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Sammanfattning 

I denna uppsats görs en undersökning av reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL. Undersökningen 

resulterar i en bedömning ifall reglerna är ändamålsenliga för ett av dess syften; att skydda ett 

bolags borgenärer. Uppsatsen är främst en bolagsrättlig analys, men utgör även ett beaktande 

av skatte- och redovisningsrättsliga delar.  

Vid tillämpningen av dessa regler finns en viss problematik, vilken utgör, dels hur reglerna 

ska tolkas, dels att kringgåenden av reglerna är möjliga att göra. På grund av denna 

problematik uppstår frågan om ett bolags borgenärer är tillräckligt skyddade genom reglerna i 

17 kap. och 21 kap. ABL. Problematiken avser förtäckt värdeöverföring, minutenlån och 

aktieförvärv via ett holdingbolag.    

I EU-rätten finns ett antal regler som motsvarar 17 kap. och 21 kap. ABL. Vid en jämförelse 

föreligger det dock skillnader. Bland annat har Sverige en striktare reglering, avseende 

exempelvis förvärvslåneförbudet.  

Justitiedepartementet har upprättat en promemoria där ett förslag exempelvis ges på en 

mindre striktare reglering av 21 kap. ABL. I promemorian berörs dessutom 17 kap. ABL, men 

det är inte detta kapitel som förslaget främst menar att förändra.   

För att undkomma problematiken avseende reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL samt att 

upprätthålla reglernas ändamålsenlighet, kan en förändring av reglerna vara nödvändig. 

Genom en jämförelse mellan svensk rätt och EU-rätt samt med beaktande av 

Justitiedepartementets promemoria har en bedömning, avseende vilka ändringar som bör 

göras, gjorts i denna uppsats.   
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

I aktiebolagslagen,
1
 även kallad ABL, finns ett antal regler, vilka avser att skydda ett bolags 

borgenärer. Grundtanken är att det, i ett bolag, ska finnas täckning för det bundna egna 

kapitalet. I och med att en aktieägare inte svarar personligen för bolagets skulder
2
 är det 

viktigt, likväl nödvändigt, att det istället finns kapital i bolaget. På så vis kan borgenärer rikta 

sina betalningsanspråk mot bolaget, där ett minsta kapital ska finnas.
3
  

När ett förvärv av ett bolag ska göras krävs det att det finns en struktur för finansieringen av 

förvärvet. Finansiering kan ske på olika sätt
4
 och förvärvsfinansiering är ett samlingsbegrepp 

för de olika finansieringsformerna. Förvärvsfinansiering begränsas av ett antal paragrafer, 

vilka bland annat reglerar olovliga värdeöverföringar och låneförbud. I 17 kap. och 21 kap. 

ABL
5
 regleras dessa begränsningar och är en utgångspunkt för att hantera vilka transaktioner 

som är tillåtna.   

17 kap. ABL reglerar värdeöverföringar och dess begränsningar, vilka ett bolag måste ta 

hänsyn till. 21 kap. ABL innehåller istället regler om lån från bolaget till utomstående. 

Samtliga regler i dessa kapitel har som främsta syfte att skydda ett bolags borgenärer, men för 

reglerna i 21 kap. ABL finns dessutom ett skatterättsligt syfte. Problematik finns dock 

avseende tolkningen av reglerna, samt att kringgående av dem kan ske. Denna problematik 

har, i doktrin, resulterat i diskussioner om reglerna kan anses vara tillräckliga för dess syfte. 

Exempel på problematik, vilka finns i praktiken, är förtäckt värdeöverföring samt 

kringgåenden, så som minutenlån och förvärv via ett holdingbolag. 

Problematik avseende förtäckt värdeöverföring uppstår på grund av att rekvisiten i 17 kap. 1 § 

p. 4 ABL är svårtolkade. Gränsdragning för rekvisitet affärsmässig karaktär är det som främst 

har skapat problem vid en bedömning om handlingen är lovlig eller inte.
6
  

Vad gäller minutenlån är problematiken framförallt att ett lån från ett målbolag, det vill säga 

det bolag som är föremål för köpet, till en köpare sker efter det att ett förvärv av aktier har 

                                                           
1
 SFS 2005:551. Aktiebolagslagen.  

2
 Andersson. Om vinstutdelning från aktiebolag – En studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, 46. 

3
 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:2. 

4
 De olika sätten att finansiera ett förvärv finns att läsa i kapitel 4. 

5
 De mest relevanta reglerna i dessa kapitel, för denna undersökning, finns att läsa i Bilaga 1. 

6
 Problematiken avseende förtäcktvärdeöverföring finns att läsa i avsnitt 9.1. 
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genomförts. Denna transaktion strider inte mot 21 kap. 5 § ABL. På grund av regelns 

utformning kan transaktionen inte anses vara olovlig, trots att lånet sker i syfte att finansiera 

förvärvet. Detta beror på att transaktionen sker efter att förvärvet har skett och på så vis strider 

den inte mot regeln och dess ordalydelse.
7
   

Ytterligare problematik uppkommer vid ett förvärv av aktier, vilket sker via ett holdingbolag, 

där köparen inte har för avsikt att förvärva aktierna, utan gör det för någon annans räkning. 

