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Sammanfattning 

Riskkapitalbranschen har varit etablerad i Sverige sedan 1980-talet, trots det finns det idag 

inget regelverk som specifikt reglerar denna verksamhet. Sedan år 2007 har Skatteverket 

bedrivit djupgående utredningar av bolag verksamma inom riskkapitalbranschen. I 

utredningarna har fokus legat på en särskild vinstandel som utgår till vissa aktiva aktörer inom 

denna bransch. Den särskilda vinstandelen benämns carried interest och har skapat stor debatt 

på riskkapitalområdet. Debatten grundar sig i hur carried interest ska klassificeras och 

beskattas. Riskkapitalsidan har under en längre tid behandlat carried interest som en 

avkastning på investerat kapital medan Skatteverkets utredningar tyder på att det är en 

tjänsteinkomst. En förvaltningsrättsdom mot bolaget Nordic Capital Advisory AB aktualiserar 

problematiken. 

En riskkapitalverksamhet består av en mängd olika aktörer kring en riskkapitalfond. 

Riskkapitalstrukturen uppfattas i de flesta fall som mycket komplex, vilket gör det svårt att 

fastställa vilka aktörer som utför aktivt arbete för fondens räkning.  

I arbetet har problematiken kring beskattningen av carried interest utretts och analyserats. 

Diskussionen har främst utgått från begreppet verklig innebörd, detta för att kunna utreda om 

carried interest i grunden är en tjänstebaserad inkomst eller en avkastning på investerat 

kapital. Diskussion har även förts angående rättssäkerheten, bland annat med utgångspunkt i 

legalitetsprincipen.  

Flera försök har gjort för att lösa beskattningsproblemet med carried interest men inte 

resulterat i någon slutgiltig lösning.  För att kunna lösa problematiken krävs att en tydlig och 

enhetlig lagstiftning införs. Detta för att öka förutsebarheten av beskattningen och stärka 

rättssäkerheten på riskkapitalområdet.    
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Begreppslista 

A.a s.:  Anfört arbete sidan. 

 

ABL:   Aktiebolagslag (2005:551). 

 

AIF: Alternativa investeringsfonden. Den svenska benämningen på 

AIFM. 

 

AIFM: Förvaltare av alternativa investeringsfonder (Alternative 

Investment Fund Manager). 

 

AIFM-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 

2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om 

ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och 

förordningarna (EG) nr. 1060/2009 och (EU) nr. 1095/2010.  

 

A.st.:  Anfört ställe. 

 

BNP:  Bruttonationalprodukt. 

 

Carried interest:  Även kallad särskild vinstandel. En avtalad vinstandel som bland 

annat förekommer i riskkapitalbranschen och uppstår vid 

avyttrande av portföljbolag. 

 

DN:  Dagens Nyheter. 

 

Dnr:  Diarienummer. 

 

EU:   Europeiska unionen. 

 

Europaparlamentet  

och rådets direktiv  

2011/61/EU:  Se AIFM-direktivet. 

 

GP-bolag:   Riskkapitalfondens förvaltningsbolag. 

 

Hemställa:  En formell begäran.  

 

HFD:   Högsta förvaltningsdomstolen.   

 

IL:   Inkomstskattelag (1999:1229).  

 

ILP-bolag:  I detta arbete ett bolag direkt eller indirekt ägt av 

nyckelpersonerna. I NC-fallet skedde viss investering via detta 

bolag.  

 

Kap.:   Kapitel. 
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Kapitalförsäkring: En placeringsform med låg beskattning. 

 

Kvalificerad andel:  En andel i ett fåmansbolag där andelsägaren eller närstående till 

denne, har varit verksam i betydande omfattning. Definieras i 57 

kap. 4 § 1 st. IL. 

 

LIF:  Lag (2004:46) om investeringsfonder. 

 

LO:  Landsorganisationen i Sverige. 

 

LP-bolag:  Limited Partner. Motsvarar ett svenskt kommanditbolag. 

 

LPs: Limited Partners. En benämning på de externa investerarna. 

 

NC:   Nordic Capital. 

 

NC AB:  Nordic Capital Advisory AB. 

 

NC-fallet:  Nordic Capital-fallet. 

 

NE:  Nationalencyklopedin.  

 

NSD:  Näringslivets skattedelegation. 

 

Nyckelperson:  I denna framställning, initiativtagare och grundare till en 

riskkapitalstruktur. 

 

p.: Punkt. 

 

PLA-avtal: Partnership Loan Agreement. I denna framställning ett låneavtal 

som upprättas mellan anställda i rådgivningsbolaget, 

nyckelpersoner och ILP-bolag. Avtalet möjliggör tillgodräknande 

av carried interest. 

 

ref. :   Referatmål. 

RF:  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 

Riskkapitalinvestering:  En finansieringsform med eget kapital. 

 

Riskkapitalfond:  En fond som samlar upp riskkapitalinvesteringar.  

 

RÅ:   Regeringsrättens årsbok. 

 

Rådgivningsbolag:  Ett bolag som anlitas av GP-bolaget. Bolaget bistår med råd 

angående investering och avyttring. 

 

s.:  Sida. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm
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SAL:   Socialavgiftslag (2000:980). 

 

SKV:  Skatteverket.  

 

SN:  Skattenytt. 

 

SOU:   Statens offentliga utredningar. 

 

st. :   Stycke. 

 

SVCA:  Svenska riskkapitalföreningen (Swedish Private Equity and 

Venture Capital Association). 

 

SvD: Svenska Dagbladet. 

 

SvSkT:   Svensk Skattetidning. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Riskkapitalbolag har under de senaste åren blivit allt mer förekommande och aktuella.
1
 Trots 

det finns det idag ingen specifik lagstiftning som reglerar detta område, vilket har medfört 

stora problem, inte minst gällande skatteregler. Den skattelagstiftning för bolag som finns 

idag är inte tillräckligt omfattande för att täcka vissa problem som kan uppstå i 

riskkapitalbranschen. Problemet aktualiserades i förvaltningsrättens dom mot Nordic Capital 

Advisory AB från december 2012.
2
  

På 1980-talet började riskkapitalbranschen att växa fram i Sverige, vilket resulterade i att fler 

mindre bolag kunde erhålla tillräckligt med kapital för att växa och senare börsnoteras. 

Faktorer som tros ha legat bakom denna ökning var ett utvidgat aktieintresse hos allmänheten 

och en stadig börsuppgång. Investeringar skedde både i bolags tidiga faser och i 

expansionsfaser. De senaste åren har investeringar i tidiga faser minskat och istället har fokus 

legat på expansion av mogna bolag.
3
   

Riskkapitalbolag är en benämning på en verksamhet som arbetar med att förmedla riskkapital 

till bolag i behov av extern finansiering. Riskkapital investeras vanligen i bolag som är i 

uppstartnings- eller tillväxtfas. I utbyte får investerarna möjlighet till ett aktivt ägande i 

investeringsbolaget (nedan portföljbolaget).
4
 En riskkapitalstruktur är i de flesta fall uppbyggd 

kring en riskkapitalfond i form av ett kommanditbolag. Runt fonden är en mängd olika aktörer 

verksamma där de fyra främsta är: förvaltare av riskkapitalfonden (General Partner), 

nyckelpersonernas bolag, externa investerare (Limited Partners) och rådgivningsbolag. 

Tillsammans med de personer som skapar strukturen (nyckelpersonerna) är det dessa aktörer 

som utgör grunden för strukturen.
5
 På grund av riskkapitalverksamhetens komplexa struktur 

med dess olika aktörer, kan ägarsambanden i många fall bli svåröverskådliga. Detta kan i sin 

tur medföra problem vid fastställande av rätt skattesubjekt.  

                                                           

1
 Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag, s. 37 

2
 Mål nr 4182-11 

3
 Nyman, s. 20-21 

4
 Om riskkapital, Industrifonden 2012  

5
 Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag, s. 38-39 
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Vid avyttring av portföljbolag erhåller vissa av aktörerna en särskild vinstandel som vanligen 

benämns carried interest. Carried interest är en i förväg avtalad vinstandel och ett incitament 

för god förvaltning av riskkapitalfonden. Den särskilda vinstandelen utgår till de personer som 

aktivt har arbetat med portföljbolagens värdetillväxt.
6
 En högaktuell fråga inom 

riskkapitalbranschen är hur denna särskilda vinstandel ska beskattas. I nuläget är det tvistigt 

om carried interest utgör avkastning på investerat kapital med beskattning i inkomstslaget 

kapital eller en prestationsbaserad vinst med beskattning i inkomstslaget tjänst.
7
  

1.2 Problemformulering 

I uppsatsen kommer det att klargöras varför carried interest har blivit ett beskattningsproblem 

och hur carried interest bör klassificeras, med utgångspunkt från följande frågeställning: 

Hur bör den särskilda vinstandelen carried interest behandlas inkomstskatterättsligt och efter 

vilka principer skulle det vara ändamålsenligt att lagstifta om detta? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda delar av den problematik som finns kring den särskilda 

vinstandelen carried interest samt utreda hur denna vinstandel bör beskattas. Därvid kommer 

den grundläggande strukturen i riskkapitalbranschen kartläggas och vinstfördelningen mellan 

de olika aktörerna beskrivas. Slutligen kommer uppsatsen mynna ut i hur en framtida 

lagstiftning skulle kunna utformas. 

 1.4 Avgränsningar 

Riskkapitalbolag är en vardagsbenämning på bolag som förmedlar riskkapital. För att 

motverka förvirring av vilket bolag som egentligen åsyftas används fortsättningsvis inte denna 

benämning, med undantag för avsnitt 2.2 där en beskrivning av aktörer i riskkapitalbranchen 

återfinns. 

Huvudfokus i arbetet ligger på strukturen kring riskkapitalbranschen samt hur den särskilda 

vinstandelen carried interest uppstår. I arbetet utreds endast sådan carried interest som 

                                                           

6
 Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag, s. 40 

7
 Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, s. 332-337 
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förekommer i riskkapitalbranschen. Vidare ligger fokus endast på svensk rätt och den svenska 

riskkapitalbranschen, med undantag för EU-direktivet 2011/61/EU. Det är mycket vanligt att 

delar av en svensk riskkapitalstruktur är belägna utomlands. Någon djupare diskussion 

angående eventuell internationell beskattning förs dock inte. En sådan diskussion krävs inte 

för att besvara kärnfrågan.   

I de flesta fall utgörs riskkapitalfonden av ett kommanditbolag, men kan i enstaka fall även 

utgöras av ett aktiebolag. I arbetet utreds endast hur strukturen ser ut när fonden utgörs av ett 

kommanditbolag kallat Limited partner-bolag
8
. Vidare undersöks endast hur 

riskkapitalinvesteringar sker i onoterade bolag (private equity), eftersom det är den vanligaste 

formen och den mest relevanta för arbetet. Någon undersökning av investeringar i noterade 

bolag (public equity) görs därmed inte. Carried interest är en särskild vinstandel som kan utgå 

till ett antal aktiva personer inom riskkapitalbranschen. I arbetet ges exempel på aktörer som 

kan ta del av carried interest. Fokus ligger dock på den carried interest som de så kallade 

nyckelpersonerna erhåller.  

I Sverige kategoriseras riskkapitalister oftast i tre olika grupper; privatägda riskkapitalbolag, 

koncernägda riskkapitalbolag och statliga institutioner och företag.
9
 I framställningen tas 

endast hänsyn till de privatägda riskkapitalbolagen eftersom dessa är de dominerande 

aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden.
10

  

Vidare förs ingen diskussion om eventuella skattebrott, såsom skatteflykt, har begåtts. Arbetet 

är orienterat mot ett, i rättslig mening, korrekt taxeringsförfarande och inte mot eventuella 

påföljder. 

I arbetet kommer förvaltningsdomstolarna och Skatteverket uteslutande att benämnas efter 

nuvarande beteckningar.  

Slutligen tas ingen hänsyn till material som publiceras efter 30 april 2013. 

                                                           

8
 Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, s.332 ff. 

9
 Finansdepartementets lagrådsremiss s.180 

10
 SOU 2012:67, s.270 



12 

 

1.5 Metod och material 

Arbetet har utgått från en traditionell juridisk metod och har, i stor utsträckning, byggts upp i 

tre delar; bakgrund, forskningsläge och analys.  

I bakgrundsdelen var det först och främst nödvändigt att skapa en grundläggande bild över en 

riskkapitalstruktur och att utreda begreppet carried interest. Detta för att ge läsaren en bättre 

förståelse kring beskattningsproblemet. För att klarlägga strukturens uppbyggnad har aktuella 

myndighetstryck och uttalanden från berörda institutioner och organisationer inom 

riskkapitalbranschen använts. Exempel på sådant material är Finansdepartementets 

promemoria Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag . Carried interest är en inkomst 

som berör beskattning av tjänst, kapital och näringsverksamhet. En grundläggande 

presentation har därför även gjort av reglerna om inkomstbeskattning i IL.  

