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Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) 
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Sammanfattning 

Det har på senare tid uppstått en diskussion angående det asymmetriska 

vinstdelningssystemet i riskkapitalfonder. Diskussionen gäller hur s.k. carried interest 

ska beskattas. Uppsatsens fokus har legat på vilket inkomstslag carried interest är 

hänförligt till samt vem som är skattesubjekt. Skatteverket anser att carried interest är 

en prestationsbaserad ersättning och därför ska beskattas som en tjänsteinkomst. 

Motparterna menar att carried interest ska bedömas som en kapitalinkomst p.g.a. att 

ersättningen är hänförlig till avkastning på investerat kapital. Härmed råder en 

rättsosäkerhet för riskkapitalisterna.  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera rättsområdet beträffande carried interest. En i 

branschen allmänt vedertagen fondstruktur kommer stegvis presenteras i uppsatsen. 

Beskrivningen av fondstrukturen innehåller de parter och avtal som finns 

representerade. Vidare redogörs ett aktuellt rättsfall inom området, det s.k. Nordic 

Capital–fallet. Andra europeiska länders beskattning av carried interest introduceras 

för att klargöra skillnader av rättsläget.  

 

Vi anser att carried interest är mer hänförlig till inkomstslaget kapital än tjänst p.g.a. 

den risk som tagits. Det finns visst samband mellan värdetillväxten och 

rådgivningsbolaget, men det rättfärdigar inte Skatteverkets samt domstolarnas 

användning av genomsyn. Sverige behöver klargöra dagens rättsläge via ett 

avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen eller förtydligande lagtext, förslagsvis 

till liknande tysk rätt. 
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Förkortningar 
 

DI  Direktinvesterare 

FR  Förvaltningsrätten 

GP  General partner 

HBL  Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen  

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 

ILP  Initial Limited Partner 

KE  Key executives 

KR  Kammarrätten 

LP  Limited partner 

LR  Länsrätten 

LPS  Limited partnership 

RF  Regeringsformen 

RR  Regeringsrätten 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SKV  Skatteverket 

 

Utvalda generella termer: 

 

Managementteam En arbetsgrupp av personer inom ett riskkapitalbolag 

som arbetar med en fond. 

Key executives Nyckelpersoner i någon form av verksamhet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skatteverket (SKV) publicerade 2010 en tre år lång utredning av svenska 

riskkapitalbolags fondstrukturer. Utredningen innebar att SKV analyserat hur 

beskattning av carried interest skulle ske.
1
 Carried interest är en ersättning som enligt 

utredningen är närmast jämförlig med en prestationsbaserad intäkt, och ska därför 

beskattas i inkomstslaget tjänst.
2
 En prestationsbaserad inkomst innebär att 

mottagaren har utfört en viss arbetsprestation för att erhålla ersättningen.  

 

Carried interest utgår vid avyttring av en fond till bl.a. key executives, vilka är 

personer som innehar en nyckelposition i fondstrukturen.
3
 Det svenska begreppet för 

carried interest är särskild vinstandel. Vi väljer dock att använda oss av det 

internationella begreppet eftersom det är allmänt vedertaget i branschen.
4
  

 

Utredningen som SKV publicerade resulterade i ett beslut som innebar att utbetalning 

av carried interest ska anses utgöra en prestationsbaserad ersättning som uppkommit i 

rådgivningsbolaget.
5
 Rådgivningsbolaget är i fallet ett riskkapitalbolag, men fungerar 

i fondstrukturen som rådgivarbolag.
6
 Vidare konstaterades att den intäkt som carried 

interest utgjort i rådgivningsbolaget kunnat kvittas mot lönekostnadsavdrag vid 

utbetalning i form av lön till anställda, och därför ska endast sociala avgifter i form av 

arbetsgivaravgifter utgå när fysiska personer erhåller ersättningen vid ett senare 

skede.
7
 Utredningen resulterade även i att den carried interest som key executives 

erhåller ska beskattas där prestationen utförts, d.v.s. i rådgivningsbolaget, oavsett vad 

de civilrättsliga avtalen innefattat. SKV ansåg härmed att den slutliga mottagaren av 

carried interest inte kan avtala bort en prestation om verkligheten är något annat.
8
  

 

                                                        
1 Sven-Åke Bergkvist, Martin Nilsson, Niklas Hagbard & Carl Beyer. Skatteverkets offensiv mot 

riskkapitalbranschen, Svensk skattetidning, 2011:4, s. 332.  
2 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 4. 
3
 En närmare förklaring av key executives i avsnitt 5.1.1. 

4 Finansdepartementets promemoria, Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s.40. 
5 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 4. 
6 Fondstrukturen beskrivs närmre i kapitel 4. 
7 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 2. 
8Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, 2012-05-02, hämtad 2014-03-08 från 

https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2012/remissvar2012/13122813312112.5.71004

e4c133e23bf6db800077752.html, 

https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2012/remissvar2012/13122813312112.5.71004e4c133e23bf6db800077752.html
https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2012/remissvar2012/13122813312112.5.71004e4c133e23bf6db800077752.html
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SKV:s beslut mötte genast motstånd från riskkapitalbranschen och flera 

riskkapitalbolag överklagade SKV:s beslut till Förvaltningsrätten (FR). En överklagan 

som togs upp var riskkapitalbolaget Nordic Capitals. Nordic Capital ansåg att SKV 

inte har lagstöd att omklassificera en kapitalinkomst till tjänsteinkomst samt att 

intäkten ska anses fortsätta vara resultatbaserad.
9
 En resultatbaserad ersättning utgår 

efter ett visst uppnått resultat och beskattas som en kapitalinkomst. SKV yrkade att 

det var key executives och rådgivningsteamen i Nordic Capital som utfört det 

värdeskapande arbetet i portföljbolagen, samt att arbetet utförts hos Nordic Capital 

där key executives och rådgivningsteamen är anställda.
10 FR dömde till fördel för 

SKV i ett omdiskuterat fall som senare skulle komma att överklagas till 

Kammarrätten (KR).
11

 

 

I slutet av 2013 avgjorde KR riskkapitalbolagets överklagan med bifall till käranden 

och fastställde bl.a. följande; den värdetillväxt som sker i portföljbolagen är hänförlig 

till en mängd olika omständigheter och inte enbart till key executives arbete.
12

 SKV 

överklagade KR:s beslut, men har i skrivande stund inte beviljats prövningstillstånd i 

Högsta förvaltningsdomstolen. 

 

Det grundläggande problemet med carried interest är att avgöra vem som är 

skattesubjekt samt hur ersättningen ska beskattas. 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera det svenska rättsläget rörande carried interest i 

riskkapitalbolag, med fokus på key executives. Vi avser att ge läsaren en redogörelse 

av Nordic Capital-fallet samt ge vår åsikt om beskattningen av ersättningen. 

1.3 Problemformulering 

Frågeställningarna som kommer behandlas är: 

1) Vem är skattesubjekt? 

2) Ska carried interest anses utgöra en prestations- eller resultatbaserad 

ersättning? 

                                                        
9 Förvaltningsrätten i Stockholm (FRNS), mål nr 4182-11, s. 6. 
10Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, 2012-05-02, hämtad 2014-03-08 från 

https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2012/remissvar2012/13122813312112.5.71004

e4c133e23bf6db800077752.html, 
11 En redogörelse av fallen beskrivs i kapitel 6. 
12 Kammarrätten i Stockholm (KRNS), mål nr 8755--8764-12. s.27.  

https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2012/remissvar2012/13122813312112.5.71004e4c133e23bf6db800077752.html
https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2012/remissvar2012/13122813312112.5.71004e4c133e23bf6db800077752.html
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1.4 Metod 

Utgångspunkten i uppsatsen är en klassisk juridisk metod, d.v.s. de fyra rättskällorna; 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Det finns endast ett begränsat antal rättskällor 

inom området och därför beaktas myndighetspromemorior, SKV:s utredningar och 

övriga vetenskapliga debattinlägg. Hänsyn tas även till domar i Nordic Capital-fallet. 

En presentation av andra europeiska länders beskattning av carried interest kommer 

att genomföras. 

1.5 Avgränsning 

Inverkan på fondens värdetillväxt och beskattning av carried interest hos 

managementteamen och övriga anställda i rådgivningsbolaget kommer endast beröras 

ytligt. Key executives förutsätts vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige.
13

 Andra 

staters nationella beskattning inom området kommer endast vidröras vid en jämförelse 

med svensk rätt. En djupare beskrivning av fåmansföretagsreglerna, de s.k. 3:12-

reglerna, i 56-57 kapitlet IL kommer inte att ges. Av förenklingsskäl kommer endast 

en, inom branschen, vedertagen fondstruktur att presenteras.  

1.6 Disposition 

Ämnet som uppsatsen berör kommer byggas upp stegvis. För att läsaren snabbt ska 

förstå ämnet, redogörs till en början riskkapitalbranschen och följs upp med en 

beskrivning av begreppet carried interest. Vidare beskrivs 

gränsdragningsproblematiken mellan prestations- och resultatbaserad intäkt, därefter 

beskrivs hur carried interest erhålls. Vi kommer avslutningsvis redogöra Nordic 

Capital-fallet för att slutligen analysera informationen och besvara frågeställningen.  

 

 

 

                                                        
13 En förklaring av key executives kommer ske vidare i texten kapitel 4.2. 
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2 Riskkapitalbolag 

2.1 Vad är ett riskkapitalbolag? 

Ett riskkapitalbolag är ett bolag vars verksamhet till stor del består av att investera i 

andra bolag som har potential att växa. Riskkapitalbolag kan ses som en länk mellan 

kapitalstarka verksamheter och företag som har ett behov av större kapital.
14

 Ett 

riskkapitalbolag kan förutom att tillskjuta nytt kapital, s.k. riskkapital, även fungera 

som rådgivare, erbjuda ett brett kontaktnätverk eller bistå med erfarenhet till ett 

nystartat företag. Investerar ett riskkapitalbolag i ett företag är det inte helt ovanligt 

att en person från riskkapitalbolaget går in i det investerade företagets styrelse. 

Tillträdet i styrelsen ger en ökad insyn i investeringsobjektet för riskkapitalbolaget, 

samtidigt som de tillträdande personerna har möjlighet att erbjuda erfarenhet och 

kunskap.  

2.2 Venture- och Buyout capital 

Riskkapital, på engelska kallad private equity, investeras via olika strategier som 

utarbetats inom riskkapitalbranschen. De vanligaste strategierna är buyout- respektive 

venture capital inom riskkapitalfonder.
15

 En fond är en samling värdepapper, t.ex. 

olika aktier.
16

 Buyout-fonder investerar i större bolag som har funnits på marknaden 

under en längre tid.
17

 Investeringen brukar ofta bestå av mycket stora belopp. Venture 

capital-fonder investerar i bolag som är i uppstartsfasen och som behöver ett mindre 

kapitaltillskott eller rådgivning för att få igång verksamheten.
18

 Ett typexempel för ett 

företag som kan vara i behov av riskkapital är ett bolag som är nystartat samt har en 

idé som kräver kapital för att fullbordas. Kapitalet behövs ofta för att t.ex. köpa in 

maskiner, bygga upp produktionsled eller utveckla den färdiga produkten. 

 

 

 

 

                                                        
14

 Om private equity, hämtad 2014-05-26, http://www.svca.se/om-private-equity/ 
15

 Venture capital, hämtad 2014-05-26, http://svca.episerverhosting.com/sv/Om-riskkapital/Om-

riskkapital/Anglar-venture-och-buyout---vem-ar-vem/Venture-capital/ 
16 Vad är en fond?, Hämtad 2014-04-24, http://www.aktiespararna.se/lar-dig-

mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/ 
17

 Buyout, hämtad 2014-05-27, http://www.svca.se/buyout/ 
18 Verksamhetsområden, fonder och investeringar, hämtad 2014-03-10, 

http://www.mannheimerswartling.se/sv/verksamhetsomraden/verksamhetsomraden/fonder-och-

investeringar/ 
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Figur 1. Bilden beskriver hur ett riskkapital investeras i ett bolag. 

 

Utöver det klassiska riskkapitalbolaget finns även andra investerare inom samma 

verksamhetsnisch, t.ex. privatinvesterare, affärsänglar samt offentliga finansiärer och 

banker.
19

 En anledning till att starta riskkapitalfonder är för att skapa 

investeringsmöjligheter i onoterade bolag vilka vanligtvis är svårfunna p.g.a. 

begränsad information i jämförelse med börsnoterade bolag. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
19 Ratio – affärsängelnätverk och investeringar, hämtad 2014-05-26, 

http://www.svca.se/rapporter/ratio-affarsangelnatverk-och-investeringar/ 

Riskkapitalbolag 

Venture capital alternativt buyout 

capital (riskkapital) 

Portföljbolag 
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3 Carried interest 

3.1 Vad är carried interest?  

Carried interest är namnet på en ersättning som utgår efter en, mellan investerare, 

avtalad asymmetrisk vinstdelning.
20

  En asymmetrisk vinstdelning innebär att 

avkastningen inte fördelas lika mellan investerarna, vilket är vanligt förekommande 

bland fondstrukturer inom riskkapitalbranschen.
21

 Vid investeringen avtalar 

inblandade parter om att ifall ett visst resultat uppnås, ska en särskild del av 

nettovinsten, d.v.s. carried interest, tillfalla bl.a. key executives. För att carried 

interest ska utgå, krävs att en s.k. ”hurdle rate” uppnås.
22

 För att hurdle rate ska anses 

uppnådd kräver investerarna en minimiavkastning på åtminstone 10-15 procent efter 

avdrag för samtliga kostnader (förvaltningsavgift, räntor etc.). För att förklara vilken 

del carried interest utgör av investerarnas totala nettovinst, illustreras nedan en bild:  

 

 

 

 

Figur 2. Bilden beskriver hur stor del carried interest utgör av nettovinsten.  

3.2 Varför används carried interest?  

Carried interest avtalas mellan investerarna samt key executives för att skapa 

incitament till att uppnå maximal avkastning på investerat kapital.
23

 De inblandade 

parterna i fondstrukturen får genom avtalad carried interest ett gemensamt intresse för 

fondens utveckling.
24

 Begreppet carried interest kommer löpande utvecklas i 

uppsatsen. 

                                                        
20

 http://www.ne.se/symmetri, hämtad 2014-05-08 
21

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 7. 
22

 Michael Nyman, Jonatan Lundgren, Carl Christian Rösiö, Riskkapital, 2012, s. 37. 
23

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 18. 
24

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 11. 

 

http://www.ne.se/symmetri
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4 Gränsdragningsproblematiken  

4.1 Introduktion 

Problemet avseende beskattning av carried interest är om ersättningen ska anses 

utgöra en prestations- eller resultatbaserad intäkt. I det fall ersättningen är 

prestationsbaserad är den hänförlig till inkomstslaget tjänst, men är ersättningen att 

anse som resultatbaserad är det en kapitalinkomst och därmed hänförlig till 

inkomstslaget kapital.  

4.2 Beskattning av prestationsbaserad inkomst 

En prestationsbaserad inkomst grundas i utbetalningar för utförda prestationer i ett 

bolag, även kallat förvärvsarbete. En prestationsbaserad inkomst anses utgöra lön och 

beskattas därmed progressivt i inkomstslaget tjänst för den slutliga mottagaren. I 

inkomstslaget tjänst används kontantprincipen, vilken enligt 10 kapitlet 8§ 

Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) innebär att beskattningstidpunkten för 

inkomsterna är när intäkten kan disponeras eller på annat sätt kommer den 

skattskyldige till del. Beskattning av tjänsteinkomster regleras i 10-12 kapitlet IL. 

Inkomstslaget omfattar främst inkomster från anställning enligt 10 kapitlet 1 § IL, 

men det fungerar även som en uppsamlingsplats för utförda prestationer som inte kan 

hänföras till ett annat inkomstslag.
25

 Är en ersättning hänförlig till inkomstslaget 

tjänst är det arbetsgivaren som ska anses ha uppburit inkomsten i sin 

näringsverksamhet. Vid senare utbetald lön till arbetstagaren ska arbetsgivaren 

debiteras sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter. 

4.3 Beskattning av resultatbaserad inkomst 

En resultatbaserad inkomst uppstår efter ett visst uppnått resultat. Betraktas inkomsten 

som en resultatbaserad inkomst ska den anses utgöra en kapitalinkomst i 

inkomstslaget kapital varvid avyttringsprincipen blir tillämplig. Avyttringsprincipen i 

44 kapitlet 26 § IL innebär att kapitalvinster tas upp som intäkt det beskattningsår då 

tillgången avyttras. Grundläggande regler avseende kapitalinkomster regleras i 41-42 

kapitlet IL. Till inkomstslaget hör investeringar som kan ge löpande avkastning, 

räntor, hyra samt kapitalvinst vid avyttring mm.
26

 Skattesubjektet kan även beskattas 

enligt realisationsprincipen i 41 kapitlet 8 § IL, vilken innebär att inkomsterna tas upp 

                                                        
25 Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal, 

Inkomstskatt del 1 : En läro – och hanbok i skatterätt, 2013, s. 131. 
26 Lodin m.fl. Inkomstskatt del 1 : En läro – och hanbok i skatterätt, 2013, s. 173. 
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som intäkt det år de kan disponeras. Den formella skattesatsen i inkomstslaget är idag 

30 procent, enligt 65 kapitlet 7 § IL, men beroende på vilken sorts tillgång intäkten 

härstammar från finns diverse regler om kvotering. Den faktiska beskattningen kan 

därmed vara lägre än den formella. 

4.4 Gränsdragning 

Gränsdragningen mellan inkomstslagen kan skapa svårbedömda tvister. Eftersom 

skattesatserna skiljer sig mellan de olika inkomstslagen är det såklart fördelaktigt att 

hamna i ett inkomstslag som har lägre skattesats. I Nordic Capital-fallet, som kommer 

redogöras för i kapitel 6 har en tvist uppstått om gränsdragningen mellan 

inkomstslagen. Svårigheten för domstolen är bl.a. att avgöra vilka faktorer som 

påverkat carried interest samt hur stor del av tillväxten som utgörs av key executives 

arbetsprestation.  

4.5 Regler i andra länder 

Det är inte bara SKV och Sverige som har problem med beskattning av carried 

interest. Flera europeiska länder har behandlat problemet och valt att utveckla 

lagstiftning för beskattningen av carried interest. Tyskland var ett av de första 

europeiska länderna som redan 2003 införde en uttrycklig lag om att carried interest 

ska beskattas som en arbetsinkomst, istället för kapitalinkomst.
27

 Den tyska 

motsvarigheten till SKV valde dock redan 2004 att ändra reglerna och gav 

skattelättnad för carried interest. Lättnaden innebar att endast 50 procent ska beskattas 

progressivt. 2009 ändrades lagen ytterligare till att 60 procent ska beskattas 

progressivt och resterande del beskattas som en kapitalinkomst.
28

 

 

Danmark och Nederländerna utredde problemet 2009. Danmark valde att beskatta 

carried interest som en arbetsinkomst, men inga arbetsgivaravgifter ska erläggas.
29

 En 

fysisk person i Danmark som kontrollerar ett bolag beskattas med 25 procent när 

företaget erhåller ersättningen och vid en eventuell utdelning beskattas den fysiska 

personen enligt allmänna danska regler. 

 

                                                        
27

 Finansdepartementets promemoria, Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s.42. 
28

 Finansdepartementets promemoria, Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s.41. 
29

 Finansdepartementets promemoria, Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s.42. 
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Nederländerna har valt att beskatta carried interest sedan 2009 med stöd av ny 

lagstiftning. Den nya lagstiftningen innebär att beskattning sker som om carried 

interest är en arbetsinkomst, det vill säga som lön med en progressiv skatt med 

maximalt 52 procent.
30

 Ifall carried interest istället går via bolaget där den genom 

utdelning av minst 95 procent av vinsten kommer den fysika personen tillgodo 

beskattas utdelningen med 22 procent hos den fysiska personen.
31

  

 

Frankrike skiljer sig från ovanstående länder och beskattar carried interest som en 

kapitalinkomst.
32

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30

 Finansdepartementets promemoria, Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s.42. 
31

 Finansdepartementets promemoria, Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s.41. 
32

 Finansdepartementets promemoria, Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s.42. 
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5 Vägen till erhållen carried interest 

5.1 Inledning 

För att läsaren ska förstå den komplicerade vägen till utbetald carried interest kommer 

nedan, en i branschen, vedertagen fondstruktur att uppställas. Fondstrukturen kommer 

byggas upp stegvis och är baserad på Nordic Capital–fallet.
33

 Därigenom förtydligas 

fondstrukturen, parternas uppgifter, hur carried interest uppstår samt vem som erhåller 

den.  

 

Vägen till erhållen carried interest är en lång procedur som ofta varar i minst fem år 

med många inblandade parter.
34

 Invecklade avtal upprättas för att tydliggöra 

rollfördelningen samt skapa incitament inom fondstrukturen. Vi rekommenderar 

läsaren att se bilaga 1 för att skapa en grundlig bild av hela fondstrukturen redan i 

detta stadium.  

5.2 Parter och investeringens förfarande 

5.2.1 Inledning 

I fondstrukturen finns många olika internationella parter inblandade. Parterna har alla 

viktiga funktioner för att fonden ska fungera korrekt. Det har inom branschen 

utvecklats en praxis, där investerarna kräver att fondstrukturen är uppbyggd på ett 

visst sätt.
35

  

5.2.2 Fondstrukturen 

I Nordic Capital-fallet är moderbolaget till rådgivningsbolaget registrerat i Schweiz 

p.g.a. dess förmånliga skattesystem, stabila ekonomiska läge och den fördelaktiga 

infrastrukturen.
36

 Genom stiftelser och société anonym (SA) skapas ett 

rådgivningsbolag beläget i Sverige.
37

 Nedan illustreras en förklarande bild: 

 

 

 

 

                                                        
33 Beskrivs närmre i kapitel 5. 
34 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 12. 
35 FRNS, mål nr 4182-11, s. 5. 
36 Schweiz, 2012-12-19, hämtad 2014-03-14, http://www.business-sweden.se/schweiz/ 
37 Schweiz motsvarighet till svenskt aktiebolag. 

http://www.business-sweden.se/schweiz/
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Figur 3. Bilden beskriver rådgivningsbolagets moderbolag. 

 

Rådgivningsbolaget, i aktuellt fall Nordic Capital, är det bolag som i strukturen 

tillhandahåller råd om investering till fondförvaltaren. Råden innefattar eventuella 

investeringsobjekt, investeringstidpunkter samt tid för avyttring.
38

 

Rådgivningsbolaget anlitas av fondförvaltaren men har ingen civilrättslig 

beslutanderätt i fonden, utan uppdragsgivaren har möjlighet att avstå råden. För 

arbetet erhåller rådgivningsbolaget en ersättning, vilken ofta kraftigt överstiger 

arvodet för liknande konsultverksamhet.
39

 Fondförvaltaren har även möjlighet att 

anlita och inhämta råd från andra rådgivningsbolag inom branschen.
40

  

 

Rådgivningsbolagets mest inflytelserika personer kallas i sammanhanget key 

executives. Key executives är de fysiska personer som har en nyckelposition genom 

sin anställning hos rådgivningsbolaget. Personerna innehar en viktig position både i 

rådgivningsbolaget, från vilket de erhåller lön, samt i fonden. Key executives har lång 

erfarenhet inom riskkapitalbranschen med ett brett kontaktnätverk vilket är till stor 

nytta vid utveckling av portföljbolagen.
41

  

 

Varje key executive har ett eget holdingbolag, i fallet beläget i Luxemburg. 

Luxemburgbolagen äger i sin tur svenska aktiebolag.
42

 Det är key executives indirekt 

svenskägda aktiebolag som skapar den fond som används. Key executives står 

härigenom personligt ansvariga för uppstartskostnaden, vilken uppgår till ca 40 

                                                        
38

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 5. 
39 Bergkvist M.fl. skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, svensk skattetidning, 2011:4, s. 334. 
40

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 5-6. 
41

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 5. 
42

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 41. 
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miljoner kr.
43

 Ansvaret innebär en stor risk ifall key executives, via fonden, 

misslyckas att uppnå tillräckligt kapital från investerare och fonden därmed 

förfaller.
44

  

 

 

 

 

Figur 4. Bilden beskriver ägarförhållandet för key executives. 

 

Key executives svenska aktiebolag går ihop för att bilda bolagsformen Initial Limited 

Partnership, fortsättningsvis kallat ILP, beläget på ön Jersey.
45

 Jersey väljs ofta p.g.a. 

förmånliga skatteregler, fungerande kontroll samt regelverk som följs av aktuell 

jurisdiktions finansinspektion. Via Jerseys förmånliga skatteregler undviker framtida 

investerare att härmed bli dubbelbeskattade. Inom ILP avtalas hur mycket av 

eventuell carried interest som ska utgå till respektive key executives aktiebolag. 

Enligt SKV:s utredning, vilken hänvisar till bolagets årsredovisning, består ILP:s 

huvudsakliga verksamhet av att vara ett holdingbolag.
46

 Det finns ingen anställd 

personal i bolaget.
47

  

 

 

 

 

  

 

Figur 5. Bilden beskriver hur ILP är uppbyggt. 

                                                        
43

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 4. 
44

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 24. 
45 En ö beläget utanför Normandies kust. 
46 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 38. 
47 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 38. 
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ILP bildar i sin tur General Partner, nedan kallat GP. GP innehar rollen som 

fondförvaltare i strukturen och bestämmer därigenom hur investeringar i 

portföljbolagen ska fördelas.
48

 Viktigt att notera är att styrelsen i GP har 

beslutanderätt om investering samt att key executives inte kan påverka styrelsens 

beslut.
49

 Styrelsen består av oberoende, erfarna och investeringskunniga personer som 

inte är närstående till investerarna, partners eller anställd personal i 

rådgivningsbolaget.
50

 Ledamöterna är i huvudsak bosatta på Jersey eller Guernsey.
51

 

Styrelsens uppgift är att fatta beslut i alla frågor som rör fonden. Utöver styrelsen 

finns det lokalanställda på Jersey och Guernsey som administrerar och sköter fonden. 

GP ska värdera och förhandla om investeringsmöjligheter samt förvärva och avyttra 

investeringar för investerarnas räkning.
52

 

 

GP erhåller ett förvaltningsarvode från investerarna, vilket vanligtvis är en 

förutbestämd procentsats av fondens storlek. Ersättningen utgår oavsett fondens 

utveckling.
53

 GP anlitar flera rådgivningsbolag, i det här fallet bl.a. Nordic Capital, 

vars uppgift är att ta fram intressanta förslag på investeringsobjekt. GP ska även 

utföra övriga åtgärder som erfordras för skötsel av fonden.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bilden beskriver förhållandet mellan ILP och GP. 

 

GP intar rollen motsvarande komplementär i ett Limited Partnership, fortsättningsvis 

kallat LP, vilket är jämförligt med ett kommanditbolag.
54

 LP är att liknas med fonden 

och det är via LP investeringarna sker i portföljbolagen. Bolaget har i allmänhet ingen 

form av ledningsansvar för investeringarna. I det fall bolaget bildats enligt engelsk lag 

                                                        
48

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 5. 
49

 KRNS mål nr 8755- -8764-12, s. 21. 
50 Bergkvist M.fl. skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, svensk skattetidning, 2011:4, s. 334. 
51

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 19. 
52

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 18. 
53 Bergkvist M.fl. skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, svensk skattetidning, 2011:4, s. 333. 
54

 Komplementär innebär enligt 1:2 HBL att personen svarar för samtliga skulder. 
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innehar det ingen rättskapacitet. Istället är det tidigare beskrivna GP som företräder 

LP avtalsrättsligt. 

 

Kommanditdelägarna i LP benämns som Limited Partners, nedan kallat LPS.
55

 LPS är 

de investerare som köper andelar i fonden och ansvarar endast för sin egen insats. 

LPS består ofta av stora internationella försäkringsbolag samt liknande verksamheter 

med mycket fritt kapital. LPS investerar i fonden tillsammans med direkta investerare 

(DI). DI äger andelar direkt i respektive portföljbolag även om administrationen sker 

genom GP.
56

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Bilden beskriver investeringarna i portföljbolagen. 

5.2.3 Avtalsförhållandet mellan parterna 

Ovan har vi beskrivit parterna samt fondens uppbyggnad, i en av Nordic Capitals 

vedertagna riskkapitalstrukturer. För att tydliggöra avtalsförhållandet mellan parterna 

kommer nedan en bild på hela strukturen samt en beskrivning av de viktigaste avtalen 

som SKV inhämtat via tredjemansrevisioner.
57

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
55

 Kommanditdelägare innebär enligt 1:2 HBL att personen inte svarar för mer än personen satt in i 

bolaget. 
56

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl., s. 16. 
57

 Tredjemansrevision är en möjlighet för SKV att samla in uppgifter från företag. Rättigheten 

avskaffades 1994 men återinfördes 1997. Magnus Andersson, Tredjemansrevision – ett hot mot 

rättssäkerheten, Nr 2 2011 årgång 77, hämtad 2014-03-28, 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2011/Nr-2-2011-Argang-

77/Tredjemansrevision--ett-hot-mot-rattssakerheten/  
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Figur 8. Bilden beskriver de viktigaste avtalsförhållandena i fondstrukturen. 

 

Rådgivningsavtalet fastställer att rådgivningsbolaget ska ge råd om investeringar mm. 

men att GP:s styrelse tar det slutgiltiga beslutet. Vidare konstituerar LPA-avtalet 

partnerskapet mellan bolagen. Reglering av villkoren för investeringar sker här för 
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inblandade parter, samt anger även för parterna att GP, via LP, är ensamt ansvarig för 

förvaltning av fonden.
58

 

 

Memo är ett anbud som GP skickar till LPS vad gäller att investera i en färdig 

fondstruktur och innehåller förutsättningarna för att investera i fonden.
59

 Memot blir 

vid accept från LPS ofta en del i investeringsavtalet och uppgifterna kan vanligtvis 

inte ändras, men allt beror på det enskilda fallet. För att förändring av memot ska ske 

krävs godkännande från samtliga investerare.
 60

 Memot anger vidare att investerarna 

vid investeringsbeslutet i fonden enbart ska förlita sig på avtal och memo, ingen 

annan information.  

 

PIA-avtalet anger att GP är förvaltare för LPS. Vidare anges i avtalet att ILP, indirekt 

key executives, ska investera motsvarande 1-2 procent av det totala 

investeringsåtagandet.
61

 

 

Det är inte endast key executives som har möjlighet att investera i fonden utöver 

investerarna. Alla anställda i rådgivningsbolaget samt utomstående, som har någon 

form av anknytning till portföljbolagen, får erbjudande att teckna ett s.k. Participating 

Loan Agreement (PLA-avtal).
62

 PLA-avtalet innebär att de anställda och övriga 

utomstående lånar ut pengar till ILP för investering i fonden, samt erlägger en premie 

för att kompensera den risk key executives tagit vid fondens uppstart.
63

 PLA-

innehavarna erhåller en eventuell avkastning i fonden genom lånet, d.v.s. carried 

interest, istället för en avtalad ränta.
64

 PLA-avtalen är en form av vinstandelslån och 

beskattas idag som en kapitalinkomst.
65

  

 

Utöver ovan presenterade avtal finns flera avtal som redigerar förhållandet rörande 

investeringar och ansvar i fondstrukturen mellan parterna. Exempel på avtal är 

Investment management agreement (IMA) vilket reglerar villkoren för hur 

                                                        
58

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 16. 
59

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 14 
60 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 15. 
61 FRNS, mål nr 4182-11, s. 14. 
62

 FRNS, mål nr 4182-11, s. 7. 
63

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 6. 
64

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 6. 
65 FRNS, mål nr 4182-11, s. 7. 
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investeringarna i fonden ska ske.
66

 IMA anger att GP enskilt ansvarar för fondens 

förvaltning samt val av investeringar. Avtalet anger vidare hur stort det totala 

investeringsåtagandet i fonden ska vara samt att parternas avsikt är att PIA-avtal ska 

ingås.
67

 Även ett s.k. supplemental memorandum (SM) ingås av samtliga investerare 

och är en komplettering till ovan nämnda memo. SM ger relevant information om 

investeringscykeln.
68

   

5.2.4 Investeringsförfarandet 

ILP, d.v.s. key executives uppsamlingsbolag, investerar motsvarande drygt en procent 

av det totala investeringsåtagandet i fonden, vilket är ett krav från investerarna.
69

 

Investeringsåtagandet utgörs till viss del av de kostnader och avgifter som erlagts vid 

fondens uppstart, resterande del utgörs av PLA-innehavare samt eget kapital från key 

executives. LPS investerar kapital i LP under en i det enskilda fallet bestämd period, 

därefter stängs investeringsmöjligheterna i fonden.
70

  

 

Rådgivningsbolagen ger råd till GP om investeringar via LP i diverse portföljbolag. 

Innan ett råd lämnas ska det dock godkännas av en granskningskommitté, även kallad 

review commitee.
71

 GP avgör om råden ska följas och har fem år på sig att investera i 

olika portföljbolag.
72

 Tidsgränsen benämns som commitment period och kan 

förlängas i högst ett år. Investerarna åtar sig vidare att årligen betala en management 

fee, vilket är att jämföra med ett arvode, till GP-bolaget med ca 1,75 procent av sitt 

investeringsåtagande.
73

 Management fee utgår även om GP valt att inte investera 

något under det gångna året, och är således inte direkt kopplat till någon investering. 

 

När commitment period passerat betalas management fee enbart på genomförda 

investeringar. När samtliga portföljbolag i fonden avyttrats och tillgångarna 

likviderats samt utdelats till investerarna, avslutas fonden.  

                                                        
66

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 14. 
67

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 14. 
68 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 13. 
69 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 13. 
70 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 12. 
71

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 19. 
72

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 12. 
73 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 19. 
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5.2.3.1 Avyttring av fond samt utbetalning av carried interest 

Vid avslutad fond erhåller investerarna den vinst som fonden eventuellt genererat. 

Utöver management fee som investerarna löpande betalt till GP ska ytterligare en 

ersättning erläggas från LP till ILP, ersättningen benämns carried interest. Vid 

fondens skapande avtalades att carried interest ska utgå vid en viss uppnådd 

avkastning. Carried interest kan, vilket tidigare beskrivits, utgöra en prestations- 

alternativt resultatbaserad ersättning. Intäkten tillfaller key executives och PLA – 

innehavarna oavsett om de varit aktiva i portföljbolagen.
74

 Förfarandet kan beskrivas 

på följande sätt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Bilden beskriver hur carried interest utbetalas från portföljbolagen. För en 

mer utvecklad bild av utbetalningsflödena mellan parterna, se bilaga 2. 

 

För att carried interest ska utgå krävs att en hurdle rate uppnås, vilket presenterades i 

kapitel 3.
75

 Carried interest motsvarar ca 20 procent av investerarnas avkastning efter 

avdrag för avgifter, courtage, räntor mm. Både LP och DI utger enligt avtalen carried 

interest till ILP.
76

 Vidare har SKV i sin utredning noterat att ILP inte erlägger 

management fee, carried interest eller andra avgifter för sitt andelsinnehav i fonden.
77

  

 

                                                        
74 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 26. 
75

 Bergkvist M.fl. skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, svensk skattetidning, 2011:4, s. 334. 
76

 Skatteverkets beslut, 410 796528-10/527 m.fl, s. 40. 
77

 FRNS, mål nr 4182-11, s. 5. 
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I utredningar har påvisats att fondstrukturen är uppbyggd kring GP och 

rådgivningsbolaget för att rådgivningsbolaget inte ska bli subjektiva i sin analys. GP 

fungerar härigenom som en kontrollfunktion till skydd för fondens investerare.
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                        
78 FRNS, mål nr 4182-11, s. 11. 
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6 Nordic Capital-fallet 

6.1 Inledning 

Nedan kommer en redogörelse av det i media uppmärksammade Nordic Capital-fallet. 

Anledningen till intresset från media är att ett avgörande i fallet kommer att bestämma 

praxis för den svenska riskkapitalbranschen och carried interest, samt att det rör sig 

om stora skattebelopp.  

 

6.2 Bakgrund till fallet 

6.2.1 Inledning 

SKV meddelade den 21 december 2010 ett beslut att via eftertaxering höja 

rådgivningsbolaget Nordic Capital Advisory AB:s, nedan kallat Nordic Capital, 

inkomst av näringsverksamhet för taxeringsåren 2007 och 2008 med 688 130 941 kr 

respektive 230 487 441 kr och därigenom höja avgiftsunderlaget för 

arbetsgivaravgifter med 222 128 668 kr respektive 74 724 028 kr. SKV valde även att 

påföra bolaget skattetillägg med hälften av 20 procent av de påförda 

arbetsgivaravgifterna.
79

 SKV anförde som skäl för eftertaxeringen att bolaget hade 

underlåtit att redovisa intäkter i form av carried interest, vilket istället hade 

deklarerats hos key executives via ett ILP-bolag. Nordic Capital ansåg att SKV inte 

hade rätt att förvandla en kapitalinkomst till en tjänsteinkomst och överklagade SKV:s 

beslut till FR, vilket togs upp till prövning den 10 december 2012. 

Meningsskiljaktigheten mellan Nordic Capital och SKV gällde huruvida carried 

interest är en resultat- respektive prestationsbaserad intäkt samt ifall intäkten bör 

tillfallit Nordic Capital och inte key executives. Skulle intäkten ha tillfallit bolaget 

innebär det att arbetsgivaravgifter tillkommer vid en eventuell löneutbetalning till key 

executives som slutligen skulle erhållit pengarna i form av lön. 

6.2.2 Skatteverkets yrkande i förvaltningsrätten 

SKV menade att carried interest utgått efter att Nordic Capital samt dess key 

executives har utfört goda prestationer. SKV menade vidare att prestationerna utförts i 

Nordic Capital, vilket inneburit att carried interest rättmätigen borde ha tillfallit 

rådgivningsbolaget istället för key executives egna aktiebolag. Genom den 

vinstdelning som avtalats mellan ILP-bolaget samt investerarna hade carried interest 

                                                        
79 FRNS, mål nr 4182-11, s. 3. 
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utgjort ersättning för de tjänster som key executives och managementteam utfört 

såsom anställda i Nordic Capital. SKV ansåg härmed att carried interest är en 

prestationsbaserad ersättning, vilken hänförs till det arbete som utförts i 

rådgivningsbolaget.
80

  

 

SKV yrkade vidare att de key executives som deltagit aktivt i förvaltning av fonden 

via t.ex. styrelsearbete, bör anses ha påverkat portföljbolagets värdetillväxt i 

betydande omfattning. SKV ansåg att fondens utveckling berott på key executives och 

managementsteamets förmåga att identifiera, välja, utveckla och realisera 

investeringar. Handlingarna var att se som en förutsättning för portföljbolagens 

tillväxt. Eftersom de värderelaterade insatserna har utförts i rådgivningsbolagets 

verksamhet gentemot investerarna, skulle carried interest rätteligen tillfalla Nordic 

Capital. Tillfallandet av carried interest hos Nordic Capital gällde även om GP 

formellt samt avtalsrättsligt korrekt förvaltat fonden och beslutat om köp och 

försäljning. SKV menade slutligen att key executives och managementteamen har haft 

det avgörande inflytandet i förvaltningsprocessen.
81

 

6.2.3 Nordic Capital samt key executives yrkande i förvaltningsrätten   

Nordic Capital yrkade att SKV:s beslut skulle undanröjas och att bolaget skulle 

beskattas i enlighet med tidigare inlämnad deklaration.
82

 

 

Svarande gjorde gällande att det inom branschen utvecklats ett krav från investerare 

att även key executives i rådgivningsbolaget investerat kapital i fonden. Kravet 

grundades i att investerarna ville skapa vinstincitament hos key executives samt PLA-

innehavare och ett intresse för att fonden skulle utvecklas i positiv riktning. Key 

executives påvisade att investeringarna skett i egenskap av fysiska personer via ILP 

samt att deras roller som anställda i rådgivningsbolaget gentemot rollerna som privata 

investerare var helt åtskilda. Nordic Capital menade vidare att vinstfördelningen var 

resultatbaserad och inte prestationsbaserad. Vidare framfördes att carried interest 

utgått genom avkastning på de investeringar som key executives och anställda själva 

genomfört vid fondens uppstartsprocess, inte på grund av rådgivningsbolagets 

prestation. Nordic Capital ansåg att bolaget aldrig skulle redovisat carried interest i 

                                                        
80 FRNS, mål nr 4182-11, s. 9. 
81 FRNS, mål nr 182-11, s. 10. 
82 FRNS, mål nr 4182-11, s. 4. 
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sin deklaration. Utöver detta menade key executives att deras roller i egenskap av 

privata investerare samt deras roller som anställda i rådgivningsbolaget gick att 

åtskilja såväl legalt som praktiskt. Bolaget yrkade att ingen oriktig uppgift förelegat, 

varför eftertaxering eller skattetillägg inte skulle utgått. 

 

6.2.4 Förvaltningsrättens dom samt skälen för avgörandet 

FR uttrycker i sin dom att den prestation som key executives, managementteam och 

anställda aktivt utfört i rådgivningsbolaget var att anse som värdeskapande för att 

maximera avkastningen på investeringen. Den aktiva rollen berodde på anställningen i 

rådgivningsbolaget. Slutsatsen enligt FR är att: ”Den carried interest som utgår till av 

Key Executives kontrollerade ILP är således inte kopplad till kapitalinsatsen utan till 

det vinstgenererade arbete för fonden som key executives och deras managementteam 

utför via rådgivningsbolaget.”
83

 

 

Carried interest skulle därmed anses som ersättning för förvärvsarbete inom ramen för 

rådgivningsbolaget och skulle därför beskattas inom näringsverksamheten. Belopp 

som betalats ut till key executives ansågs utgjort lön, vilket innebar att 

arbetsgivaravgifter skulle erläggas på motsvarande belopp. Samma sak gällde även de 

anställda som fått del av carried interest genom PLA-avtal. Förvaltningsrätten kom till 

slutsatsen att de belopp som kommit PLA-innehavarna tillgodo var att anse som lön 

med anledning av anställningen i rådgivningsbolaget. Förvaltningsrätten biföll SKV:s 

yrkanden.  

 

Nordic Capital valde att överklaga domen till KR. 

6.2.5 Kammarrättens dom samt skälen till avgörandet 

KR kom fram till en annan bedömning än tidigare instans och valde att bifalla Nordic 

Capitals yrkande samt att därmed ändra FR:s dom. Anledningen till domen var delvis 

att KR lade en annan värdering av Nordic Capitals roll i fondstrukturen. KR 

fokuserade på två frågeställningar i sitt avgörande: 

1) Har Nordic Capital haft en annan roll än vad avtalen och fondstrukturerna gett 

uttryck för? 

                                                        
83 FRNS, mål nr 4182-11, s. 15. 
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2) Ska carried interest anses ha utgått p.g.a. värdeskapande arbete som key 

executives och PLA-innehavarna utfört i rådgivningsbolaget?
84

 

 

Den första frågeställningen: SKV har hävdat att den faktiska rollen GP har enbart är 

som en administrativ- och juridisk funktion. Det är således rådgivningsbolaget som 

haft den beslutande funktionen. SKV menade i fallet att det inte framkommit någon 

information om att GPs personal haft någon kunskap gällande fondförvaltning. Nordic 

Capital kunde dock påvisa att tillstånd från Finansinspektionen krävts för att etablera 

ett GP-bolag på Jersey. Det uppställdes även krav på att styrelseledamöter som skulle 

tillsättas har haft lång erfarenhet av arbete på bank alternativt revisionsarbete. 

Kunskapskravet talade för att personerna som sitter i GP-bolaget har haft hög 

kompetens inom området.
85

 GP-bolaget var vidare det enda organ som kunnat fatta 

bindande beslut rörande fonden. GP-bolaget valde vid ett flertal tillfällen att inte följa 

rådgivningsbolaget råd, vilket påvisats vid förhör med key executives. Nordic Capital 

menade även att anledningen till att GP-bolaget upprättats är att potentiella 

investerare till en upprättad fond ofta krävt en tydlig rollfördelning samt att strukturen 

ska se ut som den i fallet har gjort.   

 

Vidare har Nordic Capital i sin utveckling av talan påpekat att ett rådgivningsbolag i 

Sverige inte hade kunnat starta fonden på Jersey, eftersom det skulle lett till frågor om 

dubbelbeskattning i Sverige. De investerande bolagen har haft god kunskap och 

erfarenhet avseende rådande juridiska rättsläge på Jersey och är därmed säkra i att 

undvika dubbelbeskattning.
86

 

 

KR uttryckte följande slutsats i sin dom: ”…bolaget i enlighet med ingångna avtal 

har enbart haft en rådgivande funktion i fondstrukturen och att GP-bolaget har haft 

den beslutande funktionen.” 

 

Den andra frågeställningen: KR menade att Nordic Capital kunnat påvisa att carried 

interest inte utgått p.g.a. utfört arbete, utan hänförs bl.a. från den risk key executives 

tar vid upprättandet av fonder. Exempelvis uppgick etableringskostnader för en fond 

                                                        
84 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 19. 
85 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 21. 
86 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 9. 
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till 40 miljoner kr. Uppnås inte minimikapital för investeringar och fonden därmed 

blir oanvändbar, ansvarar key executives för hela kostnaden.  

Carried interest utgick efter goda resultat som delvis kan berott på de råd som key 

executives, via rådgivningsbolaget, givit GP. Det fanns dock ett antal 

omvärldsfaktorer samt råd från andra rådgivningsbolag som bör ha påverkat 

placeringarna och därmed resultatet.  

 

Såsom tidigare påpekats var GP-bolaget inte tvunget att följa rådgivningsbolagets råd, 

vilket medförde att carried interest inte skulle ses som en prestationsbaserad 

ersättning. GP-bolaget hade möjlighet att byta ut Nordic Capital som 

rådgivningsbolag men trots det skulle carried interest utgå till key executives. Även 

vid uppstart av fond III hade två externa investerare som inte arbetat i Nordic Capital, 

men tillfört kapital till uppstartsprocessen, samt tagit del i etableringsrisken, rätt till 

carried interest.
87

 KR menade att omständigheterna har visat att carried interest inte 

utgått i form av ersättning för utfört arbete i rådgivningsbolaget.  

 

Även de anställda som fått del av carried interest genom s.k. PLA-avtal hade fått 

intäkten p.g.a. det risktagande som skett när de betalt en riskpremie som ersättning för 

att få ta del av eventuell carried interest. 

 

KR biföll Nordic Capitals överklagande samt ändrade FR:s dom och SKV:s beslut. 

Efter KR:s dom valde SKV att söka prövningstillstånd till HFD. SKV har i press och 

finanstidningar uttalat sig via Tomas Algotsson, enhetschef på SKV:s rättsavdelning 

såsom följer: ”Vi vill gärna att domstolen uttalar sig om hur den här frågan ska 

hanteras, som vägledning hur man ska göra i den branschen och med alla andra 

ärenden som finns. Det rör stora belopp och är en principiellt viktig fråga”.
88

 

 

HFD har i skrivande stund inte beslutat om prövningstillstånd.  

 

                                                        
87 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 8. 
88 Nordic capital - dom överklagas, Stockholm TT, 2014-02-19, hämtad 2014-04-15, 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/3282360.svd 
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6.3 Andra fall med liknande frågeställning 

6.3.1. Inledning 

Vi kommer nedan presentera två rättsfall med liknande gränsdragningsproblematik 

inom inkomstslagen där vi vill lyfta fram principerna som domstolarna följt.   

6.3.2 Parktraktorfallet (RÅ 2010 ref 49) 

Fallet rörde en man som var företagsledare i ett fåmansbolag vars verksamhet gick ut 

på att sälja markvårdsutrustning. Mannen sålde en privatägd parktraktor och 

ersättningen skulle vanligtvis beskattas som en kapitalinkomst. SKV avsåg dock i sitt 

omprövningsbeslut att parktraktorn tillhört mannens näringsverksamhet och därav 

skulle ersättningen beskattas progressivt i inkomstslaget näringsverksamhet.  

 

Dåvarande LR, nuvarande FR, och KR ansåg att ersättningen för avyttringen skulle 

ingå i näringsverksamheten och därmed beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, 

inte kapital.  

 

Efter meddelat prövningstillstånd avgjorde RR, nuvarande HFD, slutligen målet där 

följande konstaterades; SKV har tidigare gjort gällande att om en företagsledare i ett 

bolag, privat sålt tillgångar av samma slag som bolaget handlar med kan tillgångarna 

bli ”smittade” av den verksamhet som bolaget bedriver.
89

 RR menade härmed att; för 

att ”tillgångssmitta” ska uppstå krävs det i fallet att traktorn på något sätt har varit en 

tillgång i näringsverksamheten, vilket den i fallet inte har varit. Avyttringen skulle 

därför inte anses tillhöra näringsverksamheten.  

 

Slutsatsen är att traktorn aldrig tillhört näringsverksamheten och därför ska inte 

försäljningsersättningen tillfalla bolaget. Det krävs härmed ett starkare samband 

mellan tillgången och näringsverksamheten än att de är av liknande slag. 

6.3.3 Bilhandlarfallet (RÅ 2008 ref 66) 

I det s.k. bilhandlarfallet finns vissa principer som är av intresse för Nordic Capital-

fallet samt hur ”styrda” inkomster ska behandlas.
 90

 I aktuellt fall bedrev en 

privatperson (P) en bilverksamhet i form av ett aktiebolag, tillika fåmansbolag. 

                                                        
89 RÅ 1932 FI 866-867 och RÅ 1989 ref 55. 
90 RÅ 2008 ref 66. 
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Utöver fåmansbolaget var P även delägare i ett aktiebolag tillsammans med andra 

personer som bedrev liknande bilhandlarverksamhet. I sin försäljningsverksamhet 

bistod P sina kunder med finansieringslösningar från externa finansbolag i utbytte mot 

en provision. Provisionen som erhölls förmedlades från P:s fåmansbolag till det 

delade aktiebolaget.  

 

Värdet på de aktier som varje delägare i det gemensamma aktiebolaget förfogade över 

var direkt korrelerande med den provision delägarna tillfört bolaget, oavsett antalet 

aktier.  

 

Tvisten i målet bestod i att avgöra hur en eventuell vinst vid avyttring av aktierna i det 

delade aktiebolaget skulle beskattas, d.v.s. inkomstslaget tjänst alternativt 

inkomstslaget kapital. SKV menade att aktierna borde delvis beskattats inom 

inkomstslaget tjänst eftersom det enligt deras uppfattning var fråga om ett värde som 

uppkommit genom de tjänster som utförts i P:s fåmansbolag. P menade å sin sida att 

aktierna skulle beskattas i vanlig ordning inom inkomstslaget kapital.  

 

Utmärkande med kapitalvinster i fåmansbolag är om P:s andelar i det delade 

aktiebolaget anses kvalificerade enligt 57 kapitlet 3-4 §§ IL ska de beskattas enligt 

reglerna i 57 kapitlet 21-22  §§ IL, vilka nedan presenteras. 

 

57:3 ”Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag eller ett 

fåmanshandelsbolag gäller vid tillämpning av detta kapitel, utöver vad som sägs i 56 

kap. 2-5 §§, följande. Om flera delägare själva eller genom någon närstående är eller 

under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande 

omfattning i företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt 

fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag ska de anses som en enda delägare” 

 

57:4 ”Med kvalificerad andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning 

att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem 

föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i 

ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller 

företaget direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem 

föregående beskattningsåren ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren 
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eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.” 

 

57:21 ”En kapitalvinst på en kvalificerad andel till den del överstiger gränsbeloppet 

ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet ska tas 

upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.” 

 

57:22 ”En kapitalvinst ska inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle 

medföra att den skattskyldige och närstående, som inräknas i samma närståendekrets 

enligt 56:5  under avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren från ett 

företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp högre belopp än som motsvarar 

100 inkomstbasbelopp för avyttringsåret.” 

  

Reglerna innebär att en kapitalvinst ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget 

kapital, upp till gränsbeloppet som räknas ut enligt 57 kapitlet 11 § IL och 

överstigande del beskattas i inkomstslaget tjänst men maximalt upp till 100 

inkomstbasbelopp.  

 

HFD dömde i bilhandlarfallet till fördel för SKV. Skälen till domen hade sin grund i 

att provisionsinkomsten enligt rättens mening hade sin faktiska härkomst från 

fåmansbolaget. Ingen större hänsyn togs till att det funnits formella och rättsligt 

korrekta avtal som gjort att pengarna förts över till aktiebolaget, utan fokus låg på vart 

de värdeskapande prestationerna och provisionen rätteligen bör ha ansetts 

hemmahöra.
91

 SKV tillämpade s.k. genomsyn på de civilrättsligt korrekta avtalen. 

Genomsyn innebär att t.ex. SKV eller domstolar bortser från civilrättsligt giltiga avtal 

och handlingar, för att istället se till ”den verkliga innebörden” av avtalen.
92

 Med 

begreppet ”verklig innebörd” avses en utredning av vilket syfte avtalen grundats på, 

t.ex. om ett avtal endast upprättats för att minska eller undvika beskattning. Eftersom 

civilrätten är dispositiv innebär det att två skattesubjekt i samma situation har 

möjlighet att upprätta olika avtal vilka slutligen kan innebära olika 

skattekonsekvenser. Finner SKV att avtalets verkliga innebörden är att undkomma 

                                                        
91 Bergkvist M.fl. skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk skattetidning, 2011:4, s. 338. 
92 RÅ 1998 ref 19, s 6. 
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skatt, kan genomsyn användas på delar av eller hela avtalet för att en korrekt 

beskattning ska ske.
93

 

 

HFD menade att pengarna förts över från fåmansbolaget till aktiebolaget för att sedan 

gå till P privat. Förfarandet ansågs inte omvandla inkomsten från inkomstslaget tjänst 

till inkomstslaget kapital. Aktiebolaget ansågs vara ett tomt holdingbolag samt att 

dess enda funktion var att ta emot och inneha provisionsersättningen för att i ett 

senare skede tillfalla privatpersonerna. Det framkommer av rättsfallet att tillämpning 

av genomsyn bör ske när avtal styr inkomster till ett lägre beskattat inkomstslag på ett 

otillbörligt sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
93 Ulrika Brandberg och Tom Knutsson, Skatterätt: oklara roller och brist på kunskap, 2006:6, s. 2. 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2006/Nr-6-2006-Argang-72/Skatteratt-

Oklara-roller-och-brist-pa-kunskap/, hämtad 2014-05-26. 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2006/Nr-6-2006-Argang-72/Skatteratt-Oklara-roller-och-brist-pa-kunskap/
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2006/Nr-6-2006-Argang-72/Skatteratt-Oklara-roller-och-brist-pa-kunskap/
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7 Analys 

7.1 Inledning 

Vi har hittills behandlat fakta, omständigheter samt domar från FR och KR rörande 

beskattning av carried interest. Fortsättningsvis kommer vi att ta in våra egna åsikter 

för att slutligen konstatera ifall vi anser att ersättningen ska anses vara resultat- eller 

prestationsbaserad, med därpå följande beskattningskonsekvenser. Vi kommer även 

utreda vem som bör ses som rättmätige mottagare av ersättningen, d.v.s. key 

executives via ILP eller rådgivningsbolaget. Rubrikerna som nedan ställs upp är de 

kärnfrågor som vi anser behöver behandlas för att besvara ovanstående 

frågeställningar.  

7.2 Prestations- eller resultatbaserad intäkt samt vad som påverkar en fonds 

värdetillväxt? 

Kärnfrågan i utredningen om beskattning av carried interest är ifall intäkten ska anses 

härröra från en utförd prestation eller ett visst resultat. Key executives arbetar i 

rådgivningsbolaget med att utge råd till GP, men ska det betyda att de som 

privatpersoner utanför sin anställning inte har rätt att investera i aktuell fond? Key 

executives tar vid investering i fonden en större risk än övriga investerare och satsar 

sitt privata kapital, ska de då inte ha rätt till kapitalinkomster från fonden p.g.a. sin 

anställning?  

 

Det är inte helt enkelt att fastställa vilka faktorer som påverkar en fonds eventuella 

värdetillväxt. SKV yrkar att arbetsprestationerna som key executives, 

managementteamen och övriga anställda utför i rådgivningsbolaget är att anse som 

direkt korrelerade med fondens värdetillväxt. Vi anser att en fonds eventuella 

värdetillväxt styrs utifrån en mängd omvärldsfaktorer, inte enbart 

rådgivningsbolagens råd. Värdetillväxten påverkas av hur den totala världsekonomin 

ser ut, t.ex. hög- eller lågkonjunktur, ränteläget samt valutakurser. Styrelsen i GP äger 

även betydande kunskap och engagemang inom området, vilket i de flesta fall även 

bidrar till värdeskapande i fonderna. 

 

Rådgivningsbolaget föreslår potentiella portföljbolag och ger råd om tidpunkt för 

investering, men det är GP som i slutändan beslutar om investering ska genomföras. 
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GP har, som ovan beskrivet, flera rådgivningsbolag och konsulter anlitade under 

fondens verksamhetstid. De olika rådgivningsbolagen framställer förslag till GP, som 

med största sannolikhet skiljer sig från varandra. Vidare bör återigen påpekas att även 

om rådgivningsbolagens råd aldrig följs skulle eventuell carried interest ändå 

utbetalas till key executives. KR påvisade i sin dom att det var ostridigt att Nordic 

Capital intagit en särställning bland konsulterna som GP bolaget anlitat.
94

 Det har 

dock inte kunnat påvisas att GPs styrelse fungerat som en förlängd arm till Nordic 

Capital, utan den har haft en självständig beslutandefunktion.  

 

SKV yrkade i Nordic Capital–fallet att de personer som tillträder styrelsen i 

portföljbolagen efter gjord investering har en stor värdepåverkan på portföljbolagen 

och därmed även på fonden.
95

 Vi anser dock i fallet att det redan torde finns 

inflytelserika personer i portföljbolagens styrelser. Den person som tillträder styrelsen 

får en minoritet i portföljbolaget och bidrar endast med ett utökat kontaktnätverk och 

övriga råd. Tillträdandet från riskkapitalbolaget i portföljbolagens styrelser bör därför 

anses vara en hjälp i utvecklingen, men värdet torde inte förändras drastiskt.  

 

Rådgivningsbolagen erhåller även under förfarandetiden en rådgivningsavgift från 

GP, vilken verkar vara en rimlig ersättning för utfört arbete. Viktigt att påpeka är 

också att rådgivningsbolagen inte tar någon risk vid uppstart av fonden, utan det är 

key executives och PLA-innehavarna personligen som står för den.
96

 Riskerna består i 

höga uppstartskostnader samt att fondetableringen kan misslyckas. Något som 

påvisats i KR är att merparten av de försök till fondetablering som initieras fallerar.
97

 

Vi delar KR:s åsikt gällande att carried interest utbetalas av investerarna till ILP p.g.a. 

olikheten i riskfördelningen. Investerarna blir inte bundna att investera sitt kapital 

förrän fondens minimibelopp är uppfyllt och fonden är färdigställd.
98

 Härigenom 

begränsas risken och investeringen kan endast bli en förlustaffär för investerarna. Av 

ovanstående kan vi fastslå att anledningen till att carried interest utbetalas till key 

executives och PLA-innehavarna, via ILP, beror på den stora risk som tagits vid 

fondetableringen. 

                                                        
94 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 23 
95 FRNS, mål nr 4182-11, s. 10. 
96

 KRNS, mål nr 8755- -8764-12, s. 5. 
97
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98
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I avsnitt 6.2.1 beskrivs det s.k. parktraktorfallet. Fallet behandlar om en tillgång kan 

anses vara ”smittad” av den näringsverksamhet en fysisk person normalt har sin 

förvärvsinkomst ifrån.  I fallet fastställde HFD att traktorn aldrig förts in i bolaget, 

och därmed ansågs traktorn inte vara en tillgång i näringsverksamheten. Vi har dragit 

en parallell till Nordic Capital–fallet och konstaterar att key executives inte tar ut 

pengarna från rådgivningsbolaget för att starta fonden, vilket påvisar att carried 

interest aldrig bör ha förts in i verksamheten. Genom diverse holdingbolag har key 

executives med indirekta privata medel startat fonderna.  

 

Såsom presenterades i KR:s dom blev två externa investerare tillfrågade att delta i 

fondens uppstart. De externa investerarna valde att tillföra kapital vid uppstarten men 

arbetade ingenting med fonden under dess existens. Vid avslutande av fonden hade 

investerarna motsvarande rätt till carried interest som key executives, vilket påvisar 

att carried interest inte utgår p.g.a. utförda arbetsprestationer i rådgivningsbolaget.
99

 

 

Vidare är det viktigt att påpeka att key executives inte haft möjlighet att påverka 

fondstrukturen på något sätt som gynnar dem eftersom fonden har en branschmässig 

struktur, vilket är något som investerarna i fonden kräver.  

7.3 Bör Nordic Capital erlägga skattetillägg?  

SKV har under många år känt till den fondstruktur och de avtal som key executives 

använder för att erhålla carried interest, men inte förrän nu beslutat att ersättningen 

ska beskattas hos rådgivningsbolaget. SKV startade 2007 sin offensiv mot de svenska 

riskkapitalbolagen, medan carried interest har delats ut under ett par decennier. Det 

faktum att SKV yrkar på skattetillägg med hälften av 20 procent av påförda 

arbetsgivaravgifter för felaktig intäktsredovisning av carried interest är, enligt vår 

mening, felaktig eftersom berörda parter redovisat på det sätt som SKV accepterat 

under flera år. Härmed anser vi att det föreligger en brist i förutsebarheten. 

7.4 Ska genomsyn av civilrättsliga avtal tillåtas? 

I redogörelsen av Nordic Capital–fallet, avsnitt sex, påvisas att de civilrättsliga avtal 

som föreligger har en begränsad rättslig verkan enligt SKV:s mening.  SKV har valt 

att i sin utredning avgöra vem carried interest bör tillfalla istället för att acceptera de 
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civilrättsliga avtal som givit key executives intäkten. En konflikt uppstår när SKV 

väljer att använda genomsyn vid bedömning av avtalen.  

 

Ett stort problem med användning av genomsyn är, enligt Hultqvist, att SKV 

argumenterar utifrån ett visst slutresultat, istället för att argumentera utifrån uppfyllda 

rekvisit och därigenom fastställa en påföljd.
100

  

 

Tillåts SKV och domstolen att tillämpa genomsyn på avtal finns risken att ett avtals 

rättsliga innebörd kan minska. Avtal är en essentiell del för att samhället ska fungera 

på ett bra sätt, därigenom kan samhället inte tillåta att minska den rättsliga tyngd som 

ett avtal innehar.  

 

Vi anser att det är av vikt att även behandla legalitetsprincipen i Regeringsformen 

(RF) 2 kapitlet 10 § 2 st. Legalitetsprincipen bygger på de latinska uttrycken nulla 

poena sine lege, inget straff utan lag och nullum crimen sine lege, inget brott utan lag. 

Uttrycken anger att ingen kan dömas för en gärning som inte var straffbelagd vid den 

tid då brottet begicks. Principen innebär att lagen ska vara tydlig och tillämpningen av 

den ska vara förutsägbar. Vi anser att det idag inte finns ett tydligt regelverk gällande 

genomsyn och att det föreligger en brist i förutsebarheten varför genomsyn inte bör 

tillämpas. 

 

Utifrån SKV:s synvinkel är det dock förståeligt att genomsyn används. Det är svårt 

för skattelagstiftaren att i lagtext innefatta alla sorters intäkter som kan uppkomma, 

därför krävs att SKV kan tillämpa genomsyn fram till dess att en specifik lag stiftas 

om ersättningen. Det bör också påpekas att det ligger i det allmänna intresset att skatt 

tillkommer staten, vilket i sig är ett starkt argument för att tillåta genomsyn. Ur ett 

rättvise- och moraliskt perspektiv anser vi att genomsyn i vissa fall bör tillämpas. 

Genomsyn bör användas när det tydligt framgår att ett avtal endast upprättats för att 

styra en inkomst till ett lägre beskattat inkomstslag t.ex. i ovan nämnda 

bilhandlarfallet. 
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Det är en svår gräns att dra vad gäller genomsyn men att döma av dagens läge måste 

det utvecklas regler och praxis vad gäller genomsyn för att förutsebarhet ska uppstå. 

För att tillämpa genomsyn krävs det, enligt vår mening, en helhetsbedömning av alla 

omständigheter i det enskilda fallet. Vår uppfattning är att rådgivningsbolaget i 

Nordic Capital-fallet aldrig har haft tillgång till carried interest och heller inte haft 

möjlighet att styra inkomsten. För att genomsyn ska tillämpas krävs det även starka 

bevis på att de civilrättsligt upprättade avtalen är till för att styra inkomster, se t.ex. 

ovan beskrivna bilhandlarfallet. Enligt vår mening saknas bevisen på inkomststyrning 

i Nordic Capital-fallet och därför kan genomsyn av avtalen inte godkännas av 

domstolen. 

7.5 Hur kan carried interest beskattas i framtiden? 

Enligt dagens regler krävs det att carried interest beskattas fullt ut som en 

förvärvsinkomst alternativt fullt ut som en kapitalinkomst. Det finns som ovan visat 

inget förutbestämt inkomstslag för intäkten men det ligger i båda parters intressen att 

det fastställs.  

 

I avsnitt 6.3.3 beskrivna ”Bilhandlarfallet” har beskattning av kapitalvinst i 3:12-

reglerna beskrivits. Reglerna innebär att en utdelning eller kapitalvinst kan bli 

beskattad i två inkomstslag, dels som en kapitalinkomst, dels som en förvärvsinkomst. 

Klyvningen bestäms via ett gränsbelopp, vilket fastställs i det enskilda fallet. Enligt 

vår mening bör kommande beskattningsregler vad gäller carried interest efterlikna 

3:12-reglerna. Det är dock komplicerat att tillämpa gränsbeloppsreglerna på carried 

interest eftersom det rör sig om stora summor med hög volatilitet. Vi förespråkar 

därför liknande regler som i Tyskland vad gäller carried interest. Istället för 

gränsbelopp anser vi att en fast procentsats bör sättas, där en procentandel av intäkten 

utgör kapitalinkomst och resterande del tjänsteinkomst. 

7.6 Slutsats 

I uppsatsen har ett problem presenterats vad gäller beskattning av carried interest. 

Riskkapitalbolagen har ifrågasatt SKV:s beslut vilket lett till att en tvist och osäkerhet 

råder i branschen om framtida beskattningskonsekvenser. 

 

Vi har diskuterat om den genomsyn av civilrättsliga avtal som SKV använt i sin 

argumentation kan komma att försvaga avtals rättsliga tyngd. Avtal samt dess 



 40 

förutsägbarhet är utan tvivel en central del i en rättsstat. Vår uppfattning vad gäller 

genomsyn är att det krävs en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det bör krävas ett 

högt bevisningskrav från SKV samt domstolarna för att godkänna en tillämpning av 

undantaget, vilket vi inte anser uppnås i Nordic capital-fallet. 

 

SKV har vidare ifrågasatt varför key executives ska erhålla carried interest 

personligen om de inte har någon inverkan på värdetillväxten. Vi anser att p.g.a. den 

ekonomiska risk som key executives tar vid uppstart av fonden är de rättmätiga 

mottagare av intäkten. SKV måste enligt vår mening kunna skilja på rollen som 

privatperson och anställd. I redogörelsen ovan har vi t.ex. kunnat påvisa att carried 

interest utgår även om grundarna till fonden inte är aktiva i den. Det finns härmed inte 

tillräckligt samband mellan carried interest och mottagarnas anställning i 

rådgivningsbolaget för att bli beskattad som en tjänsteinkomst. 

 

Enligt oss har carried interest samt dess asymmetriska vinstdelning, sin utgångspunkt 

i inkomstslaget kapital. Vår åsikt beror, till stor del, på att key executives samt PLA-

innehavare tagit en risk, i egenskap av privatpersoner, som är större än externa 

investerares. Vi kan samtidigt inte bortse från att en viss del av carried interest har sitt 

ursprung i anställningen. Utifrån aktuellt rättsläge anser vi, efter övervägande, att KR 

i Nordic Capital-fallet dömt korrekt. Carried interest tillsammans med 

omständigheterna i fallet utgör, enligt oss, en kapitalinkomst.  

 

SKV menar att carried interest utgår p.g.a. den prestation som key executives utför 

via rådgivningsbolaget och ska därför anses som prestationsbaserad inkomst. Vi har 

dock inte funnit något som talar för SKV:s påstående. Faktumet att 

rådgivningsbolaget saknat befogenhet att fatta beslut rörande investeringar i 

fondstrukturen, konstaterar att en påverkan av fondens värdetillväxt inte varit 

tillräcklig i frågan. Ersättningen är därför, enligt oss, en resultatbaserad intäkt. Carried 

interest är ersättning för satsat kapital, inte för utfört arbete. 

 

Vi har framfört att carried interest har sitt ursprung i inkomstslaget kapital. Det är 

dock viktigt för läsaren att förstå att dagens regler endast tillåter en fullständig 

beskattning i ett inkomstslag, varför vi anser att hela intäkten ska beskattas som en 

kapitalinkomst eftersom större delen, enligt oss, tillhör inkomstslaget kapital. Såsom 
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vi framförde tidigare påverkas fondens värdetillväxt av flera faktorer däribland 

rådgivningsbolagets råd. Vi anser även utifrån ett moraliskt perspektiv att carried 

interest bör beskattas högre för att förstärka den svenska skattebasen. Vi önskar 

härmed en utveckling av rättsområdet vilken skulle innebära att carried interest kan 

beskattas i båda aktuella inkomstslagen, likt 3:12–reglerna. En fast procentsats bör 

sättas, där en andel av intäkten utgör kapitalinkomst och resterande del 

tjänsteinkomst. De nya reglerna skulle medföra att genomsyn av avtal i kommande 

fall undviks samt ökar beskattning av inkomsten för att upprätthålla den 

grundläggande strukturen samtidigt som rättssäkerheten stärks.  

 

Svaret på vår frågeställning i uppsatsen är att carried interest i dagsläget ska ses som 

en resultatbaserad ersättning, eftersom den är hänförlig till privatpersonernas 

risktagande. Den rättmätige mottagaren är att anse som privatpersonerna, inte 

rådgivningsbolaget. 
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