Av den anledning är rekvisitet, avseende syftet med förvärvet, inte uppfyllt så som framgår i 

21 kap. 5 § ABL.
8
  

De aktuella reglerna har influerats av EU-rättens direktiv, främst det andra bolagsdirektivet,
9
 

där värdeöverföring och låneförbud finns reglerat. Vid en jämförelse med EU-rätten kan 

konstateras att den svenska rätten, vad avser ovan nämnda regler, är mer komplex. Om denna 

komplexitet är nödvändig för att ge borgenärer ett tillräckligt skydd, och således uppnå 

reglernas syfte, är en fråga som kan diskuteras. Kanske bör Sverige till och med förändra 

regleringen i 17 kap. och 21 kap. ABL och göra dem mer ändamålsenliga för dess syfte.
10

    

1.2. Problemformulering 

Är kapitalskyddsreglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL ändamålsenliga för dess syfte; att skydda 

ett bolags borgenärer? 

 På vilket sätt skyddas ett bolags borgenärer genom reglerna i ovan nämnda kapitel? 

 På vilka sätt kan kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen utgöra en problematik samt 

kringgås, främst vid förvärvsfinansiering, och på så vis vara ett hot mot 

borgenärsskyddet?  

 Hur förhåller sig EU-rätten till den svenska lagstiftningen angående 

kapitalskyddsreglerna? 

 Är 17 kap. och 21 kap. ABL i behov av en förändring?  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om 17 kap. och 21 kap. ABL är ändamålsenliga för 

dess syfte. Utgångspunkten i uppsatsen är att granska ifall kapitalet i ett bolag hålls intakt vid 

                                                           
7
 Minutenlån finns att läsa i avsnitt 9.2. 

8
 Förvärv via ett holdingbolag finns att läsa i avsnitt 9.3. 

9
 Andra bolagsdirektivet 77/91/EEG. 

10
 En jämförelse mellan EU-rätten och den svenska rätten, samt en analys om reglerna bör förändras finns att läsa 

i avsnitt 10.4. och kapitel 12.  
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förvärvsfinansiering och om borgenärsskyddet på så vis är tillräckligt. Uppsatsen kommer att 

beskriva reglerna, de lege lata, och dess bakomliggande syfte för att sedan belysa den 

problematik som finns samt de kringgåenden av reglerna som kan göras, och som på så vis 

åsidosätter borgenärsskyddet. Vidare är avsikten att undersöka hur EU-rätten förhåller sig till 

borgenärsskyddet, avseende reglerna för förvävsfinansiering och kapitalskyddet, inom 

aktiebolagsrätten. Syftet är slutligen att granska, de lege ferenda, om lagtexten avseende 

borgenärsskyddet i aktiebolagslagen, angående förvärvsfinansiering, bör skrivas om och på så 

vis göra reglerna mer ändamålsenliga. 

Vad gäller kapitalskyddet i aktiebolagslagen är inte syftet att ifrågasätta denna företeelses 

existens, även om det inte är någon naturlag som i sig är självklar i alla länders rättsläror. Vi 

godtar kapitalskyddet som sådant och vår avsikt är istället att granska att det upprätthålls på 

bästa sätt.   

1.4. Metod 

Vi har, vid undersökningen huruvida 17 kap. och 21 kap. ABL är ändamålsenliga, tillämpat 

den traditionella juridiska metoden genom att studera lagtext, domstolspraxis, propositioner, 

förarbeten och doktrin för att klargöra rättsläget. För att beskriva de aktuella reglerna har vi 

även här tillämpat den juridiska metoden. På så vis har vi kunnat framställa de olika reglernas 

betydelse, omfattning och syfte. Vidare har vi använt oss av doktrin och artiklar för att 

identifiera och bedöma relevanta brister, och därmed kringgåenden, i de aktuella reglerna 

avseende borgenärsskyddet i aktiebolagslagen, vid förvärvsfinansiering.  

Det är huvudsakligen bolagsrätt som har undersökts i denna uppsats. Med anledning av att de, 

i uppsatsen, aktuella reglerna dessutom har ett skatterättsligt syfte har det varit nödvändigt att, 

utöver den bolagsrättsliga synvinkeln, också till viss del undersöka reglerna ur ett 

skatterättsligt perspektiv. Det har även varit nödvändigt att kort beröra redovisningsrätten för 

att definiera rekvisitet affärshändelse, vilket är ett av rekvisiten för förtäckt värdeöverföring. 

Anledningen till att redovisningsrättens definition har tillämpats är att aktiebolagslagen inte 

gör det.  

Vi har valt att enbart presentera ett rättsfall som belyser vad som är att anse som en otillåten 

värdeöverföring. Vi har under arbetets gång uppmärksammat och läst fler rättsfall avseende 

värdeöverföring. Dock har dessa inte kunnat bidra med någon ytterligare infallsvinkel, vilken 
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kan användas för att besvara vår problemformulering. Av den anledningen har vi valt att inte 

redogöra för dessa i vår uppsats.  

Vid den EU-rättsliga undersökningen tog vi del av EU-rättsliga dokument, exempelvis 

direktiv och utredningsdokument. För att fastställa rättsläget i EU har den juridiska metoden, 

än en gång, tillämpats. En komparativ metod har sedan används för att jämföra svensk 

lagstiftning med EU-rättslig lagstiftning. På så vis har väsentliga skillnader uppmärksammats. 

Vid jämförelsen har de, i uppsatsen, undersökta reglerna i aktiebolagslagen ställts mot 

motsvarande regler i Direktivet.
11

 Utifrån våra egna bedömningar har olikheter och 

konstanteranden framförts. Vi är medvetna om att det i doktrin finns författare som har 

kommenterat EU-rättens bolagsdirektiv. Exempelvis har Thorell gjort det i en av sina 

böcker.
12

 Dock tillför denna bok inte något till vår undersökning, i och med att Thorell inte 

har redogjort för det bolagsdirektiv som är relevant för denna uppsats. Vi har av denna 

anledning valt att utgå från våra egna bedömningar vid jämförelsen.   

För att slutligen granska hur reglerna, de lege ferenda, bör förändras har en normativ 

diskussion förts med resonemang utifrån de värderingar, vilka vi tagit del av genom denna 

undersökning. Vi har utifrån dessa värderingar gjort en egen bedömning av rättsläget, och på 

så vis kommit fram till hur vi anser att regeln, avseende förvärvslåneförbudet, bör förändras. 

För att göra uppsatsen mer intressant har en analytisk och en argumenterande text används 

även i delar av referensramen. Det är dock främst i analysdelen som våra egna bedömningar 

och argument framgår.  

1.5. Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla reglerna om kapitalskyddet vid förvärvsfinansiering i 

aktiebolagslagen, främst reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL. I dessa kapitel kommer enbart 

17 kap. 1-4 §§, 21 kap. 1-3 §§ och 21 kap. 5-6 §§ ABL att undersökas. Avgränsning har även 

gjorts till att en undersökning enbart ska göras om syftet avseende borgenärsskyddet. Således 

undantas andra eventuella skyddsintressen, vilka regleras i aktiebolagslagen. Vad som dock 

inte går att frångå är att ett resonemang om reglerna, angående det skatterättsliga syftet, bör 

föras. En undersökning av skatterätten kommer dock enbart att beröras kort och det är det 

bolagsrättsliga perspektivet som utgör grunden för uppsatsen. 

                                                           
11

 Europarlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU. 
12

 Thorell. EG:s redovisningsrätt – Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven. 
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Vad avser den EU-rättsliga undersökningen avgränsas uppsatsen till att enbart beröra de 

regler, vilka motsvarar de svenska regler för värdeöverföring och låneförbud som vi ovan 

nämnt.   
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2. Aktiebolagslagen – en överblick  

2.1. Historik om aktiebolag och aktiebolagslagens utveckling 

Den första aktiebolagslagen trädde i kraft i Sverige år 1848. Nya aktiebolagslagar har sedan 

dess tillkommit följande år: 1895, 1910, 1944, 1975 och 2005. Näringslivet har under åren 

utvecklats, främst inom industri- och finanssektorn, och på grund av denna utveckling har det 

funnits ett behov av att anpassa reglerna i aktiebolagslagen.
13

   

Under industrialiseringen, vilken skedde i Europa under 1700-talet och framåt, började olika 

bolagsformer att utvecklas. Anledningen till denna utveckling var, dels att det krävdes ett 

större kapital i bolaget, dels att företagare ville frångå det personliga ansvaret för bolagets 

förpliktelser. Bolagsformen aktiebolag prövades, under denna tidsperiod, för första gången i 

England men kom först att införas i engelsk rätt, som en fullständig bolagsform, år 1862. 

Industrialiseringen växte fram i Sverige under senare delen av 1800-talet och merparten av de 

verksamheter, vilka uppkom under industrialiseringen, har ansetts bedrivas i aktiebolag.
14

 De 

första aktiebolagen kallades för kompanier, vilka grundades efter rättigheter från kronan. Efter 

att 1895 års aktiebolagslag trädde i kraft avskaffades regeln om att tillstånd krävdes, för att 

bedriva aktiebolag.
15

 Anledningen till varför företagarna valde att bedriva sin verksamhet i 

nämnda bolagsform var bland annat för att begränsa det personliga ansvaret och att rösträtten, 

vilken erhölls från aktieinnehavet, kunde styra den utövande makten i bolaget.
16

 

Under tidigt 1900-tal etablerade Ivar Kreuger, affärsman och civilingenjör, ett 

världsomfattande företagsimperium. Genom ett stort aktieinnehav, i ett antal industribolag, 

hade han ett väsentligt inflytande över den industriella marknaden, både i Sverige och i övriga 

världen. Detta imperium blev dock inte hållbart och moderbolaget, Kreuger & Toll AB, gick 

slutligen i konkurs. År 1932 skedde den så kallade Kreugerkraschen och aktievärdet, för de 

aktier som Kreugergruppen hade kontroll över, sjönk.
17

 Resultatet av denna historiska 

händelse blev att en ny aktiebolagslag utarbetades för att åtgärda de brister, i regleringen, 

vilka upptäcktes i och med kraschen.
18

 Reformerna infördes bland annat i syfte att skydda det 

                                                           
13

 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt, 39. 
14

 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt, 40-42. 
15

 Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag, 197.  
16 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt, 49. 
17

 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt, 50, 53. 
18

 Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag, 197. 
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bundna egna kapitalet i ett bolag, vilket är grunden för det borgenärsskydd som finns etablerat 

i dagens aktiebolagslag.
19

 

2.2. Aktiebolagslagens syfte  

Aktiebolagslagens främsta och generella syfte är att skapa ett skydd för minoritetsägare och 

borgenärer, de så kallade minoritets- och borgenärsskydden.
20

  

Minoritetsskyddet är till för att ge minoritetsägarna en trygghet att våga satsa kapital i ett 

bolag. För att ett aktiebolag ska kunna nyttjas på bästa sätt, som samarbetsform, är 

minoritetsskyddet nödvändigt. Minoritetsägarna har rätt till att göra sin röst hörd, oberoende 

av dess aktieinnehav. På så vis kan minoritetsägarna hindra beslut som kan vara till dess 

nackdel.
21

 Minoritetsskyddet kommer inte vidare att beröras i denna uppsats.  

Borgenärsskyddet är nödvändigt av den anledningen att aktieägare inte svarar personligen för 

bolagets förpliktelser. På grund av detta kan inte bolagets borgenärer, i normalfallet, vända sig 

till aktieägarna för att begära att få sin fordran betald av dem personligen. Det krävs därför att 

ett bolags kapital hålls intakt. Aktiebolagslagen innehåller därför regler i syfte att skydda ett 

bolags borgenärers intressen, exempelvis att bolagets aktiekapital ska tillhöra bundet eget 

kapital.
22

 

  

                                                           
19

 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt, 54. 
20

 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt, 19.  
21

 Rodhe; Skog. Rodhes Aktiebolagsrätt, 231, 233-234. 
22

 Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag, 212. 
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3. Olika typer av borgenärskretsar 

I svensk rätt brukar borgenärskretsarna delas in i två grupper: frivilliga borgenärer och 

ofrivilliga borgenärer. Frivilliga borgenärer avser de borgenärer, vilka har någon form av 

avtal med ett bolag. Ofrivilliga borgenärer är borgenärer, vilka har en fordran på ett bolag, 

utan att denna uppkommit genom ett frivilligt avtal mellan borgenären och bolaget.
23

  

Frivilliga och ofrivilliga borgenärer kan indelas i underkategorier. För varje kategori ser 

behovet av skydd, och möjligheten att skydda sig, olika ut. Följande borgenärer är att betrakta 

som kategorier till frivilliga borgenärer: banker och andra kreditinstitut, leverantörer, kunder, 

anställda och bolagets företagsledning. Exempel på kategorier till ofrivilliga borgenärer är: 

staten, landsting, kommuner och personer, vilka drabbats av skada orsakad av bolaget.
24

   

Det finns, utöver denna uppdelning, även ett annat begreppspar i syfte att definiera olika 

borgenärskretsar. Dessa begrepp är: anpassade borgenärer och icke anpassade 

borgenärer.  En anpassad borgenär är en borgenär som frivilligt utger en önskad kredit till en 

gäldenär och som är beredd att svara för de transaktionskostnader som tillkommer för att 

fastställa de villkor som anses nödvändiga för lånet. En icke anpassad borgenär tar inte 

hänsyn till den risk som lånet kan innebära och anpassar därmed inte lånevillkoren utefter 

denna.
25

 

Ett typexempel på en borgenär som är att betrakta som frivillig och anpassad är banker. En 

bank har möjlighet att stärka sitt skydd genom avtalsmekanismer. De kan ställa krav på ett 

bolag samt granska dess betalningsförmåga och på så vis, utifrån den risk som lånet innebär, 

anpassa sina krav utifrån detta. En bank kan exempelvis kräva säkerhet för lånet i form av 

pant. En frivillig, icke anpassad borgenär är exempelvis en kund eller en leverantör. Vidare 

benämns en borgenär, vilken binder sig till ett bolag utan att det rör sig om ett frivilligt avtal, 

exempelvis när någon drabbas av en skada som har orsakats av ett bolag, som en ofrivillig, 

icke anpassad borgenär.
26

  

Oavsett vilken typ av borgenär som avses är skyddet, vilket aktiebolagslagen ställer upp för 

dem, mycket viktigt.   

                                                           
23

 Andersson. Kapitalskyddet i aktiebolag, 54-55. 
24

 Andersson. Kapitalskyddet i aktiebolag, 54-58. 
25

 Andersson. Kapitalskyddet i aktiebolag, 54-55. 
26

 Andersson. Kapitalskyddet i aktiebolag, 55-58. 
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4. Förvärvsfinansiering  

Vid företagsförvärv har aktiebolagsrätten många gånger en väsentlig inverkan på hur 

strukturen för finansieringen ska vara. Reglerna i aktiebolagslagen styr, bland annat, bolagets 

utlåning av medel till köparen samt vilka överföringar mellan dotterbolag och moderbolag 

som är tillåtna. Finansiering vid företagsförvärv kan ske på olika sätt och ibland kan det, med 

anledning av att ett förvärv innebär en stor investering, behövas en kombination av de olika 

finansieringssätten. Finansiering kan, bland annat, erhållas av följande aktörer: säljaren, 

kreditgivaren, köparbolaget eller dess aktieägare. De finansieringssätt som är vanliga vid 

företagsförvärv är olika typer av emissioner, lån från kreditgivare, vinstudelningar och lån 

från säljaren,
27

 vilka vi benämner som förvärvsfinansiering. Några av ovan nämnda 

finansieringssätt begränsas av reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL, i syfte att bland annat 

skydda ett bolags borgenärer. Problematik har dock uppkommit avseende förtäckt 

värdeöverföring i 17 kap. 1§ 1 st. p. 4 ABL, där oklarheter råder om hur regeln ska tolkas. Det 

har dessutom med tiden utvecklats olika former av försök att kringgå reglerna i 21 kap.  ABL. 

Några av dessa former är minutenlån och förvärv via ett holdingbolag. Denna problematik har 

gett upphov till diskussioner huruvida 17 kap. och 21 kap. ABL inte är ändamålsenliga för 

dess syfte och om de är felaktigt formulerade. Nedan redogörs rättsläget samt en analys av 

problematiken.
28

  

  

                                                           
27

 Sevenius. Företagsförvärv: en introduktion, 273-274, 276, 363, 368. 
28

 Redogörelsen om rättsläget finns att läsa i avsnitt 9 och analys om rättsläget finns att läsa i avsnitt 12.    
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5. Värdeöverföring  

5.1. Allmänt 

17 kap. ABL reglerar värdeöverföringar från ett bolag till en utomstående part och har till 

syfte att minska och förhindra situationer, vilka kan innebära risker för bland annat ett bolags 

borgenärer. Aktieägarna i ett bolag har inget personligt ansvar.
29

 Av denna anledning krävs 

det att det finns ett visst kapital i bolaget för att skydda borgenärerna och dess intressen. 17 

kap. ABL hanterar denna situation genom ett antal paragrafer, vilka bland annat begränsar en 

värdeöverförings tillåtna storlek.
30

 I det fall dessa regler skulle saknas finns det en väsentlig 

risk att bolagets borgenärer inte skulle få betalt för sina fordringar.
31

 Det är också av vikt att 

reglerna formuleras på så vis att problematik avseende tolkning inte möjliggörs och att 

skyddet för bolagets borgenärer således kan upprätthållas. 

5.2. Definition 

17 kap. 1 § ABL tillkom när 2005 års aktiebolagslag trädde i kraft.
32

 I paragrafen ges en 

definition av begreppet värdeöverföring. Med hjälp av denna definition kan det fastställas 

huruvida bolagets transaktioner är förenliga med bestämmelsen i 17 kap. 2 § ABL. De former 

av värdeöverföringar, vilka beskrivs i 17 kap. 1 § 1 st. p. 1-3 ABL, är vinstutdelning, förvärv 

av egna aktier och minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna. 

Dessa värdeöverföringar regleras utförligt i specifika kapitel i aktiebolagslagen, vilka inte 

kommer att beröras ingående i denna uppsats. 17 kap. 1 § 1 st. p. 4 ABL avser förtäckt 

värdeöverföring, vilket däremot inte finns reglerat i något enskilt kapitel i aktiebolagslagen.
33

 

Denna typ av värdeöverföring är av betydelse för denna uppsats och kommer att undersökas 

djupare nedan.
34

  

Vid en bedömning, om en värdeöverföring föreligger eller inte, uppstår frågan ifall hänsyn 

ska tas till både objektiva och subjektiva faktorer. Utgångspunkten, enligt lagmotivet,
35

 är att 

den objektiva sidan ska betonas i bedömningen, men det är inte uteslutet att subjektiva 

faktorer ska beaktas. De objektiva faktorerna är avgörande för bedömningen om en 

                                                           
29

 Nerep; Samuelsson. Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 2 Kapitel 11-22, 187. 
30

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:2. 
31

 Nerep; Samuelsson. Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 2 Kapitel 11-22, 187. 
32

 Nerep; Samuelsson. Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 2 Kapitel 11-22, 187. 
33

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:3-17:4. 
34

 Beskrivning av förtäckt värdeöverföring finns att läsa i avsnitt 5.3. 
35

 Det lagmotiv som avses är följande: Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag.  



11 

 

värdeöverföring har skett och om dess giltighet ska ifrågasättas. Sedan är det upp till den part, 

vilken har haft nytta av transaktionen, att bevisa att värdeöverföringen är tillåten.
36

  

Enligt Innerstedt och Kellgren kännetecknas en civilrättslig värdeöverföring av att en 

överföring, med ett visst ekonomiskt värde, sker mellan två rättssubjekt. Det ena rättssubjektet 

ska, efter överföringen, blir rikare och det andra ska bli fattigare. Det rör sig således om en 

intäkt respektive en kostnad.
37

 

Vad som är den avgörande tidpunkten, vid bedömning om huruvida transaktionen är att se 

som en värdeöverföring eller inte, är när beslutet om transaktionen togs. Om ett sådant beslut 

saknas är den avgörande tidpunkten när bolaget, på annat sätt, blev bunden till att utföra 

transaktionen.
38

  

5.3. Rekvisiten för förtäckt värdeöverföring  

Som ovan nämnts regleras förtäckt värdeöverföring i 17 kap. 1 § 1 st. p. 4 ABL. Innebörden 

av förtäckt värdeöverföring är att en affärshändelse medför att bolagets förmögenhet minskar 

samt att affärshändelsen inte har någon direkt affärsmässig anknytning.
39

  

Aktiebolagslagen saknar en definition av begreppet affärshändelse och vägledning får istället 

tas från redovisningsrätten. I bokföringslagen ges följande definition av vad som utgör en 

affärshändelse: alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags 

förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och 

utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur 

verksamheten av pengar, varor eller annat.
40

  

Ytterligare ett rekvisit är att värdeöverföringen ska resultera i en förmögenhetsminskning för 

bolaget. Vad som avses med en förmögenhetsminskning är att transaktionen medför att 

bolagets förmögenhet minskar. Således är en transaktion, vilken medför en oförändrad eller 

ökad förmögenhet för bolaget, inte att betrakta som en värdeöverföring. Vid bedömningen, 

om transaktionen är en förmögenhetsminskning, ska utgångspunkt tas, bland annat, från de 

nedan beskrivna normerna,
41

 vilka regleras i 17 kap. 3 § ABL.
42

  

                                                           
36

 Nerep; Samuelsson. Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 2 Kapitel 11-22, 188. 
37

 Innerstedt; Kellgren. Något om kravet på förmögenhetsöverföringar vid koncernbidrag – särskilt i ljuset av RÅ 

1999 ref. 74. Skattenytt 2001 s. 504. 
38

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:6.  
39

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:3-17:4. 
40

 SFS 1999:1078. Bokföringslagen, 1 kap. 2 § 1 st. p.7.   
41

 Normerna finna att läsa i avsnitt 5.5. och 5.6. 
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Slutligen ska också rekvisitet, om att transaktionen inte ska vara av rent affärsmässig 

karaktär, vara uppfyllt för att en värdeöverföring ska betraktas som en förtäckt 

värdeöverföring. Bedömningen, om en transaktion ska anses ha en affärsmässig karaktär eller 

inte, görs med hänsyn till olika händelser. För det första bör hänsyn tas till de omständigheter 

som faktiskt har förelegat i det specifika fallet. Det kan exempelvis vara att se över relationen 

mellan bolaget och motparten i transaktionen. Det är särskilt av vikt i det fall att motparten är 

en aktieägare eller en närstående till denne. För det andra bör parternas grundtanke med 

transaktionen beaktas. En transaktion, vilken resulterat i en ”dålig affär”, behöver inte utgöra 

en förtäckt värdeöverföring i och med att tanken bakom värdeöverföringen har varit 

affärsmässig. Det som bör studeras i detta fall är om transaktionen överensstämmer med 

bolagets verksamhet. Transaktionen få i så fall anses vara av affärsmässig karaktär. För att en 

transaktion ska anses vara en förtäckt värdeöverföring är det tillräckligt att enbart en del av 

transaktionen inte är av affärsmässig karaktär. Således måste transaktionen, i sin helhet, vara 

affärsmässigt betingad för att undkomma bestämmelserna om förtäckt värdeöverföring.
43

  

Lehrberg
44

 ställer sig kritisk till rekvisiten i 17 kap. 1 § p. 4 ABL. Rekvisitet rent 

affärsmässig karaktär anser han är ett komplext rättsfaktum. Med detta menar han att det blir 

komplicerat, i en viss situation, att avgöra vad som är bevisfakta respektive rättsfakta av de 

omständigheter som föreligger. Vid tillämpning, av begreppet affärshändelse, anser han att 

det även här uppstår en problematik; dels på grund av att begreppet definieras i 

bokföringslagen och således saknar en civilrättslig karaktär, dels att andra civilrättsliga lagar 

vanligtvis använder begreppet rättshandling, avseende regler när återgång av olovliga 

transaktioner ska ske.
45

 

Kritik, mot Lehrbergs åsikter, har riktats av Andersson.
46

 Andersson upplever det som att 

Lehrberg anser att reglerna om förtäckt värdeöverföring innebär en mängd problem. 

Andersson menar dock att systemet fungerar relativt väl, men han framhåller att svensk rätt 

avseende förtäckt värdeöverföring, i förhållande till utländsk rätt, är komplex. Han förklarar 

denna komplexitet med att Sverige vill bevara kapitalskyddssystemet, hellre än att 

utformningen av systemet ska vara tekniskt korrekt. Andersson vill lyfta fram den inverkan 

                                                                                                                                                                                     
42 Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag, 747, 750-751. 
43

 Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag, 748. 
44

 Bert Lehrberg, professor i civilrätt, har uttryckt sina åsikter i frågan om förtäckt värdeöverföring. 
45

 Lehrberg. Begreppet förtäckt värdeöverföring – Särskilt om rekvisitet ”rent affärsmässig karaktär för 

bolaget”. SvJT 2012 s. 537.  
46

 Jan Andersson, professor i civilrätt. 
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som det EU-rättsliga materialet, särskilt det nedan beskrivna andra bolagsdirektivet,
47

 har för 

förtäckt värdeöverföring. Han anser att det är viktigt att beakta den internationalisering som 

sker i omvärlden och menar att EU-rätten delvis har influerat svensk rätt.
48

  

5.4. Tillåtna värdeöverföringar 

I 17 kap. 2 § ABL regleras vilka former av värdeöverföringar som är tillåtna för ett bolag att 

göra. De tillåtna värdeöverföringarna, enligt paragrafen, är: vinstutdelning, förvärv av egna 

aktier, minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna och gåva. 

Anledningen till att formerna för värdeöverföring är begränsade, till ovan nämnda, är att 

regeln bland annat ska skydda bolagets borgenärer. Dock kan beslut om andra former av 

värdeöverföringar göras med samtliga aktieägares samtycke, även kallad SAS-principen. Ett 

samlingsbegrepp för dessa former av värdeöverföringar, än de i 17 kap. 2 § ABL uppräknade, 

är förtäckt värdeöverföring
49

 som beskrivits ovan.
50

  

Vid samtliga former av värdeöverföringar, även de som beslutats genom SAS-principen, 

måste hänsyn tas till regleringen i 17 kap. 3 § ABL. Genom det upplägg som 17 kap. ABL 

har, framgår det tydligt att reglerna för minoritetsskyddet kan frångås genom SAS-principen, 

medan reglerna för borgenärsskyddet är tvingande.
51

  

5.5. Beloppsspärren 

I 17 kap. 3 § ABL finns två normer, varav en är beloppsspärren, vilken regleras i paragrafens 

första stycke. Denna regel har till syfte att skydda bolagets borgenärer. Regeln begränsar 

storleken på den förmögenhet bolaget avser frånskilja bolaget. Inte ens med SAS-principen 

kan denna regel frångås. 17 kap. 3 § ABL ska tillämpas och beaktas oberoende vilken typ av 

värdeöverföring som avses.
52

  

En värdeöverföring, enligt 17 kap. 1 § ABL, är enbart tillåten om beloppsspärren inte 

överträds, det vill säga att bolagets bundna egna kapital ska vara täckt efter att transaktionen 

har gjorts. Till det bundna egna kapitalet hör, enligt 5 kap. 14 § ÅRL,
53

 aktiekapital, 

uppskrivningsfond, kapitalandelsfond och reservfond. Fonderna regleras i 

årsredovisningslagen och kommer inte, i denna framställning, att berörs mer i detalj. Vid 

                                                           
47

 Beskrivning av det andra bolagsdirektivet finns att läsa i avsnitt 10.2. 
48

 Andersson. ABL och värdeöverföringar – en replik. SvJT 2014 s. 72. 
49

 Beskrivning av förtäckt värdeöverföring finns att läsa i avsnitt 5.3. 
50

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:7-17:8. 
51

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:7-17:8. 
52

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:9. 
53

 SFS 1995:1554. Årsredovisningslagen. 
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fastställande om beloppsspärren träder in eller inte, ska tillgångarnas bokförda värde beräknas 

och jämföras med det bokförda värdet på bolagets skulder, avsättningar och bundet eget 

kapital. Om tillgångarna överstiger, eller minst uppgår, till den gemensamma summan för 

skulderna, avsättningarna och det bundna egna kapitalet, efter att värdeöverföringen är gjord, 

uppnås full täckning för bolagets bundna egna kapital och en värdeöverföring är således 

tillåten.
54

 

Vid beräkning av transaktionens förhållande till beloppsspärren, ska utgångspunkt tas från 

den senast fastställda balansräkningen. I det fall en balansräkning inte har fastställts för det 

aktuella året torde regeln säga att det är balansräkningen från föregående år som bolaget ska 

utgå ifrån, vid en bedömning huruvida beloppsspärren har överträtts eller inte.
55

  

5.6. Försiktighetsregeln 

I 17 kap. 3 § 2 st. ABL regleras den andra normen, försiktighetsregeln. Trots att en 

värdeöverföring är lovlig att genomföra, enligt första styckets beloppsspärr, ska ändå denna 

försiktighetsregel iakttas.
56 En värdeöverföring måste, för att vara tillåten, vara försvarlig i 

förhållande till bolagets verksamhet. Hänsyn ska i första hand tas till verksamhetens art, risk 

och omfattning. Vidare ska hänsyn tas till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och dess 

ställning i övrigt.
57

  

Att bedöma ett bolags konsolideringsbehov innebär att bolagets långsiktiga ekonomiska 

ställning granskas. Med hjälp av olika nyckeltal, exempelvis soliditet, kan denna ekonomiska 

ställning avgöras. Det är av vikt att granska bolagets möjlighet att överleva en framtida 

förlust. I enlighet med försiktighetsregeln ska också en bedömning göras avseende bolagets 

likviditet, det vill säga bolagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. En 

värdeöverföring får inte göras i det fall bolaget skulle få problem med att betala dess 

kortfristiga skulder. Hänsyn ska också tas till att oförutsedda händelser kan uppstå. Därav kan 

ett behov, av att ha en kapitalreserv, finnas. Att beakta bolagets ställning i övrigt innebär att 

alla aspekter, vilka kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning, bör undersökas. Till 

detta tillkommer också händelser, vilka kan förväntas ske vid en senare tidpunkt, det vill säga 

                                                           
54 Nerep; Samuelsson. Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 2 Kapitel 11-22, 223, 225. 
55

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:13. 
56

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:13. 
57 Nerep; Samuelsson. Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 2 Kapitel 11-22, 230-231. 
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tiden efter det aktuella räkenskapsåret fram tills dess att balansräkningen för räkenskapsåret 

har fastställts och stämman beslutat om värdeöverföringar, exempelvis utdelningar.
58

 

Problem har uppstått angående hur försiktighetsregeln ska tillämpas. Varken lagtexten eller 

förarbetena ger någon tydlig vägledning om var gränsen för försiktighet ska dras vad gäller 

verksamhetens art, risk och omfattning.
59

 Vad avser de båda normerna i 17 kap. 3 § ABL, har 

det inte någon betydelse i vilken ordning de ska tillämpas. Vanligtvis tillämpas 

beloppsspärren först, och brukar benämnas som huvudregeln. I andra hand brukar 

försiktighetsregeln tillämpas.
60

 Om ett beslut fattas i strid med någon av normerna, är beslutet 

ogiltigt i sin helhet.
61

 Dock bör det uppmärksammas att en transaktion som har stridit mot 

dessa normer, och således är en olovlig värdeöverföring, under vissa förutsättningar skulle 

kunna läkas. Både Andersson och Nerep har diskuterat fenomenet läkning i sina artiklar.
62

 Det 

bör dock noteras att dessa artiklar är skrivna för ett antal år sedan, men vi anser att de 

fortfarande är användbara till att förklara läkning. Exempelvis kan det vid en värdeöverföring 

uppstå en bristsituation avseende det bundna egna kapitalet. Det är en förutsättning att bristen 

täcks av exempelvis ett vederlag för att värdeöverföringen ska anses vara tillåten. Enligt 

Andersson är denna typ av läkning bland annat beroende av att ett giltigt beslut, angående 

värdeöverföringen, måste ha fattats av bolaget. Detta beslut är en av de förutsättningar som 

Andersson anser är nödvändiga för att läkning ska vara möjligt.
63

  

5.7. Värdeöverföringar, vilka sker löpande under räkenskapsåret 

I 17 kap. 4 § ABL regleras vilket högsta tillåtna utrymme som möjliggörs för en 

värdeöverföring, efter det att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman. Det är 

denna fastställelse som ska vara utgångspunkten för värdeöverföringar som sker under det 

löpande räkenskapsåret. Det är det fria och utdelningsbara kapitalet, vilket fastställs vid 

årsstämman, som ska ligga till grund för den tillåtna storleken på värdeöverföringarna. Vad 

som utgör det fria och utdelningsbara kapitalet, det vill säga balanserad vinst eller förlust samt 

vinst eller förlust för räkenskapsåret, är det kapital som framkommer vid beräkning enligt 

beloppsspärren i 17 kap. 3 § ABL. Vid räkenskapsårets slut ska det således fortfarande finnas 

                                                           
58

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:14-17:15. 
59

 Nerep; Samuelsson. Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 2 Kapitel 11-22, 230-231. 
60 Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag, 377. 
61

 Andersson; Johansson; Skog. Aktiebolagslagen En kommentar. Del II, kap. 11-22, 17:16. 
62

 Andersson. Nettometoden de lege lata – en kommentar med utgångspunkt i HD:s avgöranden. Del I och II. 

SvJT 1996 s. 277 och 439. Nerep. Om borgenärsskyddet i aktiebolag. SvJT 1994 s. 549. 
63

 Andersson. Nettometoden de lege lata – en kommentar med utgångspunkt i HD:s avgöranden. Del I och II. 

SvJT 1996 s. 277 och 439. 
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täckning för bolagets bundna egna kapital. I det fall att överskott har tillkommit eller har 

upparbetas i bolaget under året är det fortfarande det fria och utdelningsbara kapitalet som är 

utgångspunkten för värdeöverföringarna. Interimsutdelningar är således inte tillåtna. Det är 

heller inte tillåtet för ett bolag att göra förskottsutdelningar, det vill säga att bolaget delar ut 

ett överskott från ett avslutat räkenskapsår innan balansräkningen har fastställts.
64

 En 

förskottsutdelning kan antingen grundas på, dels de förväntningar bolaget har på sin 

verksamhet och den vinst som bolaget förväntas generera under räkenskapsåret, dels de 

förväntningar på vinstmedel som bolaget tror att verksamheten kommer att generera under de 

kommande räkenskapsåren. En förskottsutdelning är på så vis att betrakta som en typ av 

interimsutdelning. Viktigt att belysa är att förskottsutdelning inte finns definierat eller reglerat 

i aktiebolagslagen.
65

  

I de fall vissa villkor är uppfyllda får dock ett moderbolag redovisa intäkter för en utdelning, 

vilken ges i förskott, från ett dotterbolag, så kallad anteciperad utdelning. Genom att redovisa 

utdelningen i förväg ingår intäkten i moderbolagets nettovinst för det aktuella året och därav 

också i det underlag som är grunden för uträkningen av vad moderbolaget får dela ut. Det är 

inte lika vanligt att anteciperade utdelningar görs idag utan vanligare är att bolagen, inom en 

koncern, gör värdeöverföringar i form av koncernbidrag. För att en anteciperad utdelning ska 

få ske är ett av villkoren att dotterbolaget har fattat ett beslut om utdelningen, alternativt tagit 

fram ett utdelningsförslag. Moderbolaget bokför sedan utdelningen, utan att dotterbolaget har 

genomfört den i praktiken. Moderbolaget måste således grunda sitt handlande på att 

dotterbolaget sannolikt kommer att utföra utdelningen och det är i detta avseende inte en 

affärshändelse som ligger till grund för hur moderbolaget bokför utdelningen. Vidare 

uppställs ett krav, enligt förarbetena,
66

 att moderbolaget ska besluta om vinstutdelning för 

dotterbolaget; det måste då finnas tillräckligt med disponibla vinstmedel i dotterbolaget som 

får delas ut.
67

  

När en utdelning, oavsett vilken typ av utdelning som avses, görs från ett bolag kan det 

uppkomma frågor avseende hur redovisningen av utdelningen ska ske. Enligt svensk praxis 

och god redovisningssed ska förslaget på vinstutdelning inte bokföras som en skuld i det 

bolag där utdelningen sker. I EU:s medlemsländer kan synen på detta sätt att redovisa se 

annorlunda ut och det är inte självklart att det svenska sättet att redovisa är det optimala. En 
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fråga som uppstår är om utdelningen ska redovisas i balansräkningen som en skuld, i det 

utdelande bolaget, eller som en del av disponibla vinstmedel under eget kapital. Avgörande 

för denna fråga är om utdelningen grundas på en affärshändelse, härledd till tiden innan 

bolagets balansdag. Vad gäller utdelningar är det vanligtvis bolagsstämmans beslut som är 

den avgörande affärshändelsen och på grund av att en affärshändelse inte har ägt rum före 

balansdagen får en utdelning därav inte bokföras som en skuld under verksamhetsåret.
68

 Ur ett 

källkritiskt perspektiv anser vi att det är viktigt att tänka på är att denna redogörelse, från 

Thorell, är från år 1996. Hur redovisning av anteciperade utdelningar görs idag anser vi är 

mindre relevant i denna uppsats och därav inget som vi vidare kommer att belysa. Tanken var 

att väcka frågan om anteciperade utdelningar i relation till uppsatsens ämne.  
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6. Låneförbuden 

6.1. Allmänt 

21 kap. ABL innehåller två förbud mot att lämna lån från ett bolag. Det första är ett förbud 

mot närståendelån, det så kallade generella låneförbudet, och det andra är ett förbud, vilket 

begränsar möjligheterna för ett bolag att lämna ett lån i syfte att låntagaren ska köpa aktier i 

bolaget eller i överordnat bolag i samma koncern, det så kallade förvärvslåