I mars 2009 kom det ett antal domar från Regeringsrätten som behandlade huruvida en 

aktieägare skulle få göra förlustavdrag i den ovan nämnda omvandlingssituationen. 

Sakomständigheterna i de olika målen var snarlika och domskälen var därmed närmast 

identiska i dessa mål, ett av målen är ett referatmål och heter RÅ 2009 ref. 41. I målet ansåg 

majoriteten att fordran skulle anses vara avyttrad i och med omvandlingen till 

aktieägartillskottet. Därmed skulle aktieägaren få göra avdrag för den kapitalförlust som 

uppkom. 

De skiljaktiga i målet menade att eftersom fordran som omvandlats saknade marknadsvärde 

vid omvandlingstillfället har inte heller aktieägartillskottet något värde. Detta innebär enligt 

de skiljaktiga att aktieägaren inte har fått någon ersättning för sin fordran och den kunde inte 

anses vara avyttrad. Det som vållat förvirring efter 2009 års mål är att de skiljaktiga 

återanvände argumenten från RÅ 2002 ref. 107 och RÅ 2002 not. 216, trots att målen inte 

behandlade samma rättsfrågor. Uppsatsens syfte är därför att behandla frågorna som 

uppkommer kring omvandlingssituationen och försöka reda ut den förvirring som råder. 

Aktieägartillskott är inte ursprungligen en rent skatterättslig företeelse utan har från början 

utvecklats inom bolagsrätten. Det råder en viss osäkerhet kring behandlingen av 

aktieägartillskott eftersom de inte är särreglerade vare sig civilrättsligt eller skatterättsligt. 

Regleringen kring aktieägartillskott har istället utvecklats i praxis. Generellt kan sägas om 

aktieägartillskott att dessa i praktiken lämnas av aktieägare, som vill rädda bolaget från 

skyldighet att träda i likvidation. Ovillkorade aktieägartillskott ses som rena kapitaltillskott 

medan villkorade aktieägartillskott lämnas med villkor om återbetalning när bolaget har fritt 

eget kapital.  



   2 

Avyttringsbegreppet är utförligt reglerat i 44 kap. 3-10 §§ inkomstskattelagen. Trots denna 

utförliga reglering av avyttringsbegreppet har rättspraxis ofta fått sätta gränserna för 

tolkningen av detta begrepp. Den nuvarande lagregleringen kring avyttringsbegreppet 

infördes från början i samband med 1990 års skattereform. I propositionen till förändringen 

skrevs bland annat att den vida innebörd som avyttringsbegreppet givits i praxis inte skulle 

inskränkas. Formuleringen i lagtexten skulle alltså inte inskränka gällande rätt. Med avyttring 

skulle avses enligt 44 kap. 3 § IL köp, byte eller därmed jämförliga överlåtelser. Denna 

formulering hade utvecklats i praxis och fanns även med i propositionen från 1967 men hade 

dittills inte lagreglerats. Vid 1990 års skattereform infördes den i lagtexten och i 

propositionen konstaterade man att det avgörande för att avyttring ska föreligga är att 

egendomen eller del av egendomen definitivt avhänts ägaren. Detta gäller även om 

egendomen inte byter ägare utan istället upphör att existera. 

Rättsfrågan i målen från 2009 var om en fordran hade avyttrats och om det i så fall hade 

uppkommit en avdragsgill kapitalförlust. Ett aktieägartillskott kan ske genom att givaren, när 

bolaget är i en obeståndssituation, omvandlar en fordran som denne har på bolaget till ett 

ovillkorat aktieägartillskott, alltså den omvandlingssituation som uppsatsen behandlar. 

Bolagets nettobehållning ökar då med ett belopp uppgående till fordrans nominella värde. 

Detta sker även om marknadsvärdet på fordran vid omvandlingstillfället skulle vara lägre än 

det nominella beloppet. I omvandlingssituationen har det i samtliga fall, i rättspraxis, 

konstaterats att fordran har varit värdelös vid omvandlingstillfället, eftersom den saknar 

marknadsvärde. 

Jag har inte kunnat påvisa att målen från 2002 och 2009 har blivit inkonsekvent dömda eller 

att 2009 års mål borde fått någon annan utgång. För att klargöra rättsläget skulle det dock vara 

bra om ett liknande mål togs upp och dömdes med samma utgång i plenum eller åtminstone 

utan skiljaktiga regeringsråd. 
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Förkortningar	  

 

ABL Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

IL  Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 

Not. Notis 

Prop. Proposition 

Ref. Referat 

RR Regeringsrätten 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SIL Lagen om statlig inkomstskatt (SFS 1947:576) 

SkU Skatteutskottet 

SN Skattenytt 

SRN Skatterättsnämnden 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvSkT Svensk Skattetidning 
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1	  Inledning 

1.1	  Problembakgrund	  

Det råder lågkonjunktur i Sverige och antalet företagskonkurser ökade med 25 % under 2009. 

Upplysningscentralen, UC, bedömer att företagskonkurserna kommer fortsätta öka under 

2010.1 I och med denna väntade ökning kommer troligtvis fler aktieägare behöva försöka 

rädda sina bolag från likvidationsplikt genom kapitalanskaffning. 

Aktieägartillskott är en vanlig kapitalanskaffningsform som dock inte är reglerad i lag. Istället 

har regleringen av aktieägartillskott utvecklats i den rättspraxis som har växt fram sedan 

mitten av 1980-talet. Den har även utvecklats i doktrinen på området.2 De första rättsfallen 

rörde främst den skatterättsliga behandlingen av återbetalningen av aktieägartillskott.3 Det var 

först efter det s.k. Snabbhaksfallet från 1988 som det civilrättsliga läget började klarna.4 På 

senare tid har diskussionen främst handlat om omvandlingar av fordringar eller villkorade 

aktieägartillskott till ovillkorade aktieägartillskott, i samband med obeståndssituationer.5 I 

denna uppsats kommer jag behandla den omvandlingssituation som uppstår när en aktieägare 

omvandlar en fordran på sitt aktiebolag till ett ovillkorat aktieägartillskott vid en 

obeståndssituation, nedan nämnt som omvandlingssituationen. 

I mars 2009 kom ett antal avgöranden6 från Regeringsrätten, RR, som berörde 

omvandlingssituationen. Två frågor som uppkommer är för det första hur mycket fordran och 

därmed aktieägartillskottet är värt i omvandlingstillfället, speciellt när bolaget är på obestånd 

eller nära obestånd. För det andra om aktieägaren ska få möjligheten att göra ett avdrag för 

kapitalförlusten. 

                                                
1 UC, Väntad konkursökning under 2009, https://www.uc.se/show.php?id=1091156 2010-01-10 
2 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2:2 uppl., Norstedts Juridik 2008, s. 328. 
3 RÅ83 1:42; RÅ85 1:10; RÅ 1988 ref. 65. 
4 NJA 1988 s. 620. 
5 RÅ 2002 ref. 44; RÅ 2002 ref. 106; RÅ 2002 ref. 107; RÅ 2002 not 215; RÅ 2002 not 216. 
6 RÅ 2009 ref. 41; Mål nr. 4730-4731-06 
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Ett av dessa avgöranden är ett referatmål7 och i detta mål ansåg Regeringsrätten att fordran 

ska anses vara avyttrad och att aktieägaren därmed har rätt till avdrag för kapitalförlust. I de 

andra fallen från samma dag hade snarlika sakomständigheter och därmed även liknande 

domslut. I referatmålet var två av fem regeringsråd skiljaktiga. De skiljaktiga anförde att 

eftersom bolaget i fråga befann sig i en obeståndssituation vid omvandlingstidpunkten, var 

den omvandlade fordran i princip värdelös vid den tidpunkten. Konsekvensen av detta var, 

enligt de skiljaktiga regeringsråden, att det kunde ifrågasättas om fordran kunde anses vara 

avyttrad. 

Avyttringsbegreppet är definierat i 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL). I definitionen anges 

att ”med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte eller liknande överlåtelse av 

tillgångar”. I 44 kap. 4-9 §§ utvecklas avyttringsbegreppet, men trots denna utförliga 

reglering har praxis ofta fått sätta gränserna för tolkningen av detta begrepp och i 2009 års 

mål ställdes avyttringsbegreppet på sin spets.8  

1.2	  Problemformulering	  

Är det möjligt för en aktieägare att göra avdrag för den kapitalförlust som har uppkommit i 

omvandlingssituationen?  

Hur borde regleringen av omvandlingssituationen se ut? 

1.3	  Syfte	  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att försöka fastställa vad som är gällande rätt 

avseende avdragsrätt i omvandlingssituationen. Jag kommer i referensramen skriva om 

aktieägartillskott och om avyttringsbegreppet för att ge läsaren en bakgrundsförståelse till 

omvandlingssituationen. Mot bakgrund av vad jag kommer fram till är även syftet att 

analysera rättsläget och därmed kommer jag även föra en diskussion kring hur regleringen av 

omvandlingssituationen borde se ut. 

                                                
7 RÅ 2009 ref. 41 
8 Tivéus, Ulf, Nya mål om avyttringsbegreppet – en kommentar till Regeringsrättens domar, Skattenytt 2009 nr 

11, s. 738. 
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1.4	  Metod	  

Vid besvarandet av den i problemformuleringen uppställda frågeställningen har jag använt en 

traditionell juridisk metod, eller ”den rättsdogmatiska metoden” som den också kallas. I 

uppsatsen har jag därför använt mig av de traditionella rättskällorna lag, förarbeten och 

rättspraxis. Trots att själva omvandlingssituationen inte är lagreglerad, så aktualiseras vissa 

allmänna regler, t.ex. de om avyttring i 44 kap. IL. Dessa regler kan sägas dra upp gränserna 

och ringar in omvandlingssituationen och är därför av vikt för att kunna förstå 

omvandlingssituationen. Även förarbetena till dessa regler har studerats. Jag har dessutom 

studerat relevant doktrin och annan litteratur på området.  

När det gäller regleringen av aktieägartillskott har den utvecklats i praxis och jag har därför 

haft anledning att studera de för området relevanta rättsfallen. Vid behandlingen av rättspraxis 

i uppsatsen har vissa avgöranden, vilka har haft principiell betydelse för uppsatsens 

problemställning, behandlats mer utförligt än andra som har beskrivits kortare i syfte att få en 

grundläggande förståelse för området. Eftersom lagreglering saknas på området är det som 

sagt rättspraxis som jag studerat i första hand men doktrinen på området har också fått spela 

en stor roll för att kunna fastställa rättsläget.  

1.5	  Disposition	  

De inledande kapitlen är tänkta att ge läsaren en grundläggande förståelse för 

aktieägartillskott såväl skatterättsligt som civilrättsligt. Eftersom aktieägartillskott inte är en 

enbart skatterättslig företeelse utan först har utvecklats inom bolagsrätten har det varit av vikt 

att även återge vad som gäller civilrättligt för att kunna ge en större förståelse för de 

skatterättsliga avvägningar som gjorts. Eftersom avyttringsbegreppet är av central roll för 

utgången i målen där omvandlingssituationen behandlas ägnas ett kapitel i referensramen åt 

detta begrepp. Det sista kapitlet i referensramen kommer behandla omvandlingssituationen 

och innehåller en mer grundlig genomgång av den rättspraxis som finns på området. 

Uppsatsen avslutas med en analysdel där den i problemformuleringen uppställda 

frågeställningen besvaras. I denna del kommer alltså en mer djupgående analys göras 

angående omvandlingssituationen och om hur regleringen kring omvandlingssituationen 

borde se ut. 
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1.6	  Avgränsning	  

Den del av referensramen som behandlar aktieägartillskott kommer endast beskriva 

aktieägartillskott på en grundläggande nivå för att ge läsaren en bättre förståelse för 

bakgrunden till omvandlingssituationen.  

Uppsatsen kommer endast att behandla de frågor som uppkommer när en aktieägares fordran 

på det egna bolaget omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott i en obeståndssituation eller 

när företaget är nära obestånd, alltså omvandlingssituationen. I referensramen kommer även 

andra omvandlingssituationer omnämnas i syftet att ge en större förståelse men dessa kommer 

alltså inte ytterligare utredas.  
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2	  Aktieägartillskott	  

2.1	  Allmänt	  

Ett aktieägartillskott kan betecknas som ett ekonomiskt tillskott som vanligtvis lämnas av en 

aktieägare. Tillskottet sker utan formkrav och utan att det sker någon aktieteckning. Ett sådant 

tillskott lämnas i praktiken av aktieägare, som vill rädda bolaget från skyldighet att träda i 

likvidation.9 I en situation där ett bolag lider av kapitalbrist är det inte ovanligt att aktieägarna 

gör aktieägartillskott i syfte att läka denna brist. Det är inte bara aktieägarna som kan göra ett 

sådant tillskott även om detta är vanligast.10 

Gemensamt för alla aktieägartillskott är den benfika karaktären gentemot bolaget och att 

tillskottet alltså inte medför någon andelsrätt i bolaget.11 Ett aktieägartillskott ger inte upphov 

till någon skuld för bolaget utan ökar endast balansräkningens tillgångssida och det fria egna 

kapitalet. Om det är brist i det bundna egna kapitalet läks först och främst denna brist av 

aktieägartillskottet. Det förekommer att aktieägartillskott lämnas med förbehåll att det ska 

återbetalas när fritt eget kapital finns tillgängligt för detta ändamål. Ett sådant tillskott brukar 

kallas ”villkorat aktieägartillskott”. Ett bolag kan inte förbinda sig att dela ut vinst, däremot 

kan en aktieägare visavi övriga ägare förbinda sig att på bolagsstämma rösta för utdelning. Ett 

avtal om återbetalning upprättas alltså mellan tillskottsgivaren och de övriga aktieägarna. 

Bolaget har endast rollen som mottagare av tillskottet.12 

Det råder en viss osäkerhet kring behandlingen av aktieägartillskott eftersom de inte är 

särreglerade vare sig civilrättsligt eller skatterättsligt. Regleringen kring aktieägartillskott har 

istället utvecklats i praxis.13  

                                                
9 Rolf Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, 21 uppl., Norstedts Juridik 2006, s. 78. 
10 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s.328. 
11 Sandström, Svenska aktiebolagsrätt, s. 328. 
12 Rolf Skog, Rodhes aktiebolagsrätt. s. 78 f. 
13 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt,  s. 328; Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, Skattenytt 

2004 nr 1-2, s. 11. 
 



   9 

2.2	  Civilrättsligt	  om	  aktieägartillskott	  

Ett aktieägartillskott kan exempelvis fullgöras genom en kontantinbetalning till bolaget men 

rättspraxis har visat att domstolen även godtar ett löfte om att skjuta till förmögenhet som 

fullgörande av aktieägartillskottet.14  

Att ett löfte om att skjuta till förmögenhet godtas som fullgörande framgår av det så kallade 

Snabbhaksfallet, NJA 1988 s. 620. Det uppställs dock krav för att löftet ska godtas som 

aktieägartillskott. För det första måste löftesgivaren vara betalningsduglig så länge löftet inte 

har infriats. För det andra måste löftet vara oåterkalleligt, löftet får alltså inte innehålla några 

reservationer som gör det möjligt för löftesgivaren att undgå ansvar under den tid denne har 

förbundit sig att täcka bolagets kapitalbrist. För det tredje ställs höga krav på bevisningen om 

en utfästelses innehåll.15 Ett aktieägartillskott kan även lämnas genom att sakegendom tillförs 

bolaget. I dessa fall är det marknadsvärdet på egendomen som utgör värdet av 

aktieägartillskottet.16 

Ett fullgörande kan även ske genom att en fordran som aktieägaren har på bolaget omvandlas 

till ett aktieägartillskott. Tivéus17 menar att bolagets/mottagarens nettobehållning alltid ökar 

med ett belopp uppgående till fordrans nominella belopp i den situationen. Aktieägartillskottet 

förbättrar alltså nettobehållningen oavsett om fordringens marknadsvärde är mindre än det 

nominella beloppet. Bolaget är ju skyldigt att betala tillbaka skuldens nominella belopp så 

länge skulden består och den inte efterskänkts. Ett aktieägartillskott som fullgörs genom en 

omvandling har alltså, ur mottagarens synvinkel, alltid ett värde som uppgår till det nominella 

beloppet.18  

2.2.1	  Villkorade	  aktieägartillskott	  

Tanken med ett aktieägartillskott är att det ska öka bolagets tillgångar utan att öka dess 

skulder. När ett aktieägartillskott ges vill man att en brist i bolagets egna kapital ska läkas, 

detta händer inte om en skuld till tillskottsgivaren måste upptas av bolaget. En given 

                                                
14 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 328. 
15 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 328 f. 
16 Tivéus, Förluster på villkorade aktieägartillskott m.m. vid konkurs, Skattenytt 2003 nr 4, s. 213. 
17 Tivéus, Förluster på villkorade aktieägartillskott, s. 213. 
18 Tivéus, Förluster på villkorade aktieägartillskott, s. 213. 
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förutsättning för att tillskottet ska få den nyss nämnda effekten är alltså att det inte är fråga 

om ett lån utan om ett verkligt tillskott.  

Ett villkorat aktieägartillskott lämnas av en aktieägare med villkor om att det ska återbetalas 

senare. I praktiken kan villkor uppställas på två olika sätt; antingen ska tillskottet återbetalas i 

den mån bolaget har fritt eget kapital tillgängligt för detta ändamål eller så ska tillskottet 

betalas tillbaka vid likvidation eller konkurs efter att fordringsägarna har fått sina fordringar 

infriade men innan aktieägarna i sin egenskap som detta får ut något.19 

Om ett tillskott görs av ett bolags ende aktieägare, eller av samtliga aktieägare i proportion till 

var och ens aktieinnehav, spelar det ingen roll aktiebolagsrättsligt om tillskottet är ovillkorat 

eller villkorat. Aktieägarna ska behandlas lika vid vinstutdelning och vid utskiftning, och ett 

återbetalningsvillkor av ett tillskott som har gjorts proportionerligt enligt aktieinnehavet av 

aktieägarna innebär ingen skillnad i den behandlingen.20 Problem kan emellertid uppkomma i 

framtiden om det tillkommer nya aktieägare som inte gjort något tillskott, om tillskott inte 

lämnas i proportion till aktieinnehavet, om bara en av flera aktieägare lämnar tillskott eller om 

aktieägarna blir oense om hur eller när återbetalning ska ske.21 Av denna anledning är det 

viktigt att ett aktieägaravtal upprättas mellan aktieägarna om att tillskottet ger en förtur vid 

vinstutdelning eller vid fördelning av eventuellt överskott vid likvidation eller konkurs. 

Genom ett aktieägaravtal förpliktar sig aktieägarna till exempel att på bolagsstämma besluta 

om att återbetalning ska ske så fort fastställd balansräkning visar att bolagets aktiekapital är 

täckt och att nödvändigt fritt kapital finns. För att sätta press på aktieägarna, speciellt om inte 

alla har gjort tillskott, brukar avtalen innehålla stränga vitesklausuler.22 

En återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott kan bara ske under vissa förutsättningar. 

Villkor om återbetalning kan inte riktas mot bolaget utan det är aktieägarna som förbinder sig 

att återbetala beloppet genom beslut på bolagsstämma, när fria medel finns att tillgå. Om 

                                                
19 Rodhe, Något om aktieägartillskott, Balans 1981 nr 2, Avsnitt; Vilka konsekvenser har ett aktieägartillskott 

och hur skall det redovisas & Villkorslöst eller villkorat tillskott. Dokumentet är hämtat i elektronisk form från 

FAR kompletts hemsida eftersom den fysiska versionen ej funnits att tillgå, därav avsaknad av sidhänvisning. 
20 Rodhe, Något om aktieägartillskott, Avsnitt: Villkorslöst eller villkorat tillskott. 
21 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 78 f. 
22 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 329. 
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återbetalningsskyldigheten riktas mot bolaget ska tillskottet skuldföras i balansräkningen och 

det skulle inte längre vara fråga om ett aktieägartillskott.23  

Ett aktieägartillskott är i förhållande till bolaget en vederlagsfri rättshandling och därmed ses 

även en återbetalning som en benefik rättshandling.24 I de fall ett bolag ensidigt avstår från 

förmögenhet sker det, enligt ABL:s terminologi, en värdeöverföring. I 17 kap. 1 § finns en 

uppräkning av giltiga värdeöverföringar, det framgår av paragrafen att det oftast rör sig om 

rättshandlingar mellan bolaget och en aktieägare.25 En återbetalning av ett villkorat 

aktieägartillskott faller under begreppet vinstutdelning som behandlas i 18 kap. ABL och en 

återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott ska alltså ske enligt dessa regler.26 

2.2.2	  Ovillkorade	  aktieägartillskott	  

Ovillkorade aktieägartillskott syftar, precis som de villkorade aktieägartillskotten, till att öka 

bolagets tillgångar utan att öka dess skulder.27 Ett aktieägartillskott, som tidigare nämnts, 

lämnas ofta av den anledningen att man vill förstärka bolagets egna kapital och därmed rädda 

det från likvidationsplikt.28  

Ett ovillkorat aktieägartillskott är ett kapitaltillskott som lämnas utan krav på återbetalning 

gentemot övriga aktieägare eller annat vederlag från det mottagande bolaget. Sådana 

aktieägartillskott lämnas helt villkorslöst och innebär därmed att tillskottsgivaren permanent 

avstår från tillskottet.29 Ovillkorade aktieägartillskott ses alltså som rena kapitaltillskott och 

den enda konsekvensen dessa får är att nettobehållningen ökar och därmed ökar även det fria 

egna kapitalet.30 

                                                
23 Tivéus, Förluster på villkorade aktieägartillskott, s. 212 ff. 
24 Tivéus, Förluster på villkorade aktieägartillskott, s. 213. 
25 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 287 f. 
26 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 329. 
27 Rodhe, Något om aktieägartillskott, Avsnitt: Vilka konsekvenser har ett aktieägartillskott och hur skall det 

redovisas. 
28 Rodhe & Grosskopf, Ytterligare något om aktieägartillskott, Balans 1986 nr 10, Avsnitt: Räddning från 

likvidationsplikt. Dokumentet är hämtat i elektronisk form från FAR kompletts hemsida eftersom den fysiska 

versionen ej funnits att tillgå, därav avsaknad av sidhänvisning. 
29 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 12. 
30 Rodhe, Något om aktieägartillskott, Avsnitt: Redovisning av tillskott. 
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2.3	  Skatterättsligt	  om	  aktieägartillskott	  

Aktieägartillskott är inte avdragsgilla för aktieägaren och inte skattepliktiga för aktiebolaget. 

Aktieägartillskott kan som tidigare nämnts vara både villkorade och ovillkorade. Eftersom ett 

ovillkorat aktieägartillskott är permanent uppkommer inte de flesta skatterättsliga frågorna 

kring dessa. Skatterättsliga problem som uppstår i samband med aktieägartillskott har 

framförallt uppkommit i samband med återbetalning av villkorade aktieägartillskott.31  

Aktieägartillskott är inte ursprungligen en rent skatterättslig företeelse utan har först 

utvecklats inom bolagsrätten. Algotsson menar att skatterätten bör, i avsaknad av egen 

reglering av en företeelse, bedöma rättshandlingar enligt deras civilrättsliga innebörd. Endast 

om mycket starka skäl talar emot bör skatterätten ta en självständig ställning i frågan.32 

2.3.1	  Villkorade	  aktieägartillskott	  

I praxis har det prövats huruvida återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott ska 

karakteriseras som återbetalning av ett lån eller som utdelning. Numera står det klart att 

återbetalning av villkorade aktieägartillskott skatterättsligt behandlas som återbetalning av lån 

och att det endast är i mycket speciella fall som de behandlas som utdelning.33  

I RÅ85 1:10 (förhandsbeskedsärende) har RR slagit fast att återbetalning av villkorat 

aktieägartillskott ska beskattas som återbetalning av lån, när återbetalningen sker till 

tillskottsgivaren själv. I ett tidigare förhandsbeskedsärende, RÅ83 1:42, bedömde 

återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott som utdelning och inte som återbetalning av 

lån. I fallet från 1983 hade ett bolag sålt aktierna i ett dotterbolag till ett annat bolag. Det 

säljande bolaget hade givit dotterbolaget ett villkorat aktieägartillskott som det köpande 

bolaget krävde återbetalning för innan de avsåg att avveckla dotterbolaget. I RÅ 1988 ref. 65 

hade en person först förvärvat aktierna i ett bolag och därefter separat förvärvat den förre 

ägarens rätt till återbetalning. RR gjorde bedömningen, i detta mål, att återbetalningen inte 

skulle behandlas som utdelning utan såsom återbetalning av lån. Ett skiljaktigt regeringsråd 

ansåg att målet borde hänskjutits till plenum eftersom det stred mot den lagtolkning som 
                                                
31 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter & Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – en läro- och 

handbok i skatterätt, 12 uppl., Studentlitteratur 2009, s. 380. 
32 Algotsson, Skatterättsliga frågar kring aktieägartillskott, Skattenytt 1993 nr 10, s. 587. 
33 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 380. 
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kommit i uttryck i RÅ83 1:42. Eftersom RR inte genom pleniavgörande markerat någon 

ändring av sin tidigare praxis borde RÅ83 1:42, som gällde återbetalning till annan aktieägare 

än tillskottsgivaren, inte vara helt överspelat. Trots detta är det alltså bara i mycket speciella 

fall som återbetalning av villkorat aktieägartillskott behandlas som utdelning.34  

I skattehänseende jämställer man alltså generellt återbetalningen av ett villkorat 

aktieägartillskott med återbetalning av lån. Här överensstämmer inte skatterätten med 

civilrätten där återbetalning är vinstutdelning. Syftet med aktiebolagslagen är att skydda 

borgenärerna medan skatterätten ska beskatta inkomster.35 Detta framkommer bland annat i 

RÅ85 1:10: ”I skattemässigt hänseende är emellertid utgångspunkterna för bedömningen 

annorlunda än i aktiebolagslagen. En förutsättning för att återbetalning skall kunna beskattas 

som utdelning måste i princip vara att den för mottagaren utgör avkastning på det i bolaget 

investerade kapitalet. Så är uppenbarligen inte fallet när återbetalning sker till 

tillskottsgivaren själv”. 

Eftersom ett aktieägartillskott ska öka bolagets tillgångar utan att öka dess skulder får inte ett 

villkorat aktieägartillskott ge upphov till någon skuld i bolagets balansräkning. Ett 

aktieägartillskott ger inte upphov till någon delägarrätt i bolaget. Det får inte heller ha 

karaktären av skuldebrev med mottagande bolag som gäldenär.36 I en dom från 2002 

framkommer att det villkorade aktieägartillskottet i målet gav upphov till ett 

trepartsförhållande. Tillskottgivaren och bolaget kom överens om att utge respektive ta emot 

medel. Tillskottsgivaren och övriga aktieägare i bolaget avtalade om att de senare skulle rösta 

för en återbetalning av tillskottet på en framtida bolagsstämma. Det mottagande bolaget 

medverkade alltså i tillskottsförfarandet men hade en underordnad, nästan passiv roll.37 

Tillskottet har närmast karaktären av en ”svävande fordringsrätt”, det vill säga en rätt som 

inte kan göras gällande mot bolagets aktieägare förrän de villkor som är förenade med 

tillskottet har uppfyllts. Villkorade aktieägartillskott kan emellertid, till skillnad från det 

ovillkorade aktieägartillskottet, överlåtas. Trots att det villkorade aktieägartillskottet inte kan 

jämställas med ett skuldebrev anses det ändå ha ett värde. Enligt Jilkén och Uggla bör man 

skatterättsligt behandla villkorade aktieägartillskott som avyttringar mot en ersättning 
                                                
34 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 380. 
35 Algotsson, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 593. 
36 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott i bolagssektorn, s. 15 f. 
37 RÅ 2002 ref. 106. 
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motsvarande värdet av denna ”svävande fordringsrätt”. Detta värde bör följaktligen också 

betraktas som ersättning vid bedömningen huruvida det kan bli aktuellt att beskatta 

avyttringen.38 

2.3.2	  Ovillkorade	  aktieägartillskott	  

Ovillkorade aktieägartillskott är, som tidigare beskrivits, permanenta och ses som rena 

kapitaltillskott.39 Den skatterättsliga konsekvensen ett ovillkorat aktieägartillskott får är att det 

ska beaktas vid kapitalvinstbeskattningen. Ett ovillkorat aktieägartillskott utgör således en 

avdragsgill omkostnad för givaren, vid beräkning av kapitalvinst vid avyttring av aktier i det 

bolag som har mottagit tillskottet.40 

Jilkén och Uggla menar att eftersom ett ovillkorat aktieägartillskott civilrättsligt utgör en 

överlåtelse, talar det för att transaktionen även skatterättsligt normalt ska ses som en 

avyttring.41 Detta har även konstaterats i målet RÅ 1996 not. 177. Skatterättsnämnden (SRN) 

intog även denna ståndpunkt i ett beslut från den 7 oktober 1992, där majoriteten ansåg att ett 

ovillkorat aktieägartillskott i form av sakegendom utgjorde en avyttring enligt reglerna om 

kapitalvinstbeskattning. Huvudregeln vid ovillkorade aktieägartillskott av annat än kontanta 

medel, eller jämförliga tillgångar, bör vara att de ska betraktas som avyttringar mot 

marknadsmässig ersättning.42 

Om ett aktieägartillskott skattemässigt behandlas såsom en avyttring för givaren borde 

mottagaren, som en funktion av den skatterättsliga reciprocitetsprincipen43 erhålla en 

anskaffningsutgift.44 Det ovillkorliga aktieägartillskottet läggs till aktiernas 

anskaffningskostnad. Avdrag för detta blir därmed aktuellt först vid kapitalförlustberäkning 

hänförlig till aktierna, när avyttring av dessa sker.45  

                                                
38 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 16. 
39 SkU 1984/85:2 om vissa företagskattefrågor, s. 73 f. 
40 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 380. 
41 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 15. 
42 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 15. 
43 Reciprocitetsprincipen se: RÅ 1980 1:28; RÅ 1990 not. 58; prop. 1998/99:15 s. 122 jfr dock s. 167 
44 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 16. 
45 Algotsson, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 593. 
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3	  Avyttringsbegreppet	  

3.1	  Allmänt	  

Skattskyldighet för kapitalvinst respektive avdragsrätt för kapitalförlust på ett värdepapper 

som utgör kapitaltillgång inträder när det avyttras.46 I 41 kap. 2 § IL definieras vad som först 

och främst menas med kapitalvinst och kapitalförlust, ”vinst och förlust vid avyttring av 

tillgångar”. Rekvisitet avyttring är ett uttryck för realisationsprincipen.47 

I 44 kap. 3-10 §§ IL definieras avyttringsbegreppet. Enligt huvudregeln i 3 § avses med 

avyttring; försäljning, byte och liknande överlåtelser. Det är en bred definition som avses 

omfatta alla transaktioner där tillgången övergår från ägaren mot någon direkt eller indirekt 

ersättning.48 Med avyttring menas även, enligt 44 kap. 4 § IL, bland annat att en option går till 

förfall, vissa kvittningsförfaranden och när innehavaren av en fordran får betalt för denna.49 

Genom de särskilda bestämmelserna räknas även som avyttring ett antal situationer där 

tillgången etc. upphör att existera, såsom vid konkurs och likvidation av ett aktiebolag.50 Av 

de särskilda bestämmelserna i 44 kap. framgår att vissa situationer inte utgör en avyttring, 

t.ex. utlåning för blankning (9 §), vid utnyttjandet av vissa värdepapper/rättigheter till förvärv 

av andra värdepapper (10 § t.ex. en konvertibel mot aktie eller utnyttjande av en teckningsrätt 

eller företrädesrätt att teckna bl.a. vinstandelslån, kapitalandelslån, köpoption, termin m.m.). 

Trots denna utförliga reglering av avyttringsbegreppet har rättspraxis ofta fått dra upp 

gränserna för tolkningen av detta begrepp.51 

Kapitalvinstbeskattning sker endast om avyttringen är civilrättsligt giltig. Eventuell ogiltighet 

kan påtalas innan taxering och beskattning underlåts då. I de fall ogiltigheten påtalas först 

senare kan taxeringen ändras i efterhand, ytterst genom resning.52 

                                                
46 Tivéus, Nya mål om avyttringsbegreppet, s. 738. 
47 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 184. 
48 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 184. 
49 Tivéus, Nya mål om avyttringsbegreppet, s. 738. 
50 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 184. 
51 Tivéus, Nya mål om avyttringsbegreppet, s. 738. 
52 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 185. 
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Vid beskattning av kapitalvinster har avyttringsbegreppet givits en relativt vid omfattning. 

När det gäller avdrag för kapitalförlust har man dock i rättspraxis varit mer restriktiv då man i 

dessa fall inte har ansett att någon avyttring skett.53 Förr krävdes det att förlusten skulle 

uppkommit genom en faktisk avyttring för att den skulle vara avdragsgill. Därför ansågs man 

inte kunna få avdrag för en förlust på aktier till följd av att bolagets tillgångar avträtts i en 

konkurs.54 I ett mål55 från 1940-talet godkände man inte ett förlustavdrag när aktier upphört 

att existera på grund av det utgivande bolagets konkurs.56 Avdrag har senare medgivits i ett 

mål57 från 1985 för förlust vid avyttring av aktier, för en mindre symbolisk ersättning, i ett 

bolag där konkursen inte avslutats.58 

En utvidgning av rätten till avdrag har dock skett genom att några fall av definitiv värdelöshet 

numera jämställs med avyttring enligt 44 kap. 8 § IL. Definitiv värdelöshet av aktier 

uppkommer bland annat genom att företaget upplöses genom konkurs, fusion eller 

likvidation.59 Denna ändring infördes för att undvika mer eller mindre konstlad handel med i 

princip värdelösa aktier. I svenska bolag anses avyttring av aktier ha skett redan när företaget 

försätts i konkurs.60 

Den nuvarande lagregleringen angående avyttringsbegreppet infördes i samband med 1990 

års skattereform. I förarbetena till lagändringen skrevs bland annat att den vida innebörd 

avyttringsbegreppet givits i praxis inte skulle inskränkas. Formuleringen i lagtexten skulle 

alltså inte inskränka gällande rätt.61 Med avyttring skulle avses köp, byte eller därmed 

jämförliga överlåtelser. Denna formulering hade utvecklats i praxis och även funnits med i 

propositionen från 196762 men hade saknat lagreglering. Vid 1990 års skattereform infördes 

den i lagtexten och i prop. 1989/90:110 konstaterade man att det avgörande för om avyttring 

                                                
53 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 219. 
54 Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, 12 uppl., Norstedts Juridik 2008, s. 197. 
55 RÅ 1940 not. 541. 
56 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 219. 
57 RÅ 1985 not. 37. 
58 Tivéus, Skatt på kapital, s. 197. 
59 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 219 f. 
60 Tivéus, Skatt på kapital, s. 197. 
61 Prop. 1989/90:110, s. 710. 
62 Prop. 1967:153, s. 42. 
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ska föreligga är att egendomen eller del av egendomen definitivt avhänts ägaren. Detta gäller 

även om egendomen inte byter ägare utan istället utslocknar.63  

Skatteverket skriver i handledningen för taxeringsåret 2009 att en omvandling av en fordran, 

eller ett villkorat aktieägartillskott, till ett ovillkorat aktieägartillskott normalt är att anses som 

byte, alltså avyttring. Däremot skriver man att en förutsättning för att byte ska föreligga är att 

bytet innebär att värden överförs i båda riktningarna.64 Vidare skriver Skatteverket att även 

om fordringen eller det villkorade aktieägartillskottet som omvandlas inte är helt värdelöst vid 

tidpunkten för omvandlingen uppkommer det ingen avdragsgill förlust eftersom 

omvandlingen delvis får anses ha karaktär av ackord eller eftergift av en del av 

fordran/tillskottet.65  

Vidare skriver Skatteverket i samma handledning att den omvandlingssituation där en fordran 

omvandlas till ett villkorat aktieägartillskott inte utgör någon avyttring. Som grund till detta 

anges att aktieägaren inte definitivt har avhänt sig fordran i detta fall.66 I handledningen för 

taxeringsåret 2010 är det möjligt att dessa formuleringar kommer ändras med tanke på 

utgången av det mål som kom i mars 2009 som berörde omvandlingssituationen, se vidare 

avsnitt 4.4 RÅ 2009 ref. 41. 

3.2	  RÅ	  2001	  ref.	  57	  

Detta mål behandlar inte i första hand avyttringsbegreppet utan snarare värderingen av en 

fordran vid ett tillfälle då denna närmast saknar marknadsvärde. Trots detta är målet av 

betydelse för tolkningen av avyttringsbegreppet och behandlingen av värdelösa eller närmast 

värdelösa fordringar. 

LM gick i borgen för ett banklån som bolaget, där hon var delägare, tagit upp. Hon tvingades i 

januari 1994 infria sitt borgensåtagande och betalade 858 367 kr till banken. I och med 

infriandet fick hon en regressfordran på bolaget. Den 11 november 1994 avyttrade hon 

regressfordringen för 100 kr. LM yrkade i deklarationen avdrag för kapitalförlust med 600 

                                                
63 Prop. 1989/90:110, s. 392. 
64 Skatteverkets handledning för 2009 års taxering, del 1, s. 555. 
65 Skatteverkets handledning för 2009 års taxering, del 1, s. 558. 
66 Skatteverkets handledning för 2009 års taxering, del 1, s. 558. 
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787 kr, 70 % av 858 267 kr. Skattemyndigheten beslutade att inte medge avdrag för 

kapitalförlusten. Inte heller Länsrätten medgav yrkat avdrag. 

Domen överklagades till Kammarrätten och det anfördes att det är regressfordrans 

marknadsvärde vid tidpunkten för infriandet av borgensåtagandet som ska anses utgöra 

anskaffningskostnaden för regressfordran. I fallet har så pass kort tid förflutit mellan 

infriandet av borgensåtagandet och avyttrandet av fordran att marknadsvärde på denna får 

anses uppgå till samma belopp. Infriandet av borgensförbindelsen har skett till följd av att 

bolaget inte har betalat sina lån. Bolagets betalningsförmåga får därför anses ha varit nedsatt 

och värdet av fordran har inte uppgått till dess nominella värde. Eftersom LM inte har visat att 

regressfordran har varit värd mer än marknadsvärdet vid tidpunkten för infriandet av 

borgensåtagandet är därmed inte heller visat det uppkommit någon kapitalförlust för henne. 

Kammarrätten medgav inte yrkat avdrag. 

Regeringsrätten fann att LM:s avyttring av regressfordringen var en sådan avyttring att den 

föll under reglerna i 3 § 2 mom. SIL. Enligt dessa regler får avdrag göras från intäkt av kapital 

för kapitalförluster vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar. Frågan var om avyttringen 

lett till en kapitalförlust, och om så var fallet, hur stor förlusten var och om den var 

avdragsgill. Detta menade RR måste bedömas enligt bestämmelserna i 24 och 29 §§ SIL.  

Det pris regressfordringen avyttrades för, 100 kr, fanns det inte anledning att ifrågasätta. 

Frågan som RR ställde sig var istället hur omkostnadsbeloppet ska beräknas. RR ansåg att 

LM:s förvärv till sin karaktär var med köp och byte jämförligt fång. Omkostnadsbeloppet 

utgörs då enligt 24 § 1 mom. första stycket SIL av bl.a. den erlagda köpeskillingen. I målet 

utgörs den av det belopp som LM betalat till långivaren. Marknadsvärdet för 

regressfordringen som uppstod får dock antas ha understigit det av henne erlagda beloppet. 

Regeringsrätten ansåg dock inte att denna omständighet skulle medföra att 

omkostnadsbeloppet ska bestämmas till ett lägre belopp än det hon erlagt. Kapitalförlusten 

ska beräknas till 858 267 kr och enligt 29 § 2 mom. SIL har hon rätt till att göra ett avdrag på 

70 % av förlusten. Regeringsrätten medgav det yrkade avdraget för kapitalförlust. 

3.2.1	  Analys	  av	  RÅ	  2001	  ref.	  57	  

I målet var frågan alltså om omkostnadsbeloppet för fordringen har ett värde motsvarande 

fordringens nominella värde eller om fordringens marknadsvärde ska ligga till grund för 
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beräkningen. Regeringsrätten ansåg att det i detta fall ska vara det belopp som aktieägaren 

erlagt för infriandet av det borgensåtagande som hon åtagit sig.  

Aktieägaren hade varit tvungen att infria sitt borgensåtagande eftersom bolagets ekonomi var 

dålig och man kan anta att marknadsvärdet för fordran inte uppgick till mer än det belopp som 

erhölls i ersättning. Detta belopp, 100 kr, får anses vara en symbolisk summa och det är 

möjligt att fordringen snarast var värdelös vid avyttringstillfället. Regeringsrätten fäste ingen 

vikt vid att fordringen i realiteten mycket väl helt kunde sakna marknadsvärde. 

Regressfordringens ingångsvärde bestämdes ändå till det belopp som aktieägaren hade erlagt 

till långivaren och förlustavdraget blev alltså 70 % av skillnaden mellan det erlagda beloppet 

och ersättningen vid avyttringen. 

Även om man kan konstatera att det belopp som mottogs som ersättning för fordringen i 

målet snarast kan ses som symbolisk utgick trots allt ersättning. Därmed hade inte 

Regeringsrätten någon anledning att argumentera om fordran skulle anses vara avyttrad eller 

inte. Efter detta mål kunde man konstatera att även om den ersättning som utgår endast är en 

bråkdel av det nominella beloppet och snarast symbolisk anses en avyttring vara gjord. I detta 

fall spelar det ingen roll om fordran som avyttrats i realiteten är värdelös eftersom man fått 

ersättning för denna. 

Vad som också kan vara intressant att kommentera är att Regeringsrätten gjorde bedömningen 

att det var köpeskillingen för fordringen som skulle utgöra omkostnadsbeloppet vid beräkning 

av kapitalförlust. Eftersom fordringen i fallet var en regressfordran efter ett infriat 

borgensåtagande var det beloppet som hon erlagt till långivaren som skulle anses vara 

köpeskillingen för fordran. Trots att bolaget var i en sådan ekonomisk situation att fordran 

kan antas vara i det närmaste värdelös ansåg inte RR att detta skulle påverka 

omkostnadsbeloppet som alltså ansågs vara fordringens nominella belopp. 
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4	  Omvandlingssituationen	  

4.1	  Allmänt	  

Ett aktieägartillskott kan lämnas genom att givaren omvandlar en fordran som denne har på 

bolaget till ett tillskott. Bolagets nettobehållning ökar då med ett belopp uppgående till 

fordrans nominella värde. Detta sker även om marknadsvärdet på fordran vid 

omvandlingstillfället skulle vara lägre än det nominella beloppet. Ur bolagets synvinkel spelar 

det alltså ingen roll hur stort marknadsvärdet på fordran är vid tidpunkten för omvandlingen, 

bolaget befrias från skulden till nominellt belopp.67 Detta har också konstaterats i ett av 

målen68 från 2009. Transaktionen som omvandlingen utgör innebär alltså att bolagets egna 

kapital ökar motsvarande fordringens nominella värde.69 

I äldre rättspraxis70 har det däremot framkommit att om aktieägartillskott utgörs av andra 

tillgångar än kontanta medel kan tillskott inte anses ske med högre belopp än vad som 

motsvarar tillgångens värde vid tidpunkten när tillskottet lämnas. Det värde som är relevant i 

skattesammanhang är således inte värdet för företaget utan istället marknadsvärdet på själva 

fordran för tillskottgivaren vid det aktuella omvandlingstillfället.71   

I det fall ett företag har gått i konkurs och det har konstaterats att det har varit på obestånd vid 

omvandlingstillfället kan man i de flesta fall utgå från att fordran var värdelös för 

tillskottsgivaren vid tidpunkten för omvandlingen. Ett sätt att pröva värdet på fordran, enligt 

Forsell och Fjärstedt, kan vara att fråga sig vilket belopp som skulle erhållits vid en 

slutredovisning för den oprioriterade fordran i en konkurs.72  

I mars 2009 kom ett antal domar från Regeringsrätten där det klargjordes vilka 

beskattningskonsekvenser omvandlingssituationen utlöser.73 I två mål74 som kom samma dag 
                                                
67 Tivéus, Förluster på villkorade aktieägartillskott, s. 213. 
68 RÅ 2009 ref. 41. 
69 RÅ 2009 ref. 41. 
70 RÅ 2002 ref. 107. 
71 Forsell, Patric & Fjärstedt, Patrik, Från fordran till aktieägartillskott, Balans 2009 nr 6/7,  s. 39 f. 
72 Forsell & Fjärstedt, Från fordran till aktieägartillskott, s. 39 f. 
73 RÅ 2009 ref 41, Mål nr 4730-4731-06, Mål nr 4341-4342-07. 
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beviljade inte RR prövningstillstånd. De förutsättningar som skiljde dessa två mål, som inte 

fick prövningstillstånd, från de andra målen som togs upp till prövning var att det inte bara 

var fordringar som omvandlats utan även villkorade aktieägartillskott som omvandlats till 

ovillkorade aktieägartillskott. Kammarrätten i Göteborg ansåg att omvandlingarna i dessa två 

mål skulle ses som avyttringar. I den delen överensstämmer Kammarrättens syn med 

Regeringsrätten, i vart fall vid jämförelse med omvandling av en fordran. Eventuellt var detta 

anledningen till att målen inte beviljades prövningstillstånd, utgången i dessa mål hade redan 

det, av RR, önskade utfallet. Konsekvensen av en omvandling av ett villkorat 

aktieägartillskott bör sannolikt vara densamma, som omvandlingen av en fordran till ett 

ovillkorat aktieägartillskott.75 

Nedan kommer en genomgång av några rättsfall som har varit av betydelse för utvecklingen 

av hur omvandlingssituationen ska hanteras skatterättsligt. Som tidigare har nämnts kom det i 

mars 2009 ett antal domar76 som var snarlika, både när det gäller sakomständigheterna och 

utgången, därför kommer endast det mål som blivit ett referatmål, RÅ 2009 ref. 41, behandlas 

mer ingående. 

Eftersom det finns få fall som behandlar den specifika omvandlingssituation som uppsatsen 

behandlar har även ett mål som berör en annan omvandlingssituation varit av intresse. Den 

omvandlingssituation som också kommer behandlas är snarlik med uppsatsens 

omvandlingssituation. Istället för en fordran som omvandlats har ett villkorat 

aktieägartillskott omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott. I både rättspraxis och 

doktrin77 har paralleller dragits mellan dessa två omvandlingssituationer. 

4.2	  RÅ	  2002	  ref.	  107	  

PW var delägare i ett bolag där han ägde hälften av aktierna. 1992 omvandlade PW en 

fordran, han hade lånat ut 250 000 kr till bolaget, till ett villkorat aktieägartillskott. Den 31 

maj 1993 utfärdade PW en handling enligt vilken han avstod från kravet på återbetalning. 

                                                
74 Mål nr 4341-4342-07. 
75 Tivéus, Nya mål om avyttringsbegreppet, s. 739. 
76 RÅ 2009 ref. 41, Mål nr 4730-4731-06. 
77 T.ex. Tivéus, Nya mål om avyttringsbegreppet; Forsell & Fjärstedt, Från fordran till aktieägartillskott; RÅ 

2009 ref. 41. 
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Bolaget försattes i konkurs den 20 juli 1993 och konkursen avslutades den 9 mars 1994. PW 

yrkade vid 1995 års taxering avdrag för kapitalförlust för avyttring av aktierna i bolaget med 

192 500 kr. PW hade i omkostnadsbeloppet räknat med kapitaltillskottet om 250 000 kr. 

Skatteverket medgav inte avdrag för det villkorade aktieägartillskottet. Beslutet överklagades 

men inte heller länsrätten medgav avdrag för kapitalförlust. 

Kammarrätten gjorde bedömningen att PW först hade gjort ett villkorat aktieägartillskott som 

sedan, genom hans handling, har omvandlats till ett ovillkorat. Ett sådant aktieägartillskott får 

räknas in i anskaffningskostnaden för tillskottsgivarens aktier i bolaget. Därmed ska det 

förlustavdrag som yrkats på medges. 

I målet anförde Regeringsrätten att aktieägartillskott kan ges i form av kontant inbetalning 

eller andra tillgångar. När tillskottet görs med andra tillgångar än kontanta medel kan 

tillskottet inte anses ske med högre belopp än som motsvarar tillgångarnas värde när 

tillskottet lämnas. Med tanke på den skilda karaktären på villkorade och ovillkorade 

aktieägartillskott borde detta även gälla när ett villkorat aktieägartillskott omvandlas till ett 

ovillkorat. Enligt Regeringsrättens mening får det villkorade aktieägartillskottet anses sakna 

marknadsvärde vid tidpunkten för omvandling med tanke på bolagets ekonomiska situation. 

PW:s avstående av återbetalningskravet får alltså ej anses medfört en höjning av 

omkostnadsbeloppet. Det yrkade avdraget för kapitalförlust medges därför inte, PW har inte 

rätt att räkna med det yrkade beloppet på 250 000 kr i omkostnadsbeloppet för aktierna. 

4.2.1	  Analys	  av	  RÅ	  2002	  ref.	  107	  

Detta rättsfall, som nedan kommer omnämnas som 2002 års referatmål, har blivit föremål för 

olika tolkningar. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked från den 29 april 2004 ansett att 

en omvandling av ett villkorat aktieägartillskott till ett ovillkorat aktieägartillskott ska 

betraktas som avyttring med hänsyn till 2002 års referatmål. Regeringsrätten ändrade 

förhandsbeskedet i den delen och förklarade i RÅ 2005 not. 82 att omvandlingen innebär att 

det villkorade tillskottet inte längre existerar.78  

Frågan som uppkommer efter att Regeringsrätten ändrade Skatterättsnämndens beslut är om 

RR ändå menar att det villkorade aktieägartillskottet ska anses vara avyttrat eftersom det 

                                                
78 RÅ 2005 not. 82. 
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upphört existera. I målet konstaterade RR att de inte fått ta del av tillräckligt med information 

för att kunna bedöma om en förlust har uppkommit och med hur stort belopp avdrag i så fall 

kan medges 

I Skatteverkets egen Handledning för beskattning vid 2004 års taxering, del 1, anförde verket 

att RÅ 2002 ref. 107 torde innebära att omvandlingen är ett sådant byte som utlöser 

kapitalbeskattning.79 Denna formulering återfinns inte i motsvarande handledning för 2006 

års taxering.80 I ett ställningstagande81 från den 8 november 2005 har Skatteverket förklarat 

att de ansluter sig till den kammarrättspraxis82, som uppges innebära att en omvandling av 

fordran eller villkorat tillskott till ett ovillkorat aktieägartillskott inte berättigar till avdrag för 

förlust eftersom omvandlingen delvis har karaktär av ackord eller eftergift av hela eller en del 

av fordran. Den första juni 2009 kom emellertid Skatteverket med ett nytt ställningstagande83 

i ämnet och förklarade att efter 2009 års mål, se vidare avsnitt 4.4 RÅ 2009 ref. 41, ansluter 

sig Skatteverket till uppfattningen att omvandling av ett villkorat aktieägartillskott eller en 

fordran till ett ovillkorat aktieägartillskott utgör avyttring. 

Efter 2002 års referatmål menade alltså Skatteverket att omvandlingen som gjordes är en 

sådan avyttring som regleras i 44 kap. 3 § IL. Omvandlingen från ett villkorat 

aktieägartillskott till ett ovillkorat aktieägartillskott ska alltså anses vara ett byte som utlöser 

kapitalvinstbeskattning. I målet nämndes inte frågan om det villkorade aktieägartillskottet 

också var avyttrat i och med omvandlingen. Regeringsrätten nöjde sig med att konstatera att 

omvandlingen innebar att en ökning av omkostnadsbeloppet av aktierna inte gjorts på grund 

av omvandlingen. Oavsett om Skatteverkets uttalande i Handledningen för 2004 års taxering 

var riktigt är min uppfattning är att det saknades information i 2002 års referatmål för att göra 

den avvägningen som krävdes. Det visade sig också senare att Skatteverket har fått ändra sitt 

ställningstagande fram och tillbaka. Detta visar, enligt mig, bland annat på att man försökte 

tolka ut mer av 2002 års referatmål än vad som egentligen var möjligt. Vid tiden för detta mål 

var det dock det enda tillsammans med 2002 års notismål, se vidare avsnitt 4.3 RÅ 2002 not. 

                                                
79 Skatteverkets handledning vid 2004 års taxering, s. 580. 
80 Skatteverkets handledning vid 2006 års taxering, s. 556 och 656. 
81 Skatteverkets ställningstaganden, Förluster på fordringar på eget bolag, Dnr 131 478187-05/111. 
82 Kammarrätten i Göteborg den 26 maj 2003, mål nr. 6638-01. 
83 Skatteverkets ställningstaganden, Förluster på fordringar på eget bolag, Dnr 131 424735-09/111. 
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216, man hade att gå på för tolkningen av omvandlingssituationen och omvandlingen av 

villkorade aktieägartillskott och det var inte konstigt att tolkningar gjordes. 

4.3	  RÅ	  2002	  not.	  216	  

JO var delägare i ett aktiebolag, LFAB, som försattes i konkurs den 16 juni 1992. I början av 

1995 tvingades JO att infria ett borgensåtagande han hade för bolagets checkräkningskredit i 

en bank och betalade 200 000 kr. Därmed fick han en regressfordran på bolaget. Den 7 juni 

1995 begärde han att omvandla fordringen till ett ovillkorat aktieägartillskott. 

Konkursförvaltaren godkände detta. I sin självdeklaration för taxeringsåret 1996 redovisade 

JO en kapitalförlust på 140 000 kr, 70 % av 200 000 kr, på grund av avyttring av det 

ovillkorade aktieägartillskottet i LFAB. Skattemyndigheten i Stockholms län medgav ej det 

yrkade avdraget. Beslutet överklagades och länsrätten medgav inte avdrag eftersom aktierna 

ansågs avyttrade redan innan tillskottet gjordes.  

Kammarrätten anförde att värdet på det ovillkorade aktieägartillskottet bör grunda sig på 

värdet av regressfordringen vid tidpunkten för dess omvandling till ett ovillkorat 

aktieägartillskott. Enligt praxis ska anskaffningsvärdet av en fordran beräknas utifrån 

marknadsvärdet vid förvärvet och inte det nominella beloppet. Kammarrätten gjorde 

bedömningen att den regressfordran JO hade på bolaget vid tidpunkten för omvandlingen 

måste anses vara värdelös eftersom den saknade marknadsvärdet redan vid dess uppkomst. 

Någon avdragsgill förlust har alltså inte uppkommit och Kammarrätten avslog överklagandet. 

I målet anförde Regeringsrätten att frågan som skulle avgöras var om JO hade gjort ett sådant 

aktieägartillskott som har ökat hans omkostnader för aktierna i bolaget och som ger honom 

rätt till avdrag för kapitalförlust vid 1996 års taxering.  

Regeringsrätten konstaterar att syftet med aktieägartillskott anses vara att öka bolagets 

tillgångar utan att öka dess skulder. Aktieägartillskott kan ges i form av kontant inbetalning 

eller andra tillgångar. När tillskottet utgörs av andra tillgångar än kontanta medel kan tillskott 

inte anses ske med högre belopp än vad som motsvarar tillgångarnas värde när tillskottet 

lämnas. 

Vidare anför RR att aktieägartillskottet i målet har lämnats flera år efter det att bolaget 

försatts i konkurs och avsett omvandling av en fordran på bolaget. I målet har inte 
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framkommit annat än att fordringen inte hade något marknadsvärde och att åtgärden endast 

haft den effekten för bolaget att dess skulder, och därmed också dess sammanlagda 

underskott, minskat. Regeringsrätten menade att eftersom dessa förhållanden förelåg kan inte 

JO:s åtgärder anses innebära att han har lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott som kan 

medföra en höjning av omkostnadsbeloppet. Regeringsrätten avslog därmed överklagandet. 

4.3.1	  Analys	  av	  RÅ	  2002	  not.	  216	  

I målet, som nedan kommer omnämnas som 2002 års notismål, diskuteras huruvida 

omvandlingen av aktieägarens fordran till ett ovillkorat aktieägartillskott kan öka aktiernas 

omkostnadsbelopp. Regeringsrätten anförde att när ovillkorade aktieägartillskott sker med 

andra tillgångar än kontanter ska tillskottets värde vara detsamma som marknadsvärdet på 

tillgången vid omvandlingstillfället. Regeringsrätten konstaterade att marknadsvärdet på den 

regressfordran som var aktuell i målet fick anses vara lika med noll vid omvandlingstillfället. 

Därmed ansåg Regeringsrätten att omvandlingen inte hade inneburit att ett sådant 

aktieägartillskott hade lämnats, som kunde medföra att omkostnadsbeloppet på aktierna 

ökade. 

Domstolen kom i detta mål fram till att omkostnadsbeloppet för aktierna endast ska ökas med 

marknadsvärdet på fordringen vid omvandlingstillfället. En fråga som uppkom i och med 

detta mål var om denna begränsning av storleken på omkostnadsbeloppet av aktierna även 

gällde omkostnadsbeloppet på det ovillkorade aktieägartillskottet. Det troligaste är att så är 

fallet men det var inte helt självklart efter denna dom. För bolaget innebär en omvandling att 

bolaget ökar sin nettobehållning genom att skuldens nominella värde skrivs av från 

skuldsidan. Ur bolagets synvinkel spelar det ingen roll vad marknadsvärdet på fordringen är 

vid omvandlingstillfället. Genom detta mål konstaterades det dock att rent skatterättsligt är 

det fordringens marknadsvärde som är av avgörande betydelse för beräkningen av 

omkostnadsbeloppet, detta tyder på att Regeringsrätten ansåg att även aktieägartillskottet hade 

ett värde motsvarande detta marknadsvärde.  

I målet framhöll aldrig Regeringsrätten hur aktieägartillskottet ska värderas i dessa lägen. 

Man nöjde sig med att konstatera att omkostnadsbeloppet inte höjdes och hur rättspraxis förut 

har konstaterat att det är marknadsvärdet som ska gälla när aktieägartillskott tillförs på annat 

vis än med kontanta medel. Skatterättsligt ska man alltså inte ta hänsyn till att värdet på 

aktieägartillskottet i praktiken är olika för tillskottsgivaren och tillskottstagaren. För bolaget 
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(tillskottstagaren) är aktieägartillskottet alltid värt det nominella beloppet medan det för 

aktieägaren är fordringens marknadsvärde som spelar roll. För aktieägaren, tillskottsgivaren, 

är det fordringens marknadsvärde vid omvandlingstillfället som avgör vad tillskottet är värt 

något och om det i så fall kan läggas till omkostnadsbeloppet.  

I en artikel i SvSkT nr 5 från 200384 skriver Arvidsson att Regeringsrättens domslut var 

följdriktigt och konsekvent. Därefter lämnar han vad som faktiskt skrevs i domen och 

konstaterar att en omvandling av en fordran rimligtvis måste innebära en avyttring. Vid 

avyttringen är marknadsvärdet lika med noll och det ovillkorade aktieägartillskottet bör ha 

samma värde enligt kontinuitetsprincipen. Alltså dömde Regeringsrätten som det kunde 

förväntas. Det som är lite underligt är dock att Regeringsrätten inte tar upp 

avyttringsbegreppet i samband av omvandlingen av fordran utan enbart frågan om aktiernas 

omkostnadsbelopp hade ökat innan aktierna avyttrades i och med konkursen. Jag har svårt att 

utläsa var Arvidsson kan tolka in att domstolen förutsätter att en avyttring har skett av 

fordran. Rättsfrågan i målet var inte huruvida fordran var avyttrad utan om värdet av det 

tillförda aktieägartillskottet och om detta påverkar omkostnadsbeloppet. Därför förstår jag 

inte varför Arvidsson gör kopplingen att Regeringsrätten anser det vara en avyttring och som 

följd av detta ska inte omkostnadsbeloppet ökas. Enligt min uppfattning kan alltså domen 

tolkas på fler sätt än det som Arvidsson för fram, till exempel på det sätt som förts fram ovan. 

Enligt min uppfattning är den sistnämnda tolkningen mer rimlig och jag delar alltså inte 

Arvidssons uppfattning. 

I ett mål85 från 2001, se vidare avsnitt 3.2 RÅ 2001 ref. 57, ansåg Regeringsrätten att 

omkostnadsbeloppet för en regressfordran har ansetts utgöra det belopp som aktieägaren 

erlagt vid infriandet av ett borgensåtagande. Regressfordrans marknadsvärde understeg vid 

tillfället för förvärvet detta belopp men detta påverkade alltså inte så att omkostnadsbeloppet 

sattes ner. I detta fall ansåg alltså inte Regeringsrätten att man skulle ta hänsyn till att 

marknadsvärdet var nära på noll för fordringen. Fordringen i målet hade sålts för 100 kr, 

denna summa var en bråkdel av det erlagda beloppet på över 800 000 kr. I sammanhanget får 

man nog anta att ersättningen snarast får ses som symbolisk. Man kan fråga sig varför man i 

2002 års mål tog hänsyn till fordringen marknadsvärde medan man i detta mål gick på 
                                                
84 Arvidsson, Nya domar om avdragsrätt för förlust på fordringar, aktieägartillskott m.m., Svensk Skattetidning 

2003 nr 5, s. 341. 
85 RÅ 2001 ref. 57. 
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fordringens nominella belopp. Visserligen fick man ersättning för fordran, om än symbolisk, i 

detta mål men kan detta verkligen vara den avgörande faktorn? 

Frågan är om utgången i målet hade blivit annorlunda om JO hade yrkat på 

kapitalförlustavdrag för fordran och inte för det ovillkorade aktieägartillskottet. Som utgången 

blev nu diskuterades inte huruvida fordran hade avyttrats eller inte. Det konstaterades bara att 

marknadsvärdet på fordran var noll och att omkostnadsbeloppet inte kunde anses ha ökats. 

Bolaget i detta mål hade redan försatts i konkurs när aktieägaren omvandlade sin fordran till 

ett ovillkorat aktieägartillskott och det kan vara därför han inte yrkade på förlustavdrag för 

fordran. 

Det hade varit intressantare för aktieägaren om RR avgjort om han fått förlustavdrag på 

fordran som omvandlats än om omkostnadsbeloppet ökat. Aktieägaren yrkade på 

förlustavdrag men inte på fordran utan på det ovillkorade aktieägartillskottet i samband med 

konkursen. Detta yrkande nyanserades sedan till att beröra frågan om omkostnadsbeloppet för 

aktierna hade ökat i och med omvandlingen. 

Med stöd i RÅ 2001 ref. 57 borde det vara det belopp som den skattskyldige erlagt till 

långivaren i samband med infriandet av borgensåtagandet som utgör ingångsvärdet vid 

inkomstberäkningen. Om det är detta belopp som ska gälla som ingångsvärde och fordrans 

marknadsvärde vid omvandlingen är lika med noll har aktieägaren alltså gjort en 

kapitalförlust på detta belopp. Eftersom målets förutsättningar var liknande som i målet från 

2009, se vidare avsnitt 4.4 RÅ 2009 ref. 41, hade aktieägaren möjligtvis kunnat yrka 

förlustavdrag för fordran och vunnit framgång med detta. I detta mål gjordes dock 

omvandlingen under pågående konkurs medan omvandlingen i 2009 års mål gjordes strax 

innan konkursutbrottet. Möjligen hade denna skillnad kunnat påverka utgången av målet vid 

ett yrkande av förlustavdrag för fordran. 

4.4	  RÅ	  2009	  ref.	  41	  

I målet omvandlade EJ en fordran, den 27 oktober 2002, på det egna bolaget om 544 951 kr 

till ett ovillkorat aktieägartillskott. Bolaget försattes i konkurs den 20 november 2002. EJ 

yrkade avdrag i deklarationen för kapitalförlust på 70 % av 544 951 kr. Skatteverket beslutade 
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att inte medge avdraget på grunden att omvandling inte är en avyttring i skatterättslig mening. 

Inte heller i länsrätten medgavs det yrkade avdraget för kapitalförlust. 

Kammarrätten anförde att frågan i fallet var om EJ:s omvandling av fordran till ovillkorat 

aktieägartillskott strax innan bolagets konkurs utgjort en sådan avyttring som avses i 44 kap. 3 

§ IL. Vidare menade Kammarrätten att det i Regeringsrättens praxis (RÅ 2002 ref. 107, RÅ 

2002 not. 216 och RÅ 2005 not. 82) får anses framgå att omvandling av en fordran till ett 

ovillkorat aktieägartillskott utgör en avyttring enligt IL. Regeringsrätten anförde i fallen att 

om tillskottet har gjorts med annat än kontanta medel kan tillskott inte anses ske med högre 

belopp än vad som motsvarar tillgångarnas värde när tillskottet lämnas. I fallet saknade 

fordran vid omvandlingstillfället värde och för den förlust som därmed uppkommit har EJ rätt 

till yrkat förlustavdrag. Kammarrätten biföll överklagandet. 

Regeringsrätten anförde att aktieägartillskott brukar avse tillskott, i form av kontanta medel 

eller andra tillgångar, som tillförs bolaget på så vis att det kan tas upp som en tillgång hos 

bolaget utan att motsvarande skuld ska tas upp. I målet har EJ avstått sin fordran på bolaget, 

för bolagets del innebär detta att det egna kapitalet ökat i motsvarande utsträckning. Frågan i 

målet blir om fordringen avyttrats och en avdragsgill kapitalförlust därigenom uppkommit.  

Enligt 44 kap. 3 § IL avses med avyttring av tillgångar försäljning, byte och liknande 

överlåtelse av tillgångar. Enligt förarbetena till 1990 års skattereform då den nuvarande 

lagregleringen infördes hade inte den föreslagna lagregleringen för avsikt att ändra den vida 

innebörd som avyttringsbegreppet fått i praxis. 

Regeringsrätten anförde vidare att när det gäller ovillkorade aktieägartillskott som aktieägaren 

har lämnat till bolaget har dessa typer av tillskott medräknats i anskaffningsutgiften för 

aktierna eller som en förbättringsutgift och därmed påverkat omkostnadsbeloppet vid 

kapitalvinstberäkningen. I målet RÅ 2002 not. 216 behandlades en omvandling av en fordran 

på ett bolag till ett ovillkorat aktieägartillskott. I målet fann inte Regeringsrätten att något 

annat framkommit än att fordringen saknade marknadsvärde och att effekten av 

omvandlingen för bolaget endast var att dess skulder och sammanlagda underskott minskat. 

Något ovillkorat aktieägartillskott som kunde medföra en höjning av omkostnadsbeloppet för 

aktierna ansågs inte ha lämnats. 
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Regeringsrätten gjorde bedömningen att det tillskott som EJ har lämnat till bolaget har 

inneburit att hans fordran har upphört att gälla. För bolagets del innebar åtgärden att det egna 

kapitalet ökat i motsvarande grad. Även om bolagets ekonomiska situation vid tillskottet var 

sådan att EJ:s fordran då kan antas ha saknat marknadsvärde, får åtgärden skattemässigt anses 

innebära att fordringen avyttrats. Därmed ansåg Regeringsrätten att EJ hade rätt till yrkat 

avdrag för kapitalförlust. 

I målet var två regeringsråd skiljaktiga och menade att fordringen i det aktuella målet kan 

antas ha saknat marknadsvärde. När EJ avstod sin fordran mot bolaget leder detta därför inte 

till någon höjning av omkostnadsbeloppet för aktierna. Därmed kan inte heller någon 

ersättning anses ha utgått för fordringen. De skiljaktiga menade att konsekvensen av detta är 

att fordringen inte ska anses avyttrad och avdrag för kapitalförlust inte borde medges. 

4.4.1	  Analys	  av	  RÅ	  2009	  ref.	  41	  

I detta mål, som nedan kommer omnämnas som 2009 års mål, menade majoriteten att 

eftersom EJ:s fordran har upphört att gälla, i samband med omvandlingen till det ovillkorade 

aktieägartillskottet, har den också blivit avyttrad enligt skatterätten. När det gäller 

avyttringsbegreppet verkar Regeringsrätten snarare lägga vikten vid att aktieägaren har avhänt 

sig fordran än vad denne fick i ersättning för densamma. I de tidigare målen med liknande 

sakomständigheter har rätten gjort bedömningen att om fordran, eller det villkorade 

aktieägartillskottet, som omvandlas saknar marknadsvärde vid tidpunkten för omvandlingen 

kommer även det ovillkorade aktieägartillskottet sakna värde. Frågan är om man med detta 

konstaterande har bedömt att fordran därmed inte är avyttrad eller om det bara resulterar i att 

omkostnadsbeloppet för aktierna inte ökar. 

De skiljaktiga i målet förde ett liknande resonemang som i 2002 års notismål där man 

förklarade att omkostnadsbeloppet för aktierna inte hade ökat eftersom fordran vid 

omvandlingstillfället var värdelös och saknade marknadsvärde. Därmed saknade också det 

ovillkorade aktieägartillskottet som lämnats värde. De skiljaktiga i 2009 års mål förde samma 

argumentation men utvecklade resonemanget och kom fram till att eftersom inte aktiernas 

omkostnadsbelopp ökade i och med aktieägartillskottet hade inte aktieägaren fått någon 

ersättning för fordran. Därmed hade inte heller fordringen avyttrats. Eftersom den inte 

avyttrats kunde inte heller aktieägaren göra avdrag för kapitalförlust. Detta resonemang blir 

lite taget ur sitt sammanhang när de skiljaktiga återanvänder samma argument som i de två 
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målen från 2002 i målet från 2009 och anpassar det till det domslut de vill komma fram till. 

De skiljaktiga menade alltså att det avgörande för att fordringen ska anses vara avyttrad i och 

med omvandlingen måste vara att aktieägaren har fått ersättning för den. Eftersom 

aktieägartillskottet har ansetts sakna marknadsvärde har heller inte aktieägaren fått någon 

ersättning och därför inte heller avyttrat fordringen. Jag anser visserligen att utgången i målet 

var riktig men kan förstå de skiljaktiga i målet. Majoriteten i målet, och även jag, har lagt 

vikten vid det uttalande som återfinns i förarbetena till 1990 års skattereform om att det 

avgörande för att en avyttring ska ha skett är att egendomen definitivt har avhänts ägaren. 

Man kan fråga sig om detta uttalande innebär att avyttring kan ske utan ersättning, man 

kanske lika gärna kan tolka det som att egendomen ska definitivt ha avhänts ägaren, mot 

ersättning. Min uppfattning är dock att en avyttring kan ske utan att ägaren erhåller någon 

ersättning. Jag anser också att formuleringarna från de skiljaktiga blir något krystade men det 

kanske kan förklaras med att Regeringsrätten är sig självt väldigt trogen. Om ett mål med 

snarlika förutsättningar skulle tas upp idag skulle det troligtvis dömas med eniga regeringsråd 

och med samma utgång som 2009 års mål. För att gå emot detta domslut skulle troligtvis ett 

liknande fall behöva dömas i plenum. 

De skiljaktiga i målet menade att aktieägartillskottet inte hade något värde på grund av att 

fordringen saknade marknadsvärde vid omvandlingstillfället. Man kan fråga sig om 

aktieägartillskottet verkligen inte är värt någonting enbart av den anledningen att fordran 

saknade marknadsvärde vid omvandlingstidpunkten. När de skiljaktiga har gjort en 

uppskattning av aktieägartillskottets värde har de utgått från tillskottsgivarens situation, inte 

mottagaren av tillskottet. De har inte heller tagit hänsyn till vad man antagligen vill uppnå 

med hjälp av aktieägartillskottet. I en sådan situation där en fordran omvandlas till ett tillskott 

och fordran saknar marknadsvärde är avsikten med omvandling troligen att man vill läka det 

egna kapitalet. Oavsett om detta görs genom att kontanter eller annan egendom tillförs eller 

om en skuld skrivs av så uppnår man samma sak, nämligen att bolagets nettobehållning ökar. 

För bolaget är aktieägartillskottet alltid värd det nominella beloppet, oavsett fordrans 

marknadsvärde. Med detta resonemang i ryggen är min uppfattning att aktieägartillskottet bör 

anses betinga ett värde även om detta värde inte tas i beaktning vid beräkningen av 

tillskottsgivarens kapitalförlust. 
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5	  Analys 

5.1	  Är	  2002	  och	  2009	  års	  mål	  inkonsekvent	  dömda?	  

I 2002 års notismål yrkas avdrag för anskaffningsutgiften för aktierna vid konkursen. Av 

sakförhållandena i 2002 års notismål framgår att avdrag yrkades på regressfordran vid 

omvandling till ovillkorat aktieägartillskott under pågående konkurs. Utgången av fallet hade 

kanske inte blivit annorlunda eftersom det var efter konkursutbrottet men om det ska vara 

avyttringsbegreppet som är avgörande skulle kanske utgången blivit densamma 2002 som 

2009 års mål. I 2002 års referatmål framgår att det villkorade aktieägartillskottet saknade 

värde vid omvandlingstidpunkten. Förlusten måste således ha ansetts hänförlig till den 

transaktionen. 

Såsom rättspraxis nu utvecklats är det inget som säger att domstolen har dömt inkonsekvent. I 

målen från 2002 konstaterar domstolen att fordran respektive aktieägartillskottet som 

omvandlats var värdelösa vid omvandlingstillfällena. Därmed ansågs det ovillkorade 

aktieägartillskottet inte ha något värde som gjorde att omkostnadsbeloppet för aktierna ökade. 

I målet från 2009 konstaterade Regeringsrätten samma sak, nämligen att fordringen var 

värdelös vid tidpunkten för omvandlingen. Eftersom rättsfrågan i målet var om 

tillskottsgivaren skulle få förlustavdrag för sin fordran anfördes i målet att aktieägartillskottets 

värde inte avgjorde om fordran var avyttrad eller inte. Det som avgjorde 2009 års mål var 

istället att fordringen definitivt hade avhänts aktieägaren. 

Eftersom det inte var samma rättsfrågor som besvarades är det inget som tyder på att 

domstolen har varit inkonsekvent. Min uppfattning är istället att domstolen har varit helt 

konsekvent vid bedömningen av de olika målen. Vid båda tillfällena har domstolen 

konstaterat att fordringen var värdelös vid tidpunkten för omvandlingen och indirekt har det 

konstaterats att aktieägartillskottets värde är detsamma. Eftersom aktieägartillskottets värde 

inte var avgörande i det senare fallet har man inte heller gett sig in i en djupare diskussion om 

detta. Att man drar paralleller mellan 2002 års notismål och 2009 års mål är naturligt eftersom 

målen behandlar omvandlingar av fordringar och förlustavdrag i sådana situationer. 
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5.2	  Borde	  2009	  års	  mål	  avgjorts	  i	  plenum?	  

Eftersom regleringen kring aktieägartillskott utvecklas i praxis är varje mål som döms kring 

dessa av betydelse. När ett mål döms med skiljaktiga regeringsråd blir rättsläget givetvis 

osäkrare än om det skulle dömas med enigt av RR eller om det skulle dömas i plenum. Mål 

som får prövningstillstånd hos RR döms väldigt sällan i plenum, detta görs oftast i de fall då 

RR tänker ändra rättsläget och döma mot gammal praxis. Vid första anblicken kan 2009 års 

mål verka som att det döms mot vad som har sagts i 2002 års notismål, om så hade varit fallet 

skulle målet dömts i plenum. Jag anser att Regeringsrätten inte hade någon anledning att 

avgöra fallet i plenum eftersom man i 2002 och 2009 års mål avgjorde olika rättsliga frågor. 

Eftersom 2009 års mål var det första målet som tagits upp av Regeringsrätten, angående 

förlustavdrag för fordran i omvandlingssituationen, fanns det ingen anledning att ta upp det 

till plenum.  

Jag kan däremot tycka att det var konstigt att två av fem regeringsråd var skiljaktiga i 2009 

års mål. Domen hade haft en starkare ställning som prejudikat om det inte varit några 

skiljaktiga. Eftersom jag inte anser att de två domarna var motsägelsefulla ser jag ingen 

anledning till att de skiljaktiga uttryckte sina avvikande åsikter på det viset. De skiljaktiga 

ansåg kanske att fordran inte skulle ses som avyttrad eftersom tillskottsgivaren inte fått någon 

ersättning för den men när samma argument används i 2009 års mål som i 2002 års mål anser 

jag att de drar dessa ett steg för långt. Jag får känslan av att det egentligen inte är utfallet de 

skiljaktiga vill poängtera utan snarare argumentationen dit. Regeringsrätten är ofta sig själv 

trogen och i de fall rättsläget ändras är det inte sällan skiljaktiga som står fast vid gammal 

praxis. I detta fall anser jag dock att Regeringsrätten inte hade någon anledning att stå fast vid 

gammal praxis eftersom de inte ändrade rättsläget från de äldre domarna, snarare utvecklade 

och preciserade rättsläget. Eftersom det ändå var skiljaktiga i målet anser jag att det vore bra 

att ge ett liknande fall prövningstillstånd för att fastslå rättsläget, även om det trots allt 

preciserades genom 2009 års mål. Eftersom regelverket kring omvandlingssituationen 

utvecklats genom praxis blir utfallen av dessa mål av avgörande betydelse och när det 

förekommer skiljaktiga meningar blir inte rättsläget lika klart som utan skiljaktiga.  
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5.3	  Rättsläget	  gällande	  förlustavdrag	  i	  omvandlingssituationen	  

För att kunna fastställa rättsläget gällande förlustavdrag i omvandlingssituationen är det några 

frågor som jag anser behöver besvaras: 

- Har en avyttring skett i omvandlingssituationen? 

- Vilket värde har det ovillkorade aktieägartillskottet? 

- Har en kapitalförlust uppkommit? 

- Är den eventuella förlusten avdragsgill? 

5.3.1	  Har	  en	  avyttring	  skett	  i	  omvandlingssituationen?	  

Trots att lagtexten innehåller en rätt utförlig lagreglering i 44 kap. IL angående 

avyttringsbegreppet har det trots allt uppstått en hel del fall där det är osäkert hur 

avyttringsbegreppet ska tolkas. I omvandlingssituationen har avyttringsbegreppet på sätt och 

vis ställts på sin spets. Om man anser att domslutet från 2009 års mål är riktig får man också 

ansluta sig till uppfattningen att en avyttring kan ske utan att någon ersättning utgår. De 

skiljaktiga i 2009 års mål argumenterade för att ersättning måste utgå för att en avyttring ska 

anses ha skett skatterättsligt. I tidigare rättspraxis som har behandlat omvandlingssituationen 

har Regeringsrätten inte tagit ställning om fordran har blivit avyttrad eftersom rättsfrågorna i 

dessa fall inte riktigt har berört samma fråga som i 2009 års mål.  

I ett mål86 från 2005 ändrade Regeringsrätten formuleringen från SRN:s förhandsbesked i den 

del där man hade ansett att en omvandling av ett villkorat aktieägartillskott till ett ovillkorat 

aktieägartillskott skulle utgöra en avyttring, se vidare 4.2.1 Analys av RÅ 2002 ref. 107. 

Istället nöjde sig Regeringsrätten med att konstatera att det villkorade aktieägartillskottet hade 

upphört att existera. Regeringsrätten tog således inte ställning till om en sådan förlust som 

skulle ge rätt till avdrag hade uppstått eftersom man inte ansåg sig ha tillräckligt med 

uppgifter om det aktuella fallet för att ta ställning i frågan. Frågan är om Regeringsrätten i 

detta fall ville göra en ändring av Skatterättsnämndens konstaterande eller om de bara 

                                                
86 RÅ 2005 not. 82. 
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formulerade sig annorlunda för att poängtera att de inte tog ställning i frågan om 

förlustavdrag. Jag tror att det är det senare fallet, alltså att Regeringsrätten inte ville ändra 

SRN:s yttrande om att det var en avyttring. Däremot ville de nog understryka att de inte 

avgjorde frågan. I domen skrivs ”Regeringsrätten finner i likhet med Skatterättsnämnden att 

en följd av omvandlingen är att det villkorade aktieägartillskottet inte längre existerar”. 

Denna formulering tyder på att Regeringsrätten inte motsätter sig Skatterättsnämndens 

konstaterande att aktieägartillskottet ska anses vara avyttrat i och med omvandlingen men 

betonar samtidigt att RR inte avgör rättsfrågan. 

Vid 1990 års skattereform infördes det nuvarande avyttringsbegreppet. I förarbetena till 

lagändringen konstaterade man att det avgörande för om avyttring ska föreligga är att 

egendomen eller del av egendomen definitivt avhänts ägaren. Detta gäller även om 

egendomen inte byter ägare utan istället utslocknar.87 I Skatteverkets handledning för 2009 

års taxering konstateras att den omvandlingssituation där en fordran omvandlas till ett 

villkorat aktieägartillskott inte utgör avyttring. Som grund till detta anges att aktieägaren inte 

definitivt har avhänt sig fordran i detta fall.88 Efter 2009 års mål fick Skatteverket dock 

revidera sin syn på detta och den första juni 2009 kom ett nytt ställningstagande89 i ämnet. 

Skatteverket förklarade där att man ansluter sig till uppfattningen att omvandling av ett 

villkorat aktieägartillskott eller en fordran till ett ovillkorat aktieägartillskott utgör avyttring. 

Enligt Skatteverkets egen formulering borde det avgörande för om en avyttring gjorts vara att 

den definitivt har avhänts aktieägaren. Detta stöds även i förarbetena till 1990 års 

skattereform där detsamma konstateras och vidare skriver man att egendomen inte heller 

behöver byta ägare i vissa fall där egendomen istället upphör att existera. Det har som sagt 

godtagits att en avyttring kan ske genom att egendomen utslocknar utan ägarbyte. Om man 

drar paralleller från detta uttalande till att en avyttring kan ske när egendomen definitivt har 

avhänts ägaren bör det innebära att egendomen kan avhändas utan ägarbyte. Vid ett 

utslocknande bör inte heller någon ersättning utgå för egendomen, alltså bör det inte heller 

vara något krav på ersättning för att egendomen ska anses vara definitivt avhänd från ägaren. 

                                                
87 Prop. 1989/90:110, s. 392. 
88 Skatteverkets handledning för 2009 års taxering, s. 558. 
89 Skatteverkets ställningstaganden, Förluster på fordringar på eget bolag, Dnr 131 424735-09/111. 
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Genom 2009 års mål har Regeringsrätten funnit att fordran ska anses var avyttrad, i 

omvandlingssituationen, till följd av omvandlingen. Rätten fann att fordran som omvandlats 

till ett ovillkorat aktieägartillskott ska anses avyttrad för sitt marknadsvärde vid 

omvandlingstillfället. Detta är i linje med vad som har sagts i prop. 1989/90:110 och vad 

Skatteverket indirekt har medgivit. Huvudregeln för vad som ska ses som en avyttring är trots 

allt att någon slags ersättning ska utgå för egendomen och en avyttring i 

omvandlingssituationen är ett av undantagen till denna regel. 

5.3.2	  Vilket	  värde	  har	  det	  ovillkorade	  aktieägartillskottet?	  

I många fall är det inte speciellt krångligt att bedöma hur mycket ett aktieägartillskott är värt. 

I de fall ett aktieägartillskott görs genom en inbetalning av kontanta medel är det givetvis 

detta belopp som också är värdet av aktieägartillskottet. När tillskottet görs genom att 

egendom tillskjuts har man i rättspraxis slagit fast att tillskottet inte får tas upp till ett högre 

belopp än marknadsvärdet på egendomen. 

Omvandlingssituationen har dock vållat vissa problem när det gäller beräkningen av 

aktieägartillskottets värde. Efter 2002 års referatmål får man nog anse att rättsläget dock har 

klarnat. I målet uttalade sig visserligen inte rätten helt uttryckligen om värdet för 

aktieägartillskottet men det konstaterades att ett tillskott som kunde öka aktiernas 

omkostnadsbelopp åtminstone inte hade gjorts. När tillskott lämnas på annat sätt än genom 

kontanta medel kan inte tillskottet anses ske med högre belopp än värdet på tillgångarna vid 

omvandlingstillfället. Regeringsrätten konstaterade vidare att fordringen var värdelös vid 

tillfället för omvandlingen till det ovillkorade aktieägartillskottet. I 2002 års notismål fördes 

en liknande argumentation med skillnaden att man konstaterade att fordringen saknade 

marknadsvärde vid omvandlingstillfället och att tillskottet endast resulterade i att bolagets 

skulder minskade. 

Utgången i de båda målen från 2002 som berörde omvandlingssituationen blev densamma, 

nämligen att ett tillskott som hade ökat aktiernas omkostnadsbelopp inte kunde anses ha 

gjorts. När det i 2002 års notismål konstaterades att det inte skett ett tillskott som kunde öka 

omkostnadsbeloppet samtidigt som man konstaterar att tillskottet minskat bolagets skulder 

bör man kunna dra slutsatsen att värdet var olika för givaren och mottagaren av tillskottet. För 

givaren bör det vara fordringens eller det villkorade aktieägartillskottets marknadsvärde som 

också blir aktieägartillskottets värde enligt 2002 års mål. I 2002 års notismål konstaterade 
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man att bolagets skulder hade minskat, trots att fordringen saknade marknadsvärde vid 

omvandlingstillfället.  

För tillskottsgivaren tas alltså ingen hänsyn till att aktieägartillskottet fortfarande betingar ett 

värde för bolagets del. Eftersom bolaget är skyldig aktieägaren det nominella beloppet av 

fordran fram till dess att fordran efterskänks eller skrivs av. Tivéus90 framhåller att 

aktieägartillskottet har ett värde uppgående till det nominella beloppet, sett ur mottagarens 

perspektiv. Andra menar att en sådan omvandling endast medför att bolagets skulder och 

sammanlagda underskott minskat. 

I 2009 års mål ansåg majoriteten att omvandlingen innebar att bolagets egna kapital ökade 

med fordrans nominella belopp samtidigt som det antogs att fordran sannolikt saknat 

marknadsvärde vid omvandlingstillfället. I och med denna bedömning är min uppfattning att 

ett tillskott som gjorts genom omvandlingssituationen har ett värde för givaren och ett annat 

värde för mottagaren. I omvandlingssituationen får det antas att en fordran med största 

sannolikhet saknar marknadsvärde och det är detta värde som är intressant för 

tillskottsgivaren. I samma situation är det ostridigt att mottagaren blir befriad från en skuld 

som annars skulle belasta balansräkningens skuldsida. För bolaget är alltså det nominella 

beloppet det värde det ovillkorade aktieägartillskottet får. Skatterättsligt är det trots allt 

tillskottsgivarens synvinkel som är av intresse när det gäller värderingen av 

aktieägartillskottet eftersom ett aktieägartillskott inte är skattepliktigt för mottagaren. 

5.3.3	  Har	  en	  kapitalförlust	  uppkommit?	  Och	  är	  denna	  i	  så	  fall	  avdragsgill?	  

I RÅ 2001 ref. 57 ansåg regressfordrans ingångsvärde vara det belopp som erlades till 

långivaren när borgensåtagandet infriades.  Eftersom fordran som omvandlades i 2009 års mål 

också var en regressfordran bör även denna ha ett ingångsvärde motsvarande det belopp som 

erlades till långivaren. Vid omvandlingstillfället var fordran värdelös och detta faktum var 

också odiskutabelt i båda ovan nämnda mål. Alltså har en kapitalförlust uppstått med 

skillnaden mellan ingångsvärdet och det värde tillgången betingade vid avyttringen. 

Eftersom omvandlingen utgör en avyttring och en sådan kapitalförlust som faller under 

reglerna i 48 kapitlet IL har uppkommit får denna förlust dras av till 70 % enligt 48 kap. 24 §. 

                                                
90 Tivéus, Förluster på villkorade aktieägartillskott, s. 213. 
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5.3.4	  Slutsatser	  angående	  rättsläget	  

Mål som döms med skiljaktiga regeringsråd får givetvis inte samma tyngd som om de hade 

dömts enigt av Regeringsrätten. Trots detta kan man konstatera att 2009 års mål preciserade 

rättsläget. Eftersom 2002 års notismål berörde samma omvandlingssituation som 2009 års mål 

har det naturligtvis dragits paralleller mellan målen trots att utgången var olika för de olika 

målen. Däremot är det inget som säger att målen är inkonsekvent dömda trots att det vid 

första åsynen kan verka som att de säger emot varandra. I 2002 års mål konstaterade RR att 

omvandlingen inte innebar att aktiernas omkostnadsbelopp hade höjts, alltså hade 

aktieägartillskottet i målet inget värde. I 2009 års mål ansåg RR att omvandlingen skulle ses 

som att en avyttring av fordran hade skett, trots att tillskottsgivaren inte hade fått någon 

ersättning för denna. Man gjorde alltså bedömningen att fordran saknade marknadsvärde vid 

omvandlingstillfället, därmed hade inte aktieägartillskottet något värde som gjorde att 

aktiernas omkostnadsbelopp ökade och aktieägaren fick något för sitt tillskott. Det går alltså 

att se 2009 års mål som en fortsättning och en utveckling av vad som konstaterades i 2002 års 

notismål. 
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5.4	  Handel	  med	  värdelösa	  fordringar?	  

I 2009 års mål ansåg man som sagt att fordran hade blivit avyttrad trots att aktieägaren inte 

ansågs ha fått någon ersättning för sin fordran. Redan innan detta mål finns det situationer där 

avyttring har ansetts skett även utan någon ersättning. Genom rättspraxis hade det, i vissa fall, 

godtagits att aktier skulle anses vara avyttrad i en konkurs. I allmänhet godtogs dock inte 

avdrag för sådan förlust och det uppkom en handel med aktier vid konkurser. Aktierna såldes 

alltså för en symbolisk summa för att avdragsgill förlust skulle uppstå. I förarbetena91 till 

1990 års skattereform konstaterade man att det är ”otillfredsställande med regler som 

framtvingar en sådan konstlad handel med värdelösa aktier”. För att undvika en konstlad 

handel godtog man alltså i lagstiftningen att aktier skulle anses vara avyttrade i och med 

konkursen och att den förlust som då uppstod skulle vara avdragsgill.  

Som tidigare nämnts lämnas ofta aktieägartillskott som rena kapitaltillskott i situationer där 

bolagets ekonomi dålig. Man vill med ett bidrag hjälpa bolaget att läka det egna kapitalet. När 

en fordran omvandlas till ett aktieägartillskott kan motivet vara detsamma, samtidigt som 

aktieägaren ser en chans att utnyttja en annars oprioriterad fordran i en förestående konkurs.  

Vissa paralleller kan dras från omvandlingssituationen, där fordringen som omvandlas är 

värdelös, till handeln med värdelösa aktier. Risken finns att om man inte skulle tillåta 

tillskottsgivaren att göra förlustavdrag för fordran, som har omvandlats, kan en liknande 

handel som förekom med värdelösa aktier uppstå med dessa värdelösa fordringar. 

I ett mål92 från 2001, se vidare 3.2 RÅ 2001 ref. 57, behandlade Regeringsrätten frågan hur ett 

förlustavdrag skulle beräknas när en fordran, regressfordran i detta fall, hade blivit avyttrad. I 

målet hade fordran uppstått genom att aktieägaren hade infriat ett borgensåtagande för 

bolagets räkning och därmed fått en regressfordran på sitt bolag. Aktieägaren hade senare sålt 

fordran för 100 kr, vilket var en bråkdel av det belopp som denne hade betalat till långivaren 

vid infriandet av borgensåtagandet. Regeringsrätten konstaterade att vid beräkning av 

omkostnadsbeloppet vid avyttringen, ska bland annat köpeskillingen räknas in. I detta fall 

utgörs den av det erlagda beloppet som aktieägaren betalat till långivaren. Marknadsvärdet för 

                                                
91 Prop. 1989/90:110, s. 392. 
92 RÅ 2001 ref. 57. 
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regressfordran som uppstod får antas ha understigit det belopp som aktieägaren erlagt. 

Regeringsrätten ansåg inte att den omständigheten ska påverka omkostnadsbeloppet så att det 

ska bestämmas till ett lägre belopp än vad denne erlagt. Därmed har aktieägaren gjort en 

kapitalförlust som denne får göra avdrag för till 70 %. I fallet hade aktieägaren erlagt drygt 

800 000 kr för infriandet och Regeringsrätten konstaterade att regressfordran ingångsvärde 

var detsamma som detta belopp, det var alltså denna fordran som aktieägaren sålde för 100 kr.  

Regeringsrätten medgav avdrag, i ett mål93 från 2008, för kapitalförlust för en regressfordran 

som avyttrats efter att bolaget hade upplösts efter avslutad konkurs. Aktieägaren, NO, hade 

infriat ett borgensåtagande på drygt 1 100 000 kr och därmed erhållit en regressfordran på 

bolaget motsvarande detta belopp. NO sålde sin regressfordran för 1 kr, fem år efter att 

konkursen hade avslutats.  Regeringsrätten menade, i likhet med Kammarrätten, att NO hade 

en avyttringsbar fordran även om bolaget var upplöst vid avyttringstillfället. Trots att bolaget 

saknar rättskapacitet efter att det upplösts upphör inte bolagets ansvar för oreglerade skulder. 

NO får därför genom sin regressfordran anses ha en existerande fordran på bolaget, som är 

avyttringsbar. Därmed var han även berättigad ett avdrag på 70 % av kapitalförlusten som 

uppstod vid avyttringen av fordringen. 

Om Regeringsrätten hade gått på de skiljaktigas linje och inte skulle medgett avdrag för 

kapitalförlust för omvandlingssituationen skulle alltså aktieägaren kunna sälja sin fordran, för 

en symbolisk summa, och göra ett avdrag för kapitalförlust i samband med avyttringen av 

fordran. Efter målet från 2008 kan man konstatera att fordran även skulle kunna avyttras efter 

att konkursen avslutats. Om aktieägaren istället skulle omvandla fordringen till ett ovillkorat 

aktieägartillskott skulle konsekvensen bli att aktieägaren inte får göra förlustavdrag men inte 

heller har kvar fordringen på bolaget. Efter 2002 års notismål, se vidare avsnitt 4.3 RÅ 2002 

not. 216, kan konstateras att aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna inte heller skulle 

öka.  

I förarbetena till 1990 skattereform konstaterades att det givetvis inte är önskvärt att ha regler 

som framtvingar en handel med värdelösa aktier. Lagstiftaren vill alltså förhindra en sådan 

handel genom att låta aktieägare göra avdrag för kapitalförlust på sina aktier i en konkurs. Det 

infördes alltså regler som godtog att avyttring kan ske även utan att ersättning har utgått för 

egendomen. Med mitt ovan förda resonemang vill jag visa på att det skulle vara fullt möjligt 
                                                
93 RÅ 2008 ref. 46 
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att en handel med värdelösa fordringar skulle kunna uppstå om en aktieägare inte skulle 

medges avdrag i omvandlingssituationen. 

Genom att godkänna avdrag för kapitalförlust i omvandlingssituationen ger man även 

aktieägare ett incitament för att omvandla fordringar till aktieägartillskott. Eftersom bolagets 

totala nettobehållning ökar genom en omvandling gynnas även de andra fordringsägarna i 

konkursen. Bolagets tillgångar ökar visserligen inte men skulderna i konkursboet minskar. 

Lagstiftaren ville förhindra denna konstlade handel med aktier genom skattereformen 1990 

och jag ser ingen anledning till att man vid denna omvandlingssituation skulle göra en annan 

bedömning.  
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5.5	  Hur	  borde	  omvandlingssituationen	  vara	  reglerad?	  

Som jag tidigare har konstaterat anser jag att 2009 års mål preciserade rättsläget för 

omvandlingssituationen, även om debatten kring detta har fortsatt. Eftersom aktieägartillskott 

inte är reglerad i lag är utvecklingen i praxis av avgörande betydelse för tillämpningen. I de 

fall RR inte har avgjort frågor som dyker upp finns inget att falla tillbaka på. Tillämpningen 

blir då godtycklig och tolkningar av gamla domar görs trots att dessa inte har behandlat 

samma rättsfrågor.  

Även om rättsläget efter 2002 års notismål fortfarande var osäkert och det fanns många 

frågetecken kring omvandlingssituationen har det gjorts många tolkningar utifrån detta mål, 

men även 2002 års referatmål. Efter 2009 års mål har dock RR i hög grad klargjort och 

preciserat rättsläget för omvandlingssituationen. Eftersom omvandlingssituationen inte 

medför att en aktieägare får en ökning av omkostnadsbeloppet av dennes aktier kan det anses 

vara rättvist att aktieägaren istället får göra ett avdrag för kapitalförlust för fordran som 

omvandlas. Såsom rättspraxis har utvecklats anser jag det helt korrekt att medge avdrag för 

kapitalförlust i omvandlingssituationen. 

Aktieägartillskott är sedan länge accepterade inom både civilrätten och skatterätten men man 

har inte ansett det nödvändigt att reglera dessa i lag. Så länge ett aktieägartillskott sker som en 

kontant inbetalning till bolaget och är ett rent kapitaltillskott räcker det att konstatera att detta 

inte ger några skatterättsliga konsekvenser. Eftersom aktieägartillskott inte alltid sker på detta 

sätt har en mängd frågetecken uppkommit kring regleringen kring aktieägartillskott. Många 

frågetecken har lösts av rättspraxis även om några återstår. I omvandlingssituationen torde de 

flesta frågetecken vara lösta men om nya frågetecken skulle dyka upp kring situationen är 

problemet att det krävs ny rättspraxis som reglerar situationen. Min uppfattning är att det inte 

är nödvändigt att reglera aktieägartillskott och omvandlingssituationen i lag. Däremot skulle 

det vara bra om det fanns fler uttalanden i förarbeten för att i någon mån underlätta 

tillämpningen av de regler som finns och i framtiden ha en bättre uppfattning om lagstiftarens 

ståndpunkt för att kunna angripa nya frågetecken på ett bra sätt. 

Den prejudicerande verkan ett mål har, är givetvis starkare om det döms i plenum eller 

åtminstone med eniga regeringsråd. Eftersom omvandlingssituationens reglering utvecklas i 

praxis vore det bra att få ett klargörande från RR där domslutet blir detsamma som i 2009 års 
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mål men med eniga regeringsråd. Eftersom det inte är fråga om ändring av gammal praxis bör 

det inte tas upp i plenum men det vore som sagt bra om RR gav ett liknande mål 

prövningstillstånd för att kunna döma det med samma utgång men med eniga regeringsråd. 

5.6	  Avslutande	  kommentarer	  	  

Efter den genomgång som gjorts i uppsatsen anser jag att 2009 års mål preciserar rättsläget 

för omvandlingssituationen. De skiljaktiga i målet ansåg att fordran inte kunde anses vara 

avyttrad eftersom aktieägaren inte bedömdes ha fått någon ersättning av denna i 

omvandlingssituationen. Vid en genomgång av avyttringsbegreppet och studerande av 

förarbetena har jag funnit att det inte i första hand är ersättningen som ska avgöra om 

egendomen är avyttrad. Genom 1990 års skattereform ville man kodifiera tidigare rättspraxis i 

lagtexten och poängterade att det som var avgörande vid en avyttring var om den definitivt 

hade avhänts den skattskyldige. Genom denna skattereform infördes regler som innebar att 

aktier ska anses vara avyttrade i en konkurs, trots att de inte fått någon ny ägare utan istället 

utslocknat. Dessa regler infördes på grund av att handel med värdelösa aktier hade uppstått 

när aktieägarna inte fick göra avdrag för dessa i konkursen. Rättspraxis har även visat på att 

det ingångsvärde som en regressfordran ska ha, vid beräkningen av kapitalförlust, är det 

belopp som denne har erlagt till långivaren vid infriandet av ett borgensåtagande. Beloppet 

som fordran ska anses ha avyttrats för i omvandlingssituationen är marknadsvärdet. Med detta 

i ryggen är det, som jag nämnde ovan, min uppfattning att 2009 års mål ger uttryck för 

gällande rätt avseende omvandlingssituationen.  
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