I arbetet har en kortare förklaring av begreppet verklig innebörd gjorts. Begreppet är ett 

försök till att ta fasta på förhållandet mellan civilrätten och skatterätten.
11

 Avsnittet om 

verklig innebörd har till största del utgått från Burmeisters analyser och teorier. För att 

presentera hur verklig innebörd har tillämpats i praxis har tre HFD-domar beskrivits och 

analyserats. Dessa domar berör även klassificeringsfrågan angående inkomstslaget tjänst eller 

kapital.  

I forskningsdelen har aktuellt material som berör riskapitalbranschen introducerats. Det 

material som har presenterats är: en promemoria från Finansdepartementet
12

, ett 

omprövningsbeslut från SKV
13

, en förvaltningsrättdom
14

 samt ett aktuellt EU-direktiv
15

. Av 

materialet har omprövningsbeslutet och förvaltningsrättsdomen varit av stor betydelse. Både 

beslutet och domen har i arbetet använts för att beskriva den tvist angående beskattning av 

carried interest som har uppstått i riskkapitalbranschen. Utifrån beslutet och domen har 

huvudargument sammanställts från tvistens båda sidor. Detta för att ge läsaren en bättre 

inblick i beskattningsproblematiken. Promemorian från Finansdepartementet och EU-

direktivet har använts som vägledning för att försöka finna en lösning på 

                                                           

11
 Burmeister, s. 19-22 

12
 Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag 

13
 SKV.s omprövningsbeslut, dnr 410 796528-10/527 

14
 Mål nr 4182-11 

15
 EU-direktivet 2011/61/EU 
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beskattningsproblemet med carried interest. I både promemorian och direktivet presenteras 

förslag på sådana lösningar.  

Analysen har skett fortlöpande.  I de analytiska delarna har den fakta som presenterats i 

tidigare avsnitt sammanställts och analyserats. Analysen har till stor del utgått från verklig 

innebörd och legalitetsprincipen. Avslutningsvis har arbetet utmynnat i en sammanfattande 

analys med ett besvarande av problemformuleringen. 

Förutom de rättsliga källorna har även artiklar och muntliga källor använts. Artiklarna har 

främst fungerat som inspiration till debatten kring beskattningsproblemet med carried interest. 

Muntliga källor har bidragit med viss förståelse för riskkapitalbranschen.  

1.6 Disposition 

Arbetet är uppdelat i fem kapitel där det i kapitel två och tre förekommer delanalyser i form 

av reflektioner kring respektive avsnitt. Syftet med delanalyserna är att underlätta förståelsen 

av den avslutande analysen i kapitel fyra.  

Kapitel ett utgörs bland annat av den problembakgrund och frågeställning som utgjort 

utgångspunkten för arbetet. Kapitel två ger en grundläggande förklaring av strukturen kring 

riskkapital, carried interest, aktörer inom riskkapitalbranschen, verklig innebörd samt den 

rättspraxis som förekommer i arbetet. För att förstå argumentationen i arbetets senare delar 

krävs en förståelse för dessa grunder. I kapitel tre presenteras forskningsläget på 

riskkapitalområdet, det vill säga det material som har varit utgångspunkt för arbetet. I kapitlet 

presenteras en promemoria från Finansdepartementet
16

, ett omprövningsbeslut från SKV
17

, en 

förvaltningsrättsdom
18

 och ett aktuellt EU-direktiv
19

. I kapitel fyra återfinns en avslutande 

analys där tidigare material och argumentation kopplas samman. Kapitlet avslutas med en 

diskussion utifrån ett de lege ferenda-perspektiv.  I kapitel fem återfinns en källförteckning.    

  

                                                           

16
 Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag 

17
 SKV.s omprövningsbeslut, dnr 410 796528-10/527 

18
 Mål nr. 4182-11 

19
 EU-direktiv 2011/61/EU 
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning 

Syftet med kapitlet är att presentera grunderna i en generell riskkapitalstruktur. Förklaringar 

till vad som utgör riskkapital, vilka som är parter i strukturen, vad som menas med verklig 

innebörd, skillnaden mellan tjänst och kapital och vad carried interest innebär återfinns i 

kapitlet.  

2.2 Strukturen kring riskkapital  

I bolag finns det i regel två finansieringsformer; lånat kapital och eget kapital. 

Finansieringsformen eget kapital innefattar riskkapitalinvesteringar.
20

 Den främsta skillnaden 

mellan en investering genom lån och en investering genom riskkapital är risktagandet. Vid 

investering av riskkapital erbjuds investeraren en ägarandel i investeringsbolaget 

(portföljbolaget). En sådan ägarandel medför i regel en större risk eftersom en aktieägare har 

lägsta rätt till ett bolags tillgångar vid eventuella ekonomiska svårigheter. En långivare 

(borgenär) befinner sig däremot högt upp i förmånsrättsordningen och tar således en lägre 

risk. Vidare har en långivare rätt till avkastning i form av ränta på sitt utlånade kapital, till 

skillnad från riskkapitalinvesteraren som endast erhåller avkastning i det fall portföljbolaget 

avyttras med vinst.
21

 

Riskkapitalbolag är en benämning på verksamheter som förmedlar riskkapital till bolag som 

är i behov av finansiering, ofta vid uppstartnings- eller tillväxtfaser. Finansiering kan ske både 

i noterade bolag (public equity) och i onoterade bolag (private equity). I Sverige används 

uttrycket riskkapital ofta synonymt med begreppet private equity. Likställelsen är dock 

missvisande eftersom riskkapital även innefattar investeringar i noterade bolag. En private 

equity- investering är till skillnad från en public equity-investering tidsbegränsad och avyttras 

i regel inom 3-7 år.
22

  

                                                           

20
 Nyman, s. 15 

21
 A.a s. 16 

22
 A.a s. 15-17 
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2.2.1 Riskkapitalets finansiärer  

Riskapital kan finansieras av olika typer av finansiärer där de tre vanligaste är: venture 

capital-bolag, buyout-bolag och affärsänglar.
23

 Dessa finansiärer arbetar med investeringar i 

bolags olika skeden, exempelvis uppbyggnad och expansion. Finansiärerna kallas med ett 

samlingsnamn ofta för riskkapitalister.
24

 

Venture capital-bolag investerar under ett bolags uppbyggnad eller expansion. Investeringarna 

sker i onoterade bolag med potential till stor framtida tillväxt. Venture capital-investeringar 

innebär ett högt risktagande eftersom de sker i relativt nya bolag.
25

    

Buyout-bolag investerar i mogna bolag där antingen ett onoterat bolag köps upp eller ett 

börsnoterat bolag köps ut för att sedan avnoteras. Buyout-investeringar sker i etablerade och 

relativt stora bolag med starka kassflöden, vilket leder till en lägre risk än vid venture capital-

investeringar. Mogna bolag har ofta redan bra affärsidéer, produkter och kundkretsar. 

Investerarna jobbar därför till största del med omstrukturering och effektivisering inom 

bolaget för att skapa ytterligare värdetillväxt.
26

   

Affärsänglar är en benämning på privatpersoner, ofta entreprenörer, som investerar sitt privata 

kapital i utveckling av nya bolag.
27

 

2.2.2 Aktörer  

Svenska riskkapitalstrukturer upprättas i de flesta fall i den utländska associationsformen 

Limited Partnership, vilket motsvarar det svenska kommanditbolaget. Ett Limited Partnership 

består av Limited Partners (kommanditdelägare) och General Partner (komplementär). Syftet 

med kommanditbolag är att skydda kommanditdelägarna mot personligt betalningsansvar. 

Kommanditdelägare är endast ansvariga för summan av det kapital de investerat i fonden 

medan en komplementär har obegränsat ansvar.
28

  

                                                           

23
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 SVCA, Vem är vem i riskkapitalbranschen? 
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Riskkapitalverksamheten är en komplex struktur bestående av många olika aktörer som direkt 

eller indirekt har kopplingar till riskkapitalfonden. Riskkapitalfonden (kan även vara flera) är 

kärnan i verksamheten och har till syfte att samla upp det kapital som senare investeras i olika 

portföljbolag. Fonden består till största del av kapital från externa finansiärer, såsom 

försäkringsbolag och banker.
29

 Dessa aktörer benämns Limited Partners
30

 (nedan LPs). De 

externa finansiärerna avger ett bindande löfte om att under en viss tid stå till förfogande med 

en bestämd summa kapital. Finansiärerna erlägger därmed inte hela summan direkt utan för in 

kapital i fonden vid behov.
31

  

En mindre del av fondens kapital, cirka 1-3 % av de externa finansiärernas totala 

investeringslöften, investeras av strukturens nyckelpersoner genom ett så kallat 

riskkapitalbolag.
32

 Nyckelpersonernas investering är ett krav från de externa finansiärerna och 

ska utgöra ett incitament till god förvaltning av fonden.
33

 Nyckelpersonerna är de individer 

som ligger bakom tillkomsten av riskkapitalfonden och de besitter ofta stor kunskap om 

företagsägande och företagsskötsel.
34

 Riskkapitalbolaget är i många fall förvaltare av 

riskkapitalfonden och benämns då General Partner (nedan GP-bolag).
35

 GP-bolaget ägs i regel 

indirekt av nyckelpersonerna.
36

  

Figur 1. Grundläggande strukturbild 

 

 

 

 

                                                           

29
 Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag, s. 37 
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GP-bolaget, även kallat förvaltningsbolag eller managementbolag, har till uppgift att företräda 

och förvalta fonden. Alla formella beslut beträffande fonden fattas av GP-bolaget och 

innefattar bland annat förvärv, förädling och avyttring av portföljbolag. GP-bolaget har i regel 

inga egna anställda utan arbetet sköts av ett förvaltarteam (managementteam), som tillsätts av 

ett rådgivningsbolag och består av anställda från detta bolag.
37 

GP-bolaget erhåller ersättning 

löpande för sitt arbete med fonden. Denna ersättning kallas förvaltningsarvode eller 

management fee och utgör 1-2 % av fondens totala investeringsbelopp.
38

  

Rådgivningsbolaget anlitas som rådgivare åt GP-bolaget och besitter kompetens om 

portföljbolagen och riskkapitalmarknaden. I en generell svensk riskkapitalstruktur är 

rågivningsbolaget inte en del av strukturen utan fungerar som en fristående aktör. Trots 

avskiljandet ägs eller kontrolleras rådgivningsbolaget vanligtvis till viss del av 

nyckelpersonerna eller av bolag som ägs av nyckelpersonerna.
39

 Nyckelpersonerna är ofta 

även anställda i rådgivningsbolaget och kan således utgöra en del av förvaltningsteamet.
40

  

 

                                                           

37
 Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag, s. 39 

38
 Nyman s. 36 

39
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Figur 2. Utökad strukturbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

2.2.3 Investering, avyttring och vinstdelning 

Vid en investering i portföljbolag utges aktier, eller löfte om rätt till aktier, från 

portföljbolagen till riskkapitalfonden eller till ett av riskkapitalfonden helägt dotterbolag 

(holdingbolag).
41

  Det utgår ingen ersättning till de externa finansiärerna under 

investeringsperioden utan sådan utges först när andelarna i portföljbolagen avyttras.
42

 Utöver 

investerat kapital erhåller de externa investerarna tillsammans cirka 80 % av eventuell vinst 

vid portföljbolagens avyttring. 
43
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I alla riskkapitalfonder förekommer vinstdelningssystem, där uppbyggnaden i princip ser 

likadan ut överallt.
44

 Generellt innebär ett vinstdelningssystem, eller vinstandelssystem, att 

anställda utöver sin vanliga lön får ta del av bolagets vinst.
45

 I aktiebolag kan denna 

vinstdelning jämföras med aktieutdelning. Vinstdelning i riskkapitalfonder är på förhand 

överenskommen och storleken på vinstandelarna beror av bolagets totala vinst.
46

 I 

riskkapitalsammanhang åtnjuter ofta nyckelpersoner, GP-bolag och anställda i 

rådgivningsbolaget en särskild vinstandel. Vinstandelen benämns i detta sammanhang carried 

interest och baseras på fondens nettovinst.
47

  

 

Gemensamt för alla vinstdelningssystem i riskkapitalsammanhang är syftet med den särskilda 

vinstandelen carried interest. Syftet med carried interest är främst att ge ett incitament till 

förvaltningsbolaget och dess ägare (nyckelpersonerna) samt rådgivningsbolagets anställda att 

förvalta fonden på bästa sätt. Målet med fonden är att nå högsta möjliga avkastning samt att se 

till att de externa finansiärernas intressen tillgodogörs.
48

  

 

Vinsten som uppstår i riskkapitalfonden ska fördelas mellan en mängd olika aktörer. Efter 

fondens avvecklande, normalt 3-7 år, erhåller de externa finansiärerna sitt investerade kapital 

jämte en viss procentuell avkastning på 6-8 % (så kallad hurdle rate). GP-bolaget erhåller ett 

sista förvaltningsarvode (1-3 % av fondens totala investerade kapital) och rådgivningsbolaget 

ersätts för sina kostnader samt ett procentuellt pålägg.
49

 80 % av nettovinsten delas sedan ut 

till de externa investerarna. Den kvarvarande vinsten på 20 % utgör carried interest.
50
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Figur 3. Grundläggande vinstfördelning i en riskkapitalstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Verklig innebörd 

Verklig innebörd är ett uttryck som inte sällan figurerar i skatterättsliga sammanhang. Den 

som använder begreppet verklig innebörd försöker ta fasta på förhållandet mellan civilrätten 

och skatterätten samt utreda den problematik som uppstår när civilrättsliga termerna står i 

strid med skatterättsliga principer.
51

   

 

För att finna mönster i hur verklig innebörd har fastställts av HFD har bland annat Burmeister 

systematiserat praxis som berör verklig innebörd. Burmeister pekar på att okunskap kan leda 

till att skattskyldiga felrubricerar sina rättshandlingar, vilket under årens lopp har medfört 

problem.
52

   

Civilrättsliga termer är svåra att undvika när det gäller skatterätten och dess bestämmelser 

eftersom civilrätten och skatterätten på många sätt är knutna till varandra.
53

 Ett exempel är vid 

försäljning av en fastighet. Avtalet följer civilrättsliga regler men inkomsten regleras av 

skatteregler.
54

 Problem med beskattning kan uppstå när civilrättsliga avtal inte helt 

överensstämmer med vad som verkligen har skett. I sådana fall pekar Burmeister på att 

rättshandlingen kan behöva omklassificeras.
55
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Omklassificering av rättshandlingar berördes även i SOU 2002:52, angående 3:12-reglerna i 

fåmansbolag.
 
I betänkandet ogillas att skattskyldigas rättshandlingar omklassificeras utan 

direkt lagstöd. I betänkandet angavs följande:  

”[…] möjligheterna att vid taxeringen underkänna de skattskyldigas val av civilrättslig form 

för viss rättshandling – och därmed åsidosätta de skattskyldigas förväntade skatterättsliga 

effekter – är så gott som obefintliga. I avsaknad av särskilda regler torde det med andra  

ord endast i något extremfall komma i fråga att omkaraktärisera en som utdelning rubricerad 

betalning till förtäckt lön”
 56

 

Burmeister skriver att det finns två centrala uppfattningar kring användningen av verklig 

innebörd. Den ena uppfattningen är att civilrätten bör få företräde framför skatterätten, medan 

den andra uppfattningen grundar sig i att bedömningar bör ske utifrån skatterättsliga principer. 

Förespråkarna av de skatterättsliga principernas företräde pekar ofta på den verkliga 

ekonomiska innebörden av rättshandlingar. Fokus bör läggas på det faktiska slutresultatet av 

en rättshandling. Skulle slutresultatet inte stämma överens med den civilrättsliga innebörden 

bör en omklassificering genomföras. Burmeister menar att problemet med en sådan metod är 

rättsosäkerheten – lagens ordalydelse bör inte hamna på andra plats. Den andra sidan 

förespråkar istället att den civilrättsliga innebörden är viktigast. Det som har avtalats bör gå 

före skatterättsliga principer.
57

 

RÅ 2004 ref. 27
58

 är ett av Burmeister omtalat avgörande som berör verkligt innebörd. I målet 

har HFD fastslagit att:  

”Allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd 

oavsett den beteckning avtalen åsatts […]” 

Genom uttalandet menar Burmeister att HFD konstaterat att verklig innebörd är en användbar 

metod.
59

 Burmeister skriver även om så kallade sammansatta rättshandlingskedjor, vilket 

innebär att inte enbart enstaka rättshandlingar ska beaktas utan även den sammansatta 

effekten av flera rättshandlingar. Ett exempel på en sammansatt rättshandlingskedja är ”på 
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förhand planerade rättshandlingskedjor”. En sådan rättshandlingskedja innebär att parter i 

förväg kommer överrens om att en transaktion senare ska följas av en annan.
60

 Burmeister 

menar att HFD accepterat att verklig innebörd inte bara kan användas på enstaka 

rättshandlingar utan även på flera sammanhängande rättshandlingar. Detta kan utläsas av en 

fortsättning på ovan nämnda citat ur RÅ 2004 ref. 27: 

”En sådan bedömning kan avse inte bara en enstaka rättshandling utan också den 

sammantagna innebörden av flera rättshandlingar.”  

2.4 Carried interest och beskattningsförfarandet 

2.4.1 Innebörden av carried interest  

 

Carried interest är en bestämd del av den vinst som, vid avyttring av riskkapitalfondens 

portföljbolag, utgår till de personer som aktivt har arbetat med portföljbolagens värdetillväxt. 

Carried interest utgör ett incitament för god förvaltning av fonden. I regel regleras den 

särskilda vinstandelen genom avtal.
61

 För att kunna utreda hur carried interest ska beskattas 

krävs ett fastställande av vilken/vilka aktör(er) som faktiskt har utfört den aktiva 

arbetsinsatsen. Målet med fonden är att avyttra portföljbolagen med vinst och genom det 

skapa vinster åt investerarna. Ju större vinsten är vid avyttringen desto större särskild 

vinstandel kommer att kunna utvinnas.
62

  

2.4.2 Tjänst, kapital och näring 

Problematiken kring beskattningen av carried interest grundar sig i frågan om vad som ska 

anses vara en ersättning för aktiv arbetsinsats och vad som endast är avkastning på investerat 

kapital. Är carried interest kopplat till utfört arbete ska ersättningen beskattas som lön. 

Baseras däremot carried interest på investerat kapital ska ersättningen beskattas som 

utdelning. Detta följer av reglerna i IL som presenteras nedan.  

Utdelning är en form av utbetalning som exempelvis sker till aktieägare i aktiebolag. 

Aktieägare har genom sitt satsade kapital i aktiebolaget rätt att ta del av bolagets vinst. Beslut 
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om vinstutdelning i aktiebolag tas vid den årliga bolagsstämman.
63

 Utdelning baseras inte på 

någon direkt arbetsprestation utan är en slags avkastning på investerat kapital. Beskattning av 

utdelning regleras i 42 kap. 1 § 1 st. IL, 42 kap. 15a § IL, och 65 kap. 7 § IL.  

Lön är en ersättning som utfaller till fysiska personer vid utförda arbetsprestationer i tjänst. 

Ersättningen tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 1 § IL och påförs en progressiv 

tjänstebeskattning enligt 65 kap. 3-5 §§ IL. Vid utbetalning av lön är bolag förpliktade att 

betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 1 § SAL.  

Baseras carried interest på prestationer i tjänst krävs det att vinstandelen först intäktsförs som 

en näringsinkomst i inkomstslaget näring hos det bolag som prestationen utgått från. För att 

beskattas i inkomstslaget näring måste att kriterierna för en näringsverksamhet vara uppfyllda. 

Kriterierna är att verksamheten ska vara självständig, varaktig och ha ett förvärvssyfte.
64

  

2.4.2.1 Lagtextens ordalydelse   

Inkomstslaget tjänst finns definierat i inkomstskattelagens 10-11 kapitel. 10 kap. 1 § IL 

stadgar följande:  

”Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte 

ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. 

Med tjänst avses 1. anställning, 2. uppdrag, och 3. annan inkomstgivande verksamhet av 

varaktig eller tillfällig natur. […]” 

I 11 kap. 1 § IL stadgas följande gällande lön: 

”Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som 

erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel 

eller i 8 kap. […]” 

 

 

                                                           

63
 Definition från Nationalencyklopedin 

64
 Lodin, Inkomstskatt, s.286-290 



24 

 

I 13 kap. 1 § stadgas följande angående inkomstslaget näringsverksamhet:  

”1 st. Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av 

näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och självständigt. […]”  

2.4.3 Praxis  

I många fall kan det vara svårt för den skattskyldige att fastställa vilket inkomstslag en 

inkomst ska beskattas i. I rättspraxis förekommer det en del fall som beskriver den 

problematik som kan uppstå när de två inkomstslagen tjänst och kapital kommer i konflikt 

med varandra. Nedan kommer tre utvalda rättsfall att presenteras som belyser detta problem 

och när metoden verklig innebörd kan bli tillämpbar. Rättsfallen RÅ 2008 ref. 66 och RÅ 

2001 ref. 50 har valts eftersom SKV nämnde dessa i sitt omprövningsbeslut
65

. RÅ 2004 ref. 

27 åberopades i RÅ 2008 ref. 66. Dessa tre rättsfall diskuteras även i stor utsträckning av 

Burmeister.
66

 

2.4.3.1 RÅ 2008 ref. 66 

I RÅ 2008 ref. 66 var personen G.B. verksam i bilåterförsäljarbranschen. Tillsammans med 

cirka tvåhundra personer var G.B. ägare till bolagen BIAB fritid, BIAB försäljning och BIAB 

inköp (nedan BIAB-bolagen). Syftet med verksamheten var att bilhandlarna skulle utföra 

tjänster åt finansbolag. De erhållna provisionerna för dessa tjänster redovisades dock inte i de 

egna fåmansbolagen utan i BIAB-bolagen. I fallet hade G.B. redovisat de utbetalningar som 

erhållits från aktieförsäljningen av BIAB-bolagen i inkomstslaget kapital. 

SKV menade att G.B:s deklarering var felaktig eftersom ersättningarna från aktieförsäljningen 

skulle hänföras till inkomstslaget tjänst. Den vinst som G.B. erhöll från aktieförsäljningarna 

baserades på de förmedlingstjänster som hade utförts av bland annat G.B:s egna fåmansbolag. 

Enligt SKV bedrevs verksamheten inte i BIAB-bolagen utan i respektive bilhandlares bolag. 

SKV beslutade att G.B. skulle eftertaxeras. G.B. överklagade till förvaltningsrätten. 
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Förvaltningsrätten avslog G.B:s överklagandet och menade beskattning ska ske utifrån  

verklig innebörd. I fallet var det tydligt att bolagskonstruktionen utformats för att möjliggöra 

provisionsinkomster för bilägarna. Kammarrätten instämde med förvaltningsrätten.  

Till sitt försvar uppgav G.B. att ersättningen från aktieförsäljningen hade speglat den verkliga 

innebörden. G.B. menade att det fanns civilrättsligt giltiga avtal mellan BIAB-bolagen och 

finansbolagen och att dessa avtal skulle gälla. Slutligen åberopade G.B. avgörandet RÅ 2004 

ref. 27
67

.  

HFD fann att hela utredningen pekade på att förmedlingstjänsterna utförts i bilhandlarnas 

egna bolag och inte i BIAB-bolagen. G.B. dömdes till eftertaxering och skattetillägg. 

Som Burmeister påpekar är BIAB-fallet ett bra exempel på när ”[…]en skattskyldig inte råder 

över skatterättsliga principer eller mera bestämt över en inkomst karaktär[…]”.
68

 I målet 

ansåg SKV och förvaltningsdomstolarna att det som hade skett inte överensstämde med vad 

som hade avtalats. Den verkliga innebörden hade varit någonting annat. Burmeister skriver att 

en part kan kontrollera den civilrättsliga innebörden av avtal, däremot kan en part inte 

bestämma över vilken skattemässig effekt ett avtal ska få. Att en transaktion har rubricerats på 

ett visst sätt behöver inte betyda att transaktionen har rubricerats korrekt. HFD ifrågasatte inte 

avtalens civilrättsliga giltighet, utan endast deras överensstämmelse med verkligheten.
69

 

Enligt Burmeister hade det krävts skatteregler för ett godkännande av de rättshandlingar som 

företogs i BIAB-fallet.
70

 Burmeister menar att fallet tydligt visar på en ”på förhand planerad 

rättshandlingskedja”. BIAB-bolagen skulle aldrig erhållit ersättning för förmedlingstjänsterna 

om ersättning inte varit planerad att senare utges till fåmansbolagsägarna.
71

 Slutligen anser 

Burmeister att skatterättsliga principers företräde var avgörande för utgången av målet.
72

  

2.4.3.2  RÅ 2001 ref. 50 

RÅ 2001 ref. 50 berörde den verkliga innebörden av avtal inom ishockeybranschen. Tre 

utländska hockeyspelare hade från det utländska bolaget Nordic Star Management Limited 
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(nedan NSM) hyrts ut till Brynäs Idrottsförening (nedan Brynäs). Ersättning betalades från 

Brynäs till NSM. NSM betalde i sin tur ut löner till spelarna. SKV menade att Brynäs skulle 

anses vara den verkliga arbetsgivaren åt spelarna och därmed även skyldig att betala 

arbetsgivaravgifter på den ersättning som utgavs till NSM. 

 

Under säsongen 1995/1996 hyrde Brynäs in tre utländska spelare. Spelarna hade enskilda 

avtal med Brynäs. Avtalen reglerade bland annat avtalsperiod, lön, ledigheter och 

läkarkostnader. Vid ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd för spelarna hade Brynäs 

inlämnat både avtal och blanketter angående arbetserbjudanden till Statens invandrarverk. På 

blanketterna hade Brynäs angetts som arbetsgivare. Anställningsavtal fanns även mellan 

spelarna och NSM och reglerade liknande villkor som avtalen mellan spelarna och Brynäs. 

Slutligen fanns ett hyresavtal mellan NSM och Brynäs.   

 

SKV beslutade att Brynäs skulle påföras arbetsgivaravgifter på den ersättning som hade 

utbetalats till NSM. SKV ansåg att Brynäs var den verkliga arbetsgivaren. Fallet gick till HFD 

där Brynäs dömdes till eftertaxering genom påförande av arbetsgivaravgifter.  

 

Ett giltigt hyresavtal mellan NSM och Brynäs hindrade inte att anställning kunde föreligga 

mellan spelarna och Brynäs. I bedömningen pekades på att frågan angående vem som var 

arbetsgivare skulle besvaras utifrån de verkliga omständigheterna och inte efter avtalens 

civilrättsliga giltighet. För att spelarna skulle få arbetstillstånd samt godkännande av Svenska 

Ishockeyförbundet och Riksidrottsförbundet krävdes anställningsavtal mellan Brynäs och 

spelarna. Brynäs utgav samma förmåner till de inhyrda spelarna som till de övriga spelarna i 

klubben. I avtalet mellan Brynäs och NSM framgick det inte att sådana förmåner skulle utges. 

Brynäs var den part som tog det största ansvaret, den största risken och erhöll den största 

nyttan för spelarna. De uppräknade faktorerna tydde på att Brynäs var den verkliga 

arbetsgivaren. 

Enligt Burmeister koncentrerades HFD:s bedömning på det civilrättsliga 

anställningsbegreppet. En jämförelse gjordes sedan med ändamålet av bestämmelserna i 

SAL.
73

 Burmeister anser att HFD gjorde en skattemässig bedömning av ett civilrättsligt 
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begrepp. Fallet är ett exempel på där HFD har utgått utifrån skatterättsliga principer och inte 

från avtalens faktiska innehåll.
74

 

2.4.3.3 RÅ 2004 ref.27 

RÅ 2004 ref. 27 berörde frågan angående en rättshandlings verkliga innebörd. H.J. hade till 

underpris upplåtit avverkningsrätter på fastigheten X till bolagen AB A och AB B. En stor del 

av betalningen från AB A skulle ske vid ett senare tillfälle. AB A och AB B kontrollerades av 

H.J:s make. AB A och AB B upplät i sin tur avverkningsrätterna till AB C mot en högre 

ersättning. SKV beslutade att H.J. skulle uttagsbeskattas med ett belopp motsvarande 

skillnaden mellan det faktiska vederlaget från AB A och AB B och det verkliga från AB C. 

SKV pekade på verklig innebörd och menade att H.J. även skulle beskattas hela beloppet 

direkt. H.J. överklagade beslutet. 

Förvaltningsrätten och Kammarrätten gjorde likvärdiga bedömningar och menade att H.J. 

skulle beskattas som om avverkningsrätterna hade sålts direkt till AB C. Domstolarna pekade 

på att upplåtelsen skulle utgå från verkliga förhållanden. H.J. menade att upplåtelserna hade 

skett enligt civilrättsligt korrekta avtal, vilket speglade den verkliga innebörden.  

Till skillnad från underinstanserna menade HFD att inga rättigheter eller skyldigheter fanns 

mellan H.J. och AB C. Därmed kunde inte heller H.J. upplåtit avverkningsrätterna till AB C. 

På grundval av detta dömde HFD H.J. endast till eftertaxering genom uttagsbeskattning 

eftersom överlåtelserna hade skett till underpris.  

Burmeister pekar på att en civilrättslig analys låg till grund för HFD:s bedömning.
75

 Det 

förelåg inte några kopplingar mellan H.J. och AB C, en planerad rättshandlingskedja saknades 

således. Burmeister menar även att är det i fallet inte fanns någon uppenbar felrubricering. 

Det som hade skett speglade till stor del den verkliga innebörden. En omtolkning av avtalen 

kunde därför inte göras.
76

 Fallet är ett bra exempel på när den verkliga innebörden 

överensstämmer med den civilrättsliga.   
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3 Forskningsläge  

3.1 Inledning 

Syftet med kapitlet är att beskriva den tvist som har uppstått kring beskattningen av carried 

interest. För att göra denna beskrivning presenteras i kapitlet aktuellt material på 

riskkapitalområdet. Det material som presenteras är: Finansdepartementets promemoria 

Beskattning av vissa delägare i riskkapitalbolag, SKV:s omprövningsbeslut mot NC AB, 

förvaltningsrättens dom mot NC AB och EU-direktiv 2011/61/EU.  

3.2 Finansdepartementets promemoria  

Den 29 mars 2012 utgav Finansdepartementet en promemoria
77

 med lagförslag angående 

beskattning av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder. Promemorian baserades på 

en hemställa från SVCA.
78

 Bakgrunden till promemorian var skatteproblemet med carried 

interest som vid flertalet tillfällen hade utretts av SKV. 

 

I promemorian gavs ett förslag på hur beskattningsproblemet med carried interest borde lösas. 

Finansdepartementet föreslog att ett nytt kapitel skulle föras in i IL som bland annat skulle 

beröra delägare i riskkapitalfonder. Dessa delägare var tänkta att ordnas under en ny 

bolagsbenämning kallad kapitalföretag. I lagförslaget jämställdes delägare med den som hade 

viss kontroll över en riskkapitalfond och erhöll särskild vinstandel, trots att denne inte var 

delägare i vanlig bemärkelse.
79

 Följande definition av kapitalföretag fanns att utläsa av 

lagförslaget:  

”[…]ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som har rätt till en särskild vinstandel när en 

riskkapitalfond, direkt eller indirekt, avyttrar en andel i ett portföljföretag. Om ett annat 

företag än ett aktiebolag eller en ekonomisk förening har rätt till den särskilda vinstandelen 

avses med kapitalföretag även ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som, direkt eller 

indirekt, äger en andel i det företaget [...]”
80
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Enligt lagförslaget skulle beskattning av ett portföljbolags avyttrande ske enligt liknande 

regler som fåmansbolag i 56-57 kap. IL, det vill säga i både inkomstslaget kapital och 

inkomstslaget tjänst. En skillnad från fåmansbolagsreglerna var att all utdelning, upp till 90 

inkomstbasbelopp, skulle tas upp i inkomstslaget tjänst. Utdelning över gränsbeloppet var 

tänkt att tas upp i inkomstslaget kapital. Beskattning av kapitalvinst skulle ske på samma sätt 

men med ett gränsbelopp på 100 inkomstbasbelopp. Ytterligare en skillnad mellan 

lagförslaget och fåmansbolagsreglerna var utelämnandet av kriteriet ”kvalificerad andel”.
81

 

En kvalificerad andel innebär att en ägare har varit verksam i bolaget i betydande omfattning, 

något som skulle vara svårt att visa på i ett kapitalföretag eftersom strukturen runt dessa bolag 

ofta är komplicerad.
82

 Det nya kapitlet om kapitalföretag skulle ha företräde framför de mer 

fördelaktiga reglerna om fåmansbolag.
83

 

Finansdepartementets lagförslag angående carried interest-problemet blev direkt avfärdat av 

flertalet remissinstanser och finansminister Anders Borg lade förslaget åt sidan.
84

  

3.2.1 Utvalda remissvar på promemorian  

 

Finansdepartementets promemoria skickades ut till fyrtio olika remissinstanser.
85

 Nedan följer 

korta sammanfattningar av fyra utvalda remissvar. SVCA och SKV är centrala parter på 

riskkapitalområdet, synpunkter från dessa remissinstanser är därför intressanta för 

framställningen. Även LO, NSD och Svenskt näringsliv hade intressanta synpunkter på 

förslaget.  

 

Landsorganisationen i Sverige (LO) ogillade förslaget. Organisationen ansåg att reglerna 

skulle leda till en skattefördel för höginkomsttagare. LO såg ingen anledning till att carried 

interest skulle beskattas annorlunda än en bonus eller vinstandel som en vanlig löntagare kan 

erhålla ur ett bolag.
86

 

Näringslivets skattedelegation (NSD) och Svenskt näringsliv ogillade lagförslaget med 

motiveringen att lagförslaget inte bara skulle påverka personer inom riskkapitalbranschen 
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utan bland annat även innehavare av så kallade kapitalförsäkringar
87

. För att skapa en klar och 

tydlig lagstiftning krävs det noggrant utarbetade undersökningar. En lagstiftning måste vara 

väl anpassad till det skattesubjekt som åsyftas, detta för att motverka dubbelbeskattning och 

rättsosäkerhet.
88

 

 

Svensk riskkapitalförening (SVCA) gillade förslaget. Enligt föreningen skulle den nya lagen 

leda till att osäkerheten på riskkapitalmarknaden minskade. SVCA var medvetna om att 

förslaget skulle leda till en högre beskattning av carried interest än tidigare men menade att en 

skattehöjning var bättre än osäkerheten kring beskattningen.
89

 

 

I SKV:s remissutlåtande pekade myndigheten på att det är mycket viktigt att rättsläget kring 

carried interest utreds.
90

 Nödvändiga lagändringar borde införas som på ett otvetydigt sätt 

beskriver beskattningen av denna särskilda vinstandel. Reglerna kring carried interest ska vara 

”enhetliga, enkla och entydiga”
91

. SKV ansåg dock att den lagstiftning som 

finansdepartementet presenterade i promemorian var alltför komplicerad. En särlagstiftning 

krävs inte och bör undvikas, menade SKV. Det menades vidare att de personer som erhåller 

carried interest i en riskkapitalstruktur bör kunna beskattas enligt fåmansbolagsreglerna i 56-

57 kap. IL. För att uppnå detta krävs endast en justering av nuvarande lag.
92

 

I remissvaret menade SKV att carried interest är ersättning för utförd arbetsprestation. De 

personer som har rätt att tillgodogöra sig carried interest är de som har arbetat aktivt med en 

riskkapitalfonds värdeökning. SKV påpekade att vissa förtydliganden bör göras angående de 

verkliga förhållandena inom riskkapitalbranschen. Enligt SKV:s utredningar är det 

nyckelpersonerna som kontrollerar hela strukturen. Bland annat kontrollerar nyckelpersonerna 

rådgivningsbolaget, något som inte framgår av promemorians beskrivning. SKV menade även 

att det är viktigt att påpeka att inget värdeskapande arbete utförs i GP-bolagen eller i 

nyckelpersonernas bolag.
93
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I promemorian framgår att carried interest utgår till följd av ett aktivt bidragande till 

portföljbolagens värdetillväxt. SKV menade att detta uttryck klart beskriver att carried interest 

är kopplat till prestationer som således ska beskattas som arbete, alternativt som en bonus.
94

 

SKV:s undersökningar tyder på att carried interest i regel utgår till GP-bolaget eller till bolag 

som ägs av nyckelpersonerna, enligt förutbestämda avtal. Systemet har dock vissa brister där 

SKV pekar på att beskattningen bör utgå från verkliga förhållanden istället för de avtalade 

bestämmelserna. I verkligheten är det nyckelpersonerna som styr riskkapitalstrukturen och 

tillsammans med rådgivningsbolaget skapar värden i fonden. Det är således nyckelpersonerna 

och anställda i rådgivningsbolaget som utför den verkliga arbetsprestationen. GP-bolagen och 

nyckelpersonernas bolag utför inga värdeskapande prestationer och bör således inte kunna 

tillgodogöra sig carried interest. Slutsatsen blir enligt SKV att carried interest bör ses som lön 

till nyckelpersoner och anställda i rådgivningsbolagen.
95

 

3.2.2 Reflektioner kring promemorian 

Finansdepartementets lagförslag mynnande inte ut i någon ny lag. Det är dock, enligt vår 

uppfattning, intressant att analysera förslaget och dess lösningar på carried interest-problemet. 

Av promemorian och remissutlåtanden kan det utläsas att beskattning av carried interest är ett 

problem som kräver en tydlig reglering. Finansdepartementet ville se att ett nytt kapitel 

infördes i IL. Problemet skulle bland annat lösas med hjälp av en klar definition av de bolag 

som erhåller särskild vinstandel när en riskkapitalfond avyttrar ett portföljbolag. Lagförslaget 

hade tydliga kopplingar till fåmansbolagsbeskattningen i 56-57 kap. IL. Det nya kapitlet 

skulle reglera kapitalföretag och baseras på samma beskattningsprinciper som fåmansbolagen.  

Finansdepartementet valde att utelämna kriteriet ”kvalificerad andel”, eftersom det i en 

riskkapitalverksamhet är svårt att fastställa vem som har varit verksam i betydande 

omfattning. Vi håller med Finansdepartementet om att ett sådant kriterium skulle motverka 

syftet med den nya lagen. En riskkapitalstruktur har i regel komplexa ägarsamband vilket 

leder till svårigheter att avgöra vem som innehar en kvalificerad andel. Vi anser även att det 

skulle vara missvisande att, utan någon vidare utredning av ersättningens ursprung, hänföra 

all carried interest till beskattning i både tjänst och kapital. Ett sådant förfarande skulle inte 
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spegla ersättningens verkliga innebörd. Vi är av åsikten att det finns många frågetecken i 

Finansdepartementets lagförslag. Promemorian är både motsägelsefull och rörig. Det är 

förvisso lätt att identifiera problemställningen men framställningen är svår att följa. Vi håller 

med NSD och Svenskt näringsliv om att fler tydligare underökningar krävs för att kunna 

fastställa de verkliga sambanden. Detta är, enligt vår mening, viktigt för att kunna skapa en 

ändamålsenlig lagstiftning. 

3.3 SKV:s omprövningsbeslut mot Nordic Capital Advisory AB 

Frågan angående beskattning av carried interest har på senare tid blivit föremål för SKV:s 

utredningar. Ett aktuellt omprövningsbeslut angående carried interest är eftertaxeringen av 

rådgivningsbolaget Nordic Capital Advisory AB (nedan NC AB).   

NC AB var ett rådgivningsbolag som i riskkapitalstrukturen Nordic Capital bistod med 

rådgivning vid riskkapitalinvesteringar. För rådgivningen erhöll NC AB ett bestämt arvode. 

Enligt SKV hade den carried interest som utgått efter avyttring av strukturens portföljbolag 

inte redovisats korrekt.  

3.3.1 SKV:s anföranden   

I omprövningsbeslutet försökte SKV utreda vilken aktör som hade utfört det värdeskapande 

arbetet i fonden, varför carried interest utgick och vilken part som borde erhållit carried 

interest. 

Fram till år 2005 var nyckelpersonerna i Nordic Capital-strukturen ägare av NC AB:s 

moderbolag, och således indirekta ägare av NC AB. År 2005 överläts den formella 

äganderätten av NC AB till en stiftelse i Schweiz. Stiftelsen ägde efter överlåtelsen samtliga 

aktier i NC AB.  Trots försäljningen hade nyckelpersonerna stort inflytande över NC AB 

genom fortsatt styrelsearbete och firmateckningsrätt.
96

 SKV ansåg att nyckelpersonerna 

endast sålde NC AB:s moderbolag för att skilja ägandet av förvaltningsbolaget (GP-bolaget) 

och ILP-bolaget från NC AB.
97
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Nyckelpersonerna var även anställda i NC AB och tog tillsammans med andra anställda fram 

förslag på investeringar i portföljbolag, genomförde investeringar och deltog vid avveckling 

av portföljbolag. Många av de anställda i NC AB satt även i portföljbolagens styrelser och var 

på så sätt av vikt för portföljbolagens tillväxt.
98

 SKV ansåg att GP-bolaget (beläget på Jersey) 

inte deltog i portföljbolagens värdetillväxt utan endast var formell administratör och förvaltare 

av riskkapitalfonden. Den verkliga förvaltaren var NC AB. SKV grundade sin uppfattning på 

att de externa investerarnas förtroende låg hos nyckelpersonerna och inte hos personerna som 

utgjorde styrelsen i GP-bolaget på Jersey. Enligt SKV:s uppgifter var det dessutom 

nyckelpersonerna som tillsatte styrelsen i GP-bolaget och gav förslag på hur förvaltningen av 

portföljbolagen skulle ske.
99

 Med bakgrund av detta inflytande ansåg SKV att det i realiteten 

var nyckelpersonerna och NC AB som förvaltade fonden, inte GP-bolaget.
100

 

Bolag som kontrollerades av nyckelpersonerna investerade cirka 1 % av det totala kapitalet i 

fonden. Denna investering skedde genom ett av nyckelpersonerna helägt bolag, ILP-bolaget.  

ILP-bolaget var moderbolag till GP-bolaget och mottog all carried interest. Via ILP-bolaget 

kunde nyckelpersonerna och de anställda i NC AB, genom så kallade PLA-avtal, investera i 

fonden. Investering genom PLA-avtal möjliggjorde tillgodogörande av carried interest. 

Enligt uppgifter från SKV kontrollerade nyckelpersonerna hur carried interest skulle fördelas i 

strukturen. Genom denna kontroll styrde nyckelpersonerna den särskilda vinstandelen till ILP-

bolaget för att sedan kunna ta del av den genom PLA-avtal. SKV menade att carried interest i 

verkligheten var en intäkt i NC AB för förvaltning av fonden vilken i sin tur skulle utbetalas 

som ersättning till de anställda för utförda prestationer. Den särskilda vinstandelen skulle 

således beskattas som inkomst av näring i NC AB och som lön hos de anställda.
101
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Figur 4. Beskrivning av vinstdelningen i NC AB 

 

 

 

 

 

 

 

För att tydliggöra att en inkomst kan omklassificeras från kapital till tjänst presenterade SKV 

rättspraxis som bland annat berörde frågorna: Vem ska anses ha rätt till en inkomst och vilka 

inkomster ska beskattas i inkomstslaget tjänst?
102

 De HFD-domar som presenterades var RÅ 

2008 ref. 66 (BIAB-fallet)
103

 och RÅ 2001 ref. 50 (Brynäs-fallet)
104

. I målen diskuterades att 

verkliga omständigheter kan ges företräde framför det som har redovisats. I NC AB hade 

carried interest redovisats i inkomstslaget kapital men skulle enligt SKV:s utredning beskattas 

i inkomstslaget tjänst.  

3.3.2 NC AB:s anföranden 

NC AB angav att det endast hade arbetat som rådgivare åt GP-bolaget och att alla väsentliga 

beslut tagits av GP-bolaget.
105

 NC AB menade att den civilrättsliga innebörden av 

avtalsförhållandet mellan GP-bolaget och NC AB var korrekt och det inte fanns något som 

tydde på att NC AB var den verkliga förvaltaren. Det fanns heller inget som tydde på att 
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styrelsen i GP-bolaget hade bristande kunskap när det kom till förvaltning av fonden.
106

 

SKV:s slutsats var således inkorrekt. 

NC AB menade vidare att carried interest var en avkastning på investerat kapital och skulle 

beskattas som en kapitalinkomst (se figur 4).
107

 I likhet med 11 kap. 11 § ABL skulle 

investeringen via PLA-avtalen enligt NC AB ses som ett vinstandelslån. Ersättningen som 

avtalsinnehavarna erhöll skulle i sin tur jämställas med ränta och beskattas i enlighet med 42 

kap. 1 § IL.
108

 NC AB medgav att många anställda från NC AB satt i portföljbolagens 

styrelser och arbetade för att öka värdetillväxten. För detta arbete utgick dock styrelsearvode 

från portföljbolagen i enlighet med bolagsstämmobeslut. Arbetet kunde således inte kopplas 

till NC AB:s verksamhet.
109

 Sammanfattningsvis menade NC AB att carried interest inte var 

en prestationsbaserad inkomst eftersom denna särskilda vinstandel inte gick att koppla till en 

enskild individs prestation.
110
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Figur 5. Generell beskrivning av NC-strukturen efter år 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Beslut 

 

SKV beslutade att carried interest skulle tagits upp i inkomstslaget näring hos NC AB, enligt 

15 kap. 1 § IL. Den carried interest som de anställda och nyckelpersonerna mottog skulle 

därför tjänstebeskattas, enligt 11 kap. 1 § IL. NC AB påfördes även tillkommande 

arbetsgivaravgifter i enlighet med 2 kap. 4 § SAL.
111

  

Omprövningsbeslutet överklagades av NC AB och Allmänna ombudet hos SKV. Allmänna 

ombudet yrkade på en högre eftertaxering av NC AB. Det anförde att bolaget även borde 

beskattas för den carried interest som tillfallit nyckelpersonerna utanför PLA-avtalet genom 

ägandet av ILP-bolaget. NC AB yrkade på att beskattningen av carried interest skulle ske i 

enlighet med inlämnade deklarationer. Målet avgjordes i förvaltningsrätten. 
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3.4 Förvaltningsrättens dom mot Nordic Capital Advisory AB 

Den 6 december 2012 meddelade förvaltningsrätten en dom angående beskattning av carried 

interest. Klagande i målet var Allmänna ombudet hos SKV samt Nordic Capital Advisory AB 

(nedan NC AB), rådgivningsbolag i Nordic Capital-strukturen. Motpart i fallet var SKV.
112

 

Fallet grundade sig på ovan nämnda omprövningsbeslut.    

I målet menade SKV att NC AB underlåtit att redovisa carried interest som en intäkt i 

bolagets näringsverksamhet. Enligt SKV baserades carried interest på utförda prestationer i 

bolaget och skulle således beskattas som en näringsinkomst (se figur 4). Nyckelpersonerna 

och de anställda i NC AB, som hade rätt att tillgodogöra sig carried interest, skulle i sin tur 

tjänstebeskattas med tillkommande arbetsgivaravgifter för NC AB.   

3.4.1 NC AB:s anföranden 

GP-bolaget var den aktör som företrädde de externa investerarna genom att förvalta fonden. 

Styrelsen i GP-bolaget fattade alla viktiga beslut angående investeringar och försäljningar. 

Som ersättning för bolagets förvaltning av riskkapitalfonden erhöll GP-bolaget en 

förvaltningsavgift baserad på fondens storlek. Rådgivningsbolaget NC AB anlitades av GP-

bolaget men ägdes av en stiftelse i Schweiz. NC AB hade en viktig rådgivande roll och erhöll 

avtalad ersättning för arbetet de utförde. NC AB hade dock ingen rätt att företräda varken GP-

bolaget eller riskkapitalfonden.
113

  

För att säkra det gemensamma intresset krävde de externa investerarna att även 

nyckelpersonerna investerade i fonden, detta skedde genom ett så kallat ILP-bolag (Initial 

Limited Partners). ILP-bolaget ägdes till hundra procent av nyckelpersonernas bolag och 

verkade som en investeringskanal från nyckelpersonerna till riskkapitalfonden.
114

 

Nyckelpersonerna hade både rollen som anställd i NC AB och som investerare i fonden. 

Enligt NC AB var det viktigt att skilja dessa funktioner åt. NC AB ägdes tidigare av 
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nyckelpersonerna men såldes år 2005 till en stiftelse i Schweiz. Nyckelpersonerna hade inget 

inflytande i stiftelsens verksamhet och ägde efter överlåtelsen inga andelar i NC AB.
115

  

NC AB menade att det inte tog del av den vinst som genererades i fonden, vilket innebar att 

de anställda inte heller kunde ta del av vinsten som lön. NC AB anförde vidare att carried 

interest inte är någon belöning för prestationer utan var en i förväg avtal vinstandel som 

baserades på fondens resultat. Syftet med vinstdelningen var att upprätthålla ett gemensamt 

intresse mellan parterna.
116

  

PLA-avtalen var låneavtal som reglerade vilka parter som fick ta del av carried interest. 

Genom PLA-avtal gavs en möjlighet att låna ut kapital till ILP-bolaget som sedan 

investerades i fonden. De som tecknade PLA-avtal fick rätt att erhålla carried interest. PLA-

avtalen upprättades av ILP-bolaget och villkoren utformades av nyckelpersonerna. 

Erbjudandet om teckning av PLA-avtal gavs till de anställda som hade en relevant roll för 

portföljbolagens utveckling. NC AB menade att lånen till ILP-bolaget var ett sorts 

vinstandelslån och ersättningen skulle därför beskattas som en kapitalvinst.
117

 

Slutligen anförde NC AB att den komplexa riskkapitalstrukturen inte hade utarbetats för att 

uppnå skattefördelar. Strukturen var anpassad efter utländska riskkapitalförhållanden.
118

  

NC AB bestred anklagelsen om felaktig redovisning. NC AB hade aldrig haft rätt till, eller 

mottagit, carried interest. Någon tidigare lag eller praxis angående var carried interest skulle 

tas upp till beskattning fanns inte. En eftertaxering var således oskälig.
119

    

3.4.2 SKV:s anföranden 

SKV stod fast vid det som tidigare anförts i omprövningsbeslutet angående nyckelpersonernas 

inflytande i NC AB.
120

 

Enligt SKV kunde carried interest inte anses vara en ersättning till ILP-bolaget. ILP-bolaget 

hade endast rollen som investerare i portföljbolagen, det hade inga anställda och utförde inget 
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direkt arbete. NC AB, nyckelpersonerna och managementteamet
121

 arbetade aktivt med 

portföljbolagens förvaltning. Dessa personers arbete och sakkunskap var en viktig del av 

portföljbolagens vinstgenerering. Carried interest kunde inte anses vara en avkastning på 

investerat kapital eftersom ILP-bolaget endast ägde cirka 1 % av portföljbolagen men var den 

enda aktören som erhöll carried interest. SKV ansåg att carried interest var en ersättning som 

utgick till nyckelpersonerna och managementteamet för deras arbete i NC AB med 

portföljbolagens värdetillväxt. Carried interest var således en ersättning för tjänster utförda av 

NC AB.
122

 

SKV anförde att nyckelpersonerna, i egenskap av indirekta ägare till ILP-bolaget, utformade 

villkoren för PLA-avtalen samt bestämde vilka personer som fick teckna dessa avtal. Vidare 

anförde SKV att investeringarna via PLA-avtal speglade investerarnas betydelse för fonden. 

Den största delen av PLA-avtalsinnehavarnas avkastning utgjordes av carried interest. 

Följaktligen var carried interest en personlig, prestationsbaserad ersättning.
123

  

I målet var det ostridigt att GP-bolaget stod som den formella förvaltaren av fonden.
124

 SKV 

ansåg dock att nyckelpersonerna och managementteamet hade ett stort inflytande över 

förvaltningen genom styrelsearbete i portföljbolagen och anställning i NC AB.
125

 NC AB 

utförde det arbete som bidrog till portföljbolagens värdetillväxt. All carried interest skulle 

således hänföras till detta bolag.
126

  

3.4.3 Domskäl och domslut 

Förvaltningsrätten konstaterade att det arbete som utfördes i GP-bolaget ersattes genom en 

förvaltningsavgift och inte genom carried interest. Nyckelpersonerna skulle investera cirka 1-

2 % av fondens totala kapital. I målet skedde investeringen genom ett ILP-bolag. 

Nyckelpersonerna investerade med samma risk som de externa investerarna. Trots detta erhöll 

endast nyckelpersoner och investerare genom PLA-avtal carried interest. Förvaltningsrätten 

menade att den enda anledningen till att nyckelpersonerna erhöll carried interest var deras 
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aktiva arbete i NC AB. Enligt förvaltningsrätten var carried interest således en 

prestationsbaserad ersättning som inte kunde kopplas till det investerade kapitalet.
127

  

Förvaltningsrätten konstaterade att carried interest genererades genom arbete i NC AB och 

styrdes av nyckelpersonerna till ILP-bolaget. Enligt förvaltningsrätten hade SKV gjort en 

korrekt bedömning i omprövningsbeslutet. Carried interest var i fallet prestationsbaserad och 

skulle beskattas i inkomstslaget näring hos NC AB. Vidare ansåg förvaltningsrätten att 

nyckelpersonerna skulle beskattas i inkomstslaget tjänst för den carried interest de erhållit.
128

  

NC AB dömdes till eftertaxering med påförande av arbetsgivaravgifter. PLA-avtalsinnehavare 

och nyckelpersoner dömdes till upptaxering.   

3.5 Reflektioner kring omprövningsbeslut och dom mot NC AB 

Mot bakgrund av vad som anfördes i SKV:s omprövningsbeslut och förvaltningsrättens dom 

ligger det grundläggande problemet i osäkerheten kring klassificering och beskattning av 

carried interest. Nedan följer våra tankar kring omprövningsbeslutet och domen. 

3.5.1 Vem kontrollerade NC-strukturen?  

Både SKV och förvaltningsrätten fastställde att den särskilda vinstandelen i fallet med NC AB 

utgjorde ersättning för arbetsprestationer och skulle beskattas i inkomstslaget tjänst, trots att 

det inte fanns specifikt lagstöd för carried interest. SKV:s bedömning utgick till stor del från 

praxis som berörde eftertaxering och verklig innebörd i olika avtalsförhållanden. 

Ett HFD-avgörande som presenterades i omprövningsbeslutet var RÅ 2008 ref. 66 (BIAB-

fallet). Enligt vår mening speglar BIAB-fallet ganska tydligt hur inkomster har planerats för 

bästa möjliga skatteutfall, något som kan jämföras med Burmeisters ”på förhand planerade 

rättshandlingskedjor”
129

. Mot bakgrund av BIAB-fallet kan liknande slutsatser dras i NC-

fallet. I NC AB kan en tydlig planerad rättshandlingskedja urskiljas. Nyckelpersonerna var 

grundare av NC-strukturen och hade genom anställning och aktivt arbete i både NC AB och 

GP-bolaget stort inflytande över verksamheten. Enligt uppgifter från SKV sålde 

nyckelpersonerna år 2005 NC AB:s moderbolag till en stiftelse i Schweiz. Genom 
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försäljningen blev Nordic Capital och NC AB formellt två från varandra skiljda aktörer med 

egna intressen. En intressant fråga enligt vår mening är om ett ägarsamband trots 

försäljningen fortfarande förelåg. Efter försäljningen fortsatte nyckelpersonerna med sitt 

aktiva arbete i NC AB genom styrelsearbete och en fortsatt firmateckningsrätt. Sådana 

arbetsuppgifter är centrala och betydande i ett bolags verksamhet. Den verkligen innebörden 

borde således vara att nyckelpersonerna kontrollerade NC AB även efter försäljningen. Vi är 

av åsikten att den fortsatta kontrollen även tyder på att ett gemensamt intresse fortfarande 

förelåg mellan NC AB och NC-strukturen.  

GP-bolaget stod som förvaltare av fonden men hade inga egna anställda. Förvaltningen 

sköttes istället av ett managementteam som utgjordes av anställda från NC AB. Det är enligt 

vår mening högst troligt att även nyckelpersonerna utgjorde en del av detta team.  Av ovan 

anförda argument anser vi att nyckelpersonerna, genom sin kontroll i NC AB och GP-bolaget, 

var betydelsefulla för fondens värdetillväxt.  

3.5.2 Den verkliga arbetsfördelningen  

I NC-fallet var det ostridigt vilka parter som faktiskt erhöll carried interest. Den särskilda 

vinstandelen utgick till ILP-bolaget och därifrån till nyckelpersonernas bolag samt till de 

nyckelpersoner och anställda i NC AB som hade tecknat PLA-avtal. En av frågorna som SKV 

ville finna svar på var varför carried interest utgick till just dessa aktörer.  

SKV menade att riskkapitalfondens tillväxt berodde på NC AB:s sakkunskap och know-how 

om riskkapitalmarknaden. Utan denna unika kompetens hade fonden inte genererat vinst i 

samma omfattning. SKV:s argument är enligt vår mening befogade. Riskkapitalbranschen är, 

som namnet anger, en verksamhet förenad med risk, vilket kräver att de verksamma aktörerna 

besitter tillräckligt med kunskap om branschen och dess riskhantering. 

Till följd av nyckelpersonernas anställning i NC AB ansåg SKV att det var sannolikt att både 

förvaltning och rådgivning utgick från detta bolag. Det är från vår sida rimligt att anta att 

nyckelpersonerna, som tog det grundläggande initiativet till fonden, hade en betydande roll 

gällande rådgivning och förvaltning.   

ILP-bolaget mottog all carried interest men hade inga egna anställda. SKV anförde dock att 

något slags arbete måste ha legat till grund för fondens värdetillväxt och att detta arbete till 
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viss del utfördes av nyckelpersonerna i NC AB. Vi håller med SKV om att fondens 

värdetillväxt till viss del påverkades av aktiva arbetsinsatser. Det är enligt vår mening 

osannolikt att ILP-bolagets investering på 1 % kunde rättfärdiga en avkastning i form av 

carried interest på 20 %. 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan i detta avsnitt (3.5) är det utifrån vårt perspektiv 

uppenbart att nyckelpersonerna ”satt på flera stolar”. Det var ostridigt att ett värdeskapande 

arbete hade utförts – problemet grundades i var arbetet hade utförts. NC-strukturen var 

komplicerad och vi anser att det är svårt att se var det faktiska arbetet utfördes. Det är därför 

logiskt att SKV försökte fastställa den verkliga arbetsfördelningen genom att koppla samman 

personer, kunskaper, prestationer och ersättningar i logiska handlingsmönster. Det finns grund 

i de förhållanden som SKV lade fram. Även vi anser att en betydande del av arbetet med 

fonden utfördes i NC AB eftersom både kompetens och nyckelpersonerna fanns i detta bolag.  

Även det faktum att GP-bolaget var etablerat på Jersey styrker uppfattningen om att det var 

NC AB som skötte förvaltningen av den svenska riskkapitalfonden. Vi håller med SKV om att 

de externa investerarnas förtroende borde legat hos nyckelpersonerna, som hade kunskap om 

branschen i Sverige, och inte hos GP-bolagets styrelseledamöter från Jersey.   

3.5.3 Sambandet mellan prestationer och carried interest  

Enligt NC AB fanns det specifika avtal som reglerade ersättningen för det rådgivande arbete 

som det utförde åt GP-bolaget. Carried interest låg enligt NC AB helt utanför denna avtalade 

ersättning. En fråga som uppkommer är vem som egentligen påverkar fondens vinst? En 

riskkapitalfonds vinst uppstår vid avyttring av portföljbolag.
130

 NC AB menade att deras 

rådgivning inte ska jämställas med det värdeskapande arbetet för fonden. Beslut angående 

köp, avyttring och omstrukturering fattades av GP-bolaget – att anställda från NC AB 

utgjorde arbetsgruppen i GP-bolaget spelade enligt NC AB inte någon roll.  

Ur vår synvinkel såg dock verkligheten annorlunda ut. Styrelsen i GP-bolaget fattade 

visserligen formellt de slutgiltiga besluten men enligt vår mening hade NC AB en stor 

inverkan på dessa beslut. GP-bolaget var inte förpliktat att följa NC AB:s råd men eftersom 

styrelsemedlemmarna i GP-bolaget var från Jersey, och troligen inte lika insatta i den svenska 
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riskkapitalbranschen som de anställda i NC AB, borde rådgivningen från NC AB varit av stor 

vikt. 

3.5.4 Påverkan av rättspraxis 

SKV ifrågasatte inte den civilrättsliga giltigheten av de avtal som reglerade carried interest, 

men kunde den särskilda vinstandelen kopplas till en prestation skulle den anses utgöra en 

tjänsteinkomst. Enligt SKV:s undersökningar baserades carried interest på prestationer i NC 

AB.  

Precis som Burmeister skriver finns det många fall där civilrätten och skatterätten ställs emot 

varandra. I dessa fall brukar problemet försöka lösas genom ett fastställande av den verkliga 

innebörden.
131

 Enligt HFD:s uttalande i RÅ 2004 ref. 27 är verklig innebörd en accepterad 

metod vid fastställande av inkomsters rubricering.
132

 Vår tolkning av utfallen i 

omprövningsbeslutet och domen är att SKV och förvaltningsrätten ansåg att 

arbetsfördelningen i NC-strukturen inte speglade den verkliga fördelningen.  

I SKV:s omprövningsbeslut presenterades målen RÅ 2008 ref. 66 (BIAB-fallet) och RÅ 2001 

ref.50 (Brynäs-fallet). I båda fallen diskuterades en viss handlings verkliga innebörd. I BIAB-

fallet påpekades att bolagskonstruktionen uppenbarligen endast haft till syfte att möjliggöra 

provisionsinkomster för bilägarna.
133

 Här kan en parallell dras med NC-fallet. Enligt vår 

uppfattning är det sannolikt att NC-strukturen var planerad för att uppnå skattemässiga 

fördelar. Mellan Brynäs-fallet och NC-fallet föreligger enligt vår uppfattning inga större 

likheter. Brynäs-fallet kan dock vara användbart som stöd för att en handlings verkliga 

innebörd kan få företräde framför civilrättsligt giltiga avtal. 

En parallell kan även dras mellan nyckelpersonernas utförda arbete i NC AB och G.P:s, i 

BIAB-fallet, utförda arbete i fåmansbolagen. I de båda fallen uppkom frågan om ersättningar 

hade redovisats hos rätt aktör i rätt inkomstslag. I BIAB-fallet fann HFD att arbetet hade 

utförts i fåmansbolagen och att G.P:s ersättning från aktieförsäljningen skulle beskattas som 

lön. Alla instanser gjorde likvärdiga bedömningar i BIAB-fallet, vilket tyder på en klar 
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situation då verklig innebörd kan få företräde framför civilrättsligt giltiga handlingar. I NC-

fallet utgick carried interest till ILP-bolaget men borde, enligt SKV, utgått till NC AB.  

SKV:s argument angående den verkliga arbetsfördelningen är rimliga och det är fel att påstå 

att det inte skulle finnas viss tyngd i dem. Det bör dock observeras att BIAB-fallet och NC-

fallet berör två skiljda branscher. Riskkapitalbranschen har, som tidigare nämnts, en komplex 

struktur utan bakomliggande regelverk. Det skulle enligt vår mening därför vara fel att dra en 

helt jämförande linje med BIAB-fallet.  

Civilrättsligt kan tyckas att vinstdelningen genom PLA-avtalen bör gälla eftersom avtalsfrihet 

råder inom civilrätten.
134

 Det är dock inte möjligt att avtala bort skattereglerna då dessa är 

indispositiva. En vinstdelning bygger på associationsrättsliga överrenskommelser och är inte 

beroende av skatterätten. Det är därför inte vinstdelningen genom PLA-avtalen som 

ifrågasätts utan hur vinsten har redovisats. Civilrätten och skatterätten är två rättsliga områden 

som samspelar med varandra. När civilrättsliga avtal står i strid med skatterättsliga regler kan 

det därför bli svårt att avgöra vilket område som ska få företräde. Vid en sådan kollision kan 

ett fastställande av den verkliga innebörden ge en lösning på problemet. I vilka fall ska då den 

verkliga innebörden gå före civilrättsligt giltiga avtal? Enligt vår uppfattning måste det finnas 

en stark bevisbörda, med andra ord bör det klart framgå att verkligheten ser ut på ett annat sätt 

än vad som har avtalats eller redovisats. I RÅ 2004 ref. 27 kom HFD fram till att det som 

hade avtalats faktiskt speglade den verkliga innebörden. I BIAB-fallet blev utfallet det 

motsatta. Strukturen i BIAB-fallet var förhållandevis lättöverskådlig och det framgick tydligt 

att verkligheten inte stämde överens med inlämnade deklarationer. I jämförelse med ovan 

nämnda fall anser vi att NC-fallet är mer svåröverskådligt. Ett flertal bolag och komplexa 

ägarsamband gör det svårare att urskilja en verklig innebörd. SKV har dock gjort en väldigt 

noggrann undersökning av strukturen i NC-fallet och av tidigare framlagda argument står det 

ganska klart att det värdeskapande arbetet utfördes i NC AB. Den verkliga innebörden i NC-

fallet bör enligt vår mening således ges företräde framför vad som avtalats mellan parterna. 
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3.5.5 Förenklingsbild av strukturen 

Kärnfrågan i NC-fallet var hur betalningsströmmarna rörde sig och hur carried interest skulle 

klassificeras. Vår uppfattning är att det inte är nödvändigt att se till alla parter i strukturen. För 

att tydliggöra den verkliga innebörden har vi istället brutit ner strukturen på ett enklare plan.  

Nyckelpersonerna investerade via ILP-bolag, vilket kan likställas med att de investerade 

direkt i fonden. Nyckelpersonerna var anställda i NC AB och hade inflytande över det 

rådgivande arbetet. NC AB förvaltade fonden och bistod med rådgivning och know-how.  

Figur 6. Beskrivning av strukturens verkliga innebörd 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Förslag till lag angående förvaltare i alternativa investeringsfonder 

Från och med juli 2013 kommer, med största sannolikhet, en lag som berör förvaltare av 

riskkapitalfonder att implementeras i Sverige. Lagen baseras på ett EU-direktiv från år 2011. 

Någonting som har uppmärksammats är bland annat den definition av carried interest som är 

tänkt att finnas i lagen. I lagförslaget definieras carried interest som en prestationsbaserad 

ersättning, vilket har skapat debatt i riskkapitalbranschen.  

 

3.6.1 AIFM-direktivet 
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om förvaltare av alternativa investeringsfonder
135

, ett direktiv som bland annat berörde 

riskkapitalfonder. Direktivet var ett resultat av finanskrisen år 2008 och dess negativa 

verkningar på det globala, finansiella systemet. I Kommissionens direktivförslag från april 

2009 står följande att läsa: 

 

”Det har tydligt visat sig att risker som uppstår i en sektor snabbt kan påverka hela det  

finansiella systemet, vilket resulterar i allvarliga konsekvenser för alla aktörer på de 

finansiella marknaderna och för stabiliteten på de underliggande marknaderna.”
136

  

 

Med uttalandet menade Kommissionen att det krävs en strängare harmonisering av de krav 

som ställs på verksamma aktörer inom förvaltning av alternativa investeringsfonder (nedan 

kallat AIFM-fonder), däribland riskkapitalfonder. Kommissionen menade vidare att 

finanskrisen år 2008 visade att förvaltare av AIFM-fonder utsatt både sig själva och andra 

aktörer inom denna bransch, såsom investerare och borgenärer, för en hög risk. Detta har 

påverkat Europas finansiella marknad i en negativ riktning. I direktivförslaget ansåg 

Kommissionen att det krävdes mer enhetliga regler inom EU eftersom stora skillnader mellan 

de nationella regelverken kan skapa gränsöverskridande problem.
137

  

 

Tanken bakom Direktivet var främst att effektivisera kontrollen och tillsynen av förvaltare av 

AIFM-fonder inom EU.
138

 Regleringen ska omfatta och tillämpas på alla förvaltare av AIFM-

fonder inom EU, undantaget från vad som anges i artikel 3 i Direktivet.
139

 

3.6.2 Implementering av Direktivet i svensk lag 

3.6.2.1 AIF-förvaltarutredningens betänkande 

I juni år 2011 tillsatte regeringen en utredning, AIF-förvaltarutredningen, med uppdrag att 

utarbeta ett lagförslag för implementering av Direktivet svensk lag. Den 5 oktober 2012 

presenterade AIF-förvaltarutredningen betänkandet Förvaltare av alternativa 

investeringsfonder
140

 (Betänkandet). I Betänkandet framlades bland annat förslag på 
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tillämpningsområden och nya definitioner på begrepp som skulle bli aktuella i och med den 

nya lagen (Lag (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder)
141

.
142

 Enligt AIF-

förvaltarutredningen kommer den nya lagen bli tillämplig på bland annat riskkapitalfonder.
143

 

SVCA har i ett remissvar framfört sina synpunkter angående det aktuella Betänkandet. I 

remissvaret pekades bland annat på den stora skillnad som finns mellan riskkapitalfonder och 

vanliga investeringsfonder. SVCA menade att beräkningssätten för vinstandelar skiljer sig 

markant och att fonderna därmed inte bör jämställas i lagen. Den största skillnaden är hur 

investeringar i fonderna sker. I en riskkapitalfond investerar både förvaltare och externa 

investerar, dessa parter tar sedan del av vinsten genom förutbestämda avtal. Att förvaltaren 

sedan erhåller en särskild vinstandel är sedermera branschpraxis. Förfarandet skiljer sig från 

vanliga investeringsfonder där förvaltarens investering inte sker parallellt med de externa 

investerarnas. I remissvaret påpekades även att det i Betänkandet fanns en oriktig uppfattning 

om hur carried interest ska behandlas.
144

  

I 1 kap 11 § i förslaget till lag (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

beskrivs carried interest på följande sätt: 

”11 § I denna lag betyder […] 2. särskild vinstandel (carried interest): en andel av AIF-

fondens vinst som tillfaller AIF-förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive 

eventuell andel av fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på en investering 

som gjorts i fonden av förvaltaren […]”
145

 

SVCA ansåg att denna beskrivning inte var korrekt. Carried interest är inte ”ersättning för 

förvaltningen” utan en avkastning på investerat kapital. Det borde därför enligt SVCA 

tydliggöras i förarbetena hur denna särskilda vinstandel ska bedömas i 

riskkapitalsammanhang.
146  
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3.6.2.2 Finansdepartementets lagrådsremiss 

Den 12 april 2013 överlämnade Finansdepartementet en lagrådsremiss
147

 som innehöll 

lagförslaget Förslag till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till grund för 

förslaget låg både Direktivet och Betänkandet. Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 22 

juli 2013.
148

 Lagen kommer att omfatta de flesta förvaltarna av AIF-fonder inom EES.
149

  

I lagrådsremissen skrev Finansdepartementet att AIFM-direktivet även kommer att gälla 

sådana fonder som idag inte omfattas av den svenska fondlagstiftningen (LIF), exempelvis 

riskkapitalfonder. Det påpekades att riskkapitalfonder och investeringsfonder har vissa 

likheter men trots detta inte ska förväxlas då det även föreligger betydelsefulla skillnader. 

Exempel på sådana skillnader är att riskkapitalfonder inte riktar sig till allmänheten utan till 

mer specifika investerare samt att riskkapitalfondens förvaltare vanligen investerar parallellt 

med övriga investerare.
150

  

I lagrådsremissen föreslogs att ett antal nya begrepp och definitioner skulle införas som på 

bästa sätt skulle överensstämma med terminologin i Direktivet.
151

 I lagrådsremissens 

lagförlag, Förslag till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 kap. 12 § stadgas 

att lagens tillämpningsområde ska gälla AIF-förvaltare som är etablerade i Sverige och har 

tillåtelse att förvalta AIF-fonder. 

Som framgår av lagrådsremissen kommer den nya lagen om AIF-förvaltare att påverka 

riskkapitalfonder.
152

 Genom att förvaltare av riskkapitalfonder regleras kommer även carried 

interest att beröras. Carried interest beskrivs i lagrådsremissen som den del av vinsten som 

tillfaller förvaltaren efter fondens avveckling.
153

 I lagförslagets 1 kap. 11 § stadgas ett antal 

definitioner, bland annat särskild vinstandel (carried interest) i punkt 26: 

 

”26. särskild vinstandel: en andel av en alternativ investeringsfonds vinst som tillfaller AIF-

förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive eventuell andel av fondens vinst som 
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tillfaller förvaltaren som avkastning på en investering som gjorts i fonden av förvaltaren 

[…]”
154

 

3.6.3 Reflektioner kring AIFM-direktivet 

 

Harmoniseringen av AIFM-direktivet kommer att påverka den svenska riskkapitalmarknaden 

i många hänseenden. I framställningen har vi dock valt att endast lägga fokus på hur den 

särskilda vinstandelen definieras.  

 

I SVCA:s yttrande över Betänkandet pekades det främst på de oklarheter som kan uppstå på 

den svenska riskkapitalmarknaden. SVCA var orolig över den, ur dess synvinkel, felaktiga 

definitionen av carried interest. Enligt SVCA var det viktigt att det framgick i lag att carried 

interest är avkastning på investerat kapital och inte en prestationsbaserad ersättning.  SVCA 

förespråkade ett lagstadgande av carried interest men hade starka åsikter över hur regleringen 

skulle se ut. Definitionen av carried interest i lagförslaget stadgar att carried interest utgår till 

förvaltaren som ersättning för arbetet med förvaltningen. Lagförslagets definition av carried 

interest kommer således inte att överrensstämma med den definition som SVCA förespråkar.  

 

Den oro som SVCA uttrycker är enligt vår mening till viss del befogad. Ett fastställande av 

carried interest som en prestationsbaserad ersättning skulle innebära att den särskilda 

vinstandelen i slutändan riskeras att helt bli beskattad i inkomstlaget tjänst. Definitionen säger 

dock även att avkastning på det kapital som investerats av förvaltaren inte ska räknas till 

carried interest. En fråga att belysa är vad som utgör en skälig avkastning till en förvaltare av 

en riskkapitalfond för dennes investering i fonden.  

 

Enligt vår uppfattning kan beskattningsproblemet med carried interest komma att kvarstå om 

inget gränsbelopp för avkastning till förvaltare fastställs. Det är inte ovanligt att förvaltaren 

erhåller en mycket hög avkastning i förhållande till investeringen (som ofta ligger runt 1-3 

%). Civilrättsligt är en avtalad vinstdelning giltig, vilket hypotetiskt gör det möjligt för 

förvaltare att hänföra all ersättning till avkastning på investerat kapital. Denna ersättning 

skulle då kunna undantas från det som anses utgöra carried interest i lagförslaget. En 
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intressant fråga är hur mycket kapital som skulle vara möjligt att hänföra till investeringen 

innan ersättningen kan liknas vid förtäckt lön. Förtäckt lön innebär att en företagsledare 

gynnas på bolagets bekostnad och ska beskattas på samma vis som vanlig lön i inkomstslaget 

tjänst.
155

 Fondens förvaltare kan i detta fall likställas med en företagsledare.   

 

Problemet med avkastningens storlek är en intressant fråga som berör både ekonomiska och 

juridiska aspekter. Frågan sträcker sig dock utanför uppsatsens ramar och för djupare 

förståelse krävs en djupare analys. Frågan har belysts men kommer inte utredas vidare. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att AIFM-direktivet inte utformades för att lösa 

beskattningen av carried interest. Finansdepartementets lagförslag berör dock 

riskkapitalbranschen och kommer att påverka beskattningen genom att en definition av carried 

interest fastställs. Det är svårt att utvisa i vilken utsträckning den nya lagen kommer att 

påverka förvaltning och beskattning av riskapitalfonder. En lagstadgad definition av carried 

interest kommer till viss del underlätta problematiken, dock kvarstår oenigheten kring varför 

förvaltaren får ta del av de övervinster som en riskkapitalfond genererar. 
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4 Avslutande analys 

Riskkapitalbranschen har varit etablerad i Sverige sedan 1980-talet men det var först under 

2007 som SKV började granska och eftertaxera ett antal riskkapitalister inom denna bransch. 

Under 2010 blev det allmänt känt att granskningens fokus legat på den särskilda vinstandelen 

carried interest.
156

  En intressant fråga är varför det är först nu denna särskilda vinstandel har 

uppmärksammats – carried interest torde inte vara någon ny typ av vinstandel.  Anledningen 

till detta är enligt SKV endast att riskkapitalbranschen inte tidigare hade granskats.
157

  

Om carried interest har funnits under en längre tid, och inte tidigare beskattats i inkomstslaget 

tjänst, är det då inte rättsosäkert att eftertaxeringar har genomförts av denna särskilda 

vinstandel? Frågan är svår och det krävs omfattande förståelse och bakomliggande fakta för 

att kunna besvara den.  

Skatteproblemet grundar sig i att det inte uttryckligen finns stadgat i svensk lag i vilket 

inkomstslag carried interest ska beskattas. Vid kategorisering av en inkomst måste det 

fastställas varifrån den är att hänföras. För att en inkomst ska kunna beskattas i inkomstslaget 

kapital krävs att varken inkomstslaget näring eller tjänst föreligger. Som tidigare beskrivits i 

arbetet krävs vissa kriterier för att inkomstslaget näring och tjänst ska föreligga.
158

 För att 

carried interest ska kunna beskattas i inkomstslaget tjänst eller näring krävs att vinstandelen 

faller under dessa kriterier.  

I Sverige finns det idag ingen specifik lagstiftning på riskkapitalområdet och inte heller någon 

tydlig definition på vad carried interest innebär. Avsaknaden av lagstöd och en oklar 

bolagsstruktur har medfört svårigheter att urskilja varifrån carried interest är att hänföras. 

Endast ett fåtal omprövningsbeslut från SKV samt en förvaltningsrättsdom finns som 

vägledning på området. Av förvaltningsdomstolarna utgör förvaltningsrätten lägsta instans, 

varför avgörandet inte kan anses vara prejudicerande.   

En riskkapitalstruktur kan se ut på många skiljda sätt men för att kunna fortsätta med 

utredningen av carried interest är det nödvändigt att skapa en generell bild. Mot bakgrund av 
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presenterad fakta i tidigare avsnitt är vår uppfattning att nyckelpersoner i en 

riskkapitalstruktur är ofta initiativtagare till riskkapitalfonden och står, genom anställning i 

rådgivningsbolaget, indirekt bakom alla viktiga beslut som rör fondens fortlevnad. 

Nyckelpersonerna äger i många fall även förvaltningsbolaget och det är inte ovanligt att de 

ses som investerare i fonden och därmed kan ta del av carried interest. 

SKV är den myndighet som driver beskattningsfrågan angående carried interest framåt. Dess 

huvudargument bygger på den roll som rådgivningsbolag har i en riskkapitalstruktur. I sitt 

remissvar på Finansdepartementets promemoria
159

 påpekar SKV att rådgivningsbolaget har en 

viktig och värdeskapande funktion för riskkapitalfonden. Med uttalandet menade SKV att 

carried interest uppstår till följd av prestationer i rådgivningsbolaget. 

Det enligt vår mening starkaste motargument som riskkapitalsidan lägger fram är att carried 

interest är en avkastning på det kapital som de externa investerarna kräver att förvaltaren 

investerar i fonden. Det förvaltningsarvode som förvaltaren erhåller är genom avtal skiljt från 

ersättning i form av carried interest.  

Även vi anser att rådgivningsbolaget har en avgörande roll för fondens utveckling eftersom 

rådgivningsbolaget tillsätter det förvaltarteam som arbetar i förvaltningsbolaget. I ett generellt 

fall är det dock omöjligt att avgöra vilket part som besitter den kunskap som krävs i branschen 

och vem som verkligen fattar de slutgiltiga besluten angående fonden.  

Vidare att ta ställning till är hur rättssäkerheten påverkas av att SKV drar egna slutsatser 

angående carried interest, när en reglering inte finns fastställd i lag. Den skatterättsliga 

legalitetsprincipen ”nullum tributum sine lege” (ingen skatt utan lag) sägs i viss doktrin vara 

mer än en allmän rättsprincip.
160

 Hultqvist skriver att legalitetsprincipen skulle kunna utläsas 

av 1 kap. 1 § 3 st. RF och 8 kap. 3 § RF.
161

 I lagrummen stadgas att den offentliga makten 

utövas under lagarna och att riksdagen inte får bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter 

avseende bland annat skatt. I samband med tolkning av legalitetsprincipen brukar 

retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF nämnas. Förbudet innebär att beskattning av en 

inkomst inte får ske om inkomsten inte var beskattningsbar vid inkomstens uppkomst. 
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Med legalitetsprincipen som utgångspunkt skulle en bokstavstolkning av IL innebära att 

carried interest varken borde beskattas inom tjänst, kapital eller näring. Carried interest 

regleras inte uttryckligen under något av dessa inkomstslag och skulle vid en sådan tolkning 

vara skattefri. Enligt vår uppfattning är rättssystemet inte så enkelt. Det är osannolikt att 

skatterätten skulle kunna innehålla en uttömmande lista på alla de begrepp som förekommer i 

olika skattesammanhang. Skatterätten påverkas av ekonomi och politik och har även 

influenser från utlandet, vilket ofta skapar nya begrepp på skatteområdet. Carried interest är 

ett exempel på ett från början utländskt begrepp. Enligt vår mening är det därmed inte rimligt 

att tolka legalitetsprincipen rakt av. Vid en sådan bokstavstolkning skulle nya benämningar, 

som inte finns lagstadgade, kunna uppstå för att undvika skatt. Detta är enligt vår mening inte 

är rättssäkert. Legalitetsprincipen kan dock även ses ur en annan synvinkel. Att dömas för 

något som inte står stadgat i lag är även det rättsosäkert. För att avgöra hur en rättssäker 

beskattning ska ske måste en avvägning göras mellan de båda sidorna. 

Enligt vår uppfattning är det viktigt att förstå var och varför en inkomst uppstår. För att få 

denna förståelse är det viktigt att se till grunden och utgå från det skattesystem som finns idag. 

Förekommer inget lagstöd är det nödvändigt att finna en annan rättssäker metod, i detta fall är 

verklig innebörd ett lämpligt tillvägagångssätt som har accepterats av HFD genom RÅ 2004 

ref. 27.
162

 I SKV:s omprövningsbeslut mot NC AB berördes praxis som behandlade verklig 

innebörd. Enligt vår mening tyder detta på att verklig innebörd var betydelsefull. I 

bedömningen lades fokus på den, enligt SKV, verkliga arbetsfördelningen.  

En intressant observation är att varken SKV eller förvaltningsrätten nämner någon praxis i 

domen mot NC AB. Förvaltningsrätten stöder till stor del sin dom på utredningen i målet, 

vilket antas vara den utredning SKV utförde i samband med omprövningsbeslutet. I 

omprövningsbeslutet försökte SKV att fastställa vad carried interest är genom att ställa upp ett 

antal frågor och besvara dessa med hjälp av praxis i liknande fall. Som ovan nämnts håller vi 

med SKV om att den praxis som nämndes i omprövningsbeslutet till viss del kan tillämpas på 

NC-fallet. Från vårt perspektiv är dock den juridiska grunden i förvaltningsrättens dom inte 

tillräcklig eftersom praxis inte åberopades och något specifikt lagstöd för carried inte fanns.  
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Enligt vår mening har SKV och förvaltningsrätten, genom användning av metoden verklig 

innebörd, omklassificerat
163

 ersättning som utgetts i form av carried interest. En fråga att 

diskutera är om en sådan omklassificering är skälig. I SOU 2002:52 skrevs följande:  

”[…] möjligheterna att vid taxeringen underkänna de skattskyldigas val av civilrättslig form 

för viss rättshandling – och därmed åsidosätta de skattskyldigas förväntade skatterättsliga 

effekter – är så gott som obefintliga. I avsaknad av särskilda regler torde det med andra  

ord endast i något extremfall komma i fråga att omkaraktärisera en som utdelning rubricerad 

betalning till förtäckt lön”
164

 

 

Det är svårt att avgöra vad som ska anses utgöra ett extremfall i denna bemärkelse. Från vår 

synvinkel borde ett extremfall syfta på en relativt ny företeelse som har utarbetats för 

skatteundvikande. Riskkapitalbranschen har varit etablerad i Sverige i över trettio år men det 

är först under de senaste åren som beskattningsproblemet med carried interest har 

aktualiserats. Den civilrättsliga innebörden borde därmed inte kunna omklassificeras utan att 

särskilt lagstöd införs.  

4.1 Avslutande reflektioner  

Under arbetets gång har vi utgått från frågeställningen ”Hur bör den särskilda vinstandelen 

carried interest behandlas inkomstskatterättsligt och efter vilka principer skulle det vara 

ändamålsenligt att lagstifta om detta?”. Frågan har inte varit helt lätt att bringa klarhet i. 

För att kunna besvara hur carried interest bör behandlas inkomstskatterättsligt har det för oss 

varit nödvändigt att ställa frågan vilket ändamål en eventuell lagstiftning ska ha och vilken 

part som bör skyddas. Denna skyddsaspekt kan angripas från två håll – innan och efter en 

eventuell lagstiftning. I båda fallen står samhällets rättssäkerhet i fokus. Innan ett 

ikraftträdande av en eventuell lagstiftning anser vi att aktörerna i riskkapitalbranchen bör 

skyddas mot en retroaktiv beskattning i form av eftertaxering. Detta anser vi är det mest 

rättssäkra i enlighet med legalitetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. Vi anser dock att 

införandet av en lag skulle minska den tvetydighet som finns på riskkapitalområdet idag. I ett 

sådant fall skulle lagens ordalydelse vara det mest rättssäkra för samhället. 
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Det är viktigt att en reglering införs, som klart och entydigt beskriver beskattningsförfarandet 

av carried interest. I sin promemoria försökte Finansdepartementet att anpassa 

riskkapitalbeskattningen till fåmansbolagsreglerna, någonting som vi inte förespråkar. En 

uppdelning av ersättningen i tjänst och kapital skulle förvisso lösa beskattningsproblemet, 

uppdelningen skulle dock bli missvisande och inte spegla ersättningens verkliga innebörd. Ett 

annat motargument är, som LO påpekade i sitt remissvar, att höginkomsttagare skulle gynnas 

eftersom dessa lättare skulle nå de övre gränsbeloppen och till viss del beskattas i kapital.  

Vi anser att det vore mest ändamålsenligt att definiera carried interest på samma sätt som 

föreslagits i Finansdepartementets lagrådsremiss. Från vår synvinkel vore det dock 

nödvändigt att fastställa en övre gräns på den avkastning på investerat kapital som förvaltaren 

av en riskkapitalfond har rätt till. Detta för att motverka att all ersättning hänförs till investerat 

kapital. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är den samhällsekonomiska nyttan. I en artikel från DN 

pekar Lodin på att SKV bryter mot gällande lagstiftning och att både riskkapitalverksamheten 

och samhällsekonomin kommer att påverkas negativt om en alltför hög skattebelastning läggs 

på carried interest.
165

 Även vi anser att det är betydelsefullt att en framtida lagstiftning inte 

påverkar riskkapitalbranschen alltför negativt. Riskkapitalbranschen är en viktig aktör för den 

svenska ekonomin och står idag för cirka 8 % av Sveriges BNP.
166

 Enligt vår mening skulle 

en alltför sträng reglering resultera i en mindre attraktiv bransch för investerare.  

 

Riskkapitalbranschen har en komplex struktur, vilket gör det svårt att fastställa hur de olika 

aktörerna samspelar. Att utforma en lagstiftning som löser beskattningen av carried interest är 

därför ett förfarande som kräver en systematisering av de olika aktörerna samt en förståelse 

för hur arbetet är fördelat. Precis som SVCA menade i sina remissutlåtanden anser även vi att 

det är nödvändigt att en lagstiftning införs för att minska osäkerheten. Det viktigaste med en 

sådan lag är att försöka fastställa ett enhetligt syfte.  
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Vår slutsats är att det är ändamålsenligt att definiera carried interest som en prestationsbaserad 

ersättning i enlighet med Finansdepartementets lagförslag
167

. Vi vill dock peka på att det inte 

finns någon generell bestämmelse för hur hög en avkastning på investerat kapital får vara. Det 

finns heller inget som säger att en förvaltare inte skulle kunna få en högre avkastning än 

externa investerare.  För att definitionen i lagförslaget ska kunna lösa problemet krävs enligt 

vår mening ett införande av ett takbelopp som reglerar hur hög avkastning förvaltare av 

riskkapitalfonder får erhålla. 

 

Det finns relevans i de argument kring verklig innebörd som SKV lägger fram i sina 

undersökningar, exempelvis angående NC AB:s aktiva arbetsinsatser i riskkapitalfonden. 

Trots att argumenten till stor del är befogade förespråkar vi inte en eftertaxering som sker utan 

specifikt lagstöd för beskattning av carried interest eller egentlig tillämplig praxis. Ett sådant 

förfarande är rättsosäkert och bör undvikas. 

 

Vid utarbetande av en eventuell särlagstiftning för carried interest bör förutsebarheten stå i 

fokus. En god förutsebarhet bidrar till en större rättssäkerhet. Med detta menar vi att det är 

viktigt att en eventuell lagstiftning innehåller klara definitioner för att undvika tvetydighet vid 

klassificering av carried interest. En eventuell lagstiftning bör även vara utformad på ett sätt 

som inte motverkar den ekonomiska tillväxten i riskkapitalbranschen. Riskkapitalbranschen 

står, som ovan nämnt, för cirka 8 % av Sveriges BNP. En motverkan av branschens tillväxt 

skulle således i sin tur påverka samhällsekonomin negativt.  

 

Det kan dock finnas positiva sidor med en grundläggande lagstiftning som täcker stora delar 

av skatteområdet. Det är inte rimligt att varje enskilt problem ska regleras genom 

särlagstiftning. Trots detta anser vi att skatterätten inte är svart eller vit och att det ibland 

krävs lagstiftning för specifika gråzoner. På grund av den osäkerhet som finns vid beskattning 

av carried interest befinner sig enligt oss denna särskilda vinstandel i en sådan gråzon. Carried 

interest bör därför regleras genom särlagstiftning. 

    

AIFM-direktivet kommer, med största sannolikhet, att implementeras i svensk lag i juli 2013 

med namnet Lag (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Hur den nya 
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lagen kommer att påverka riskkapitalbranschen och beskattningen av carried interest är svårt 

för oss att utvisa. Det vi vet är att lagförslagets definition av carried interest har skapat viss 

oenighet. Frågan om en lösning på denna oenighet lämnar vi obesvarad och hur lagen kommer 

att påverka carried interest får framtiden utvisa. 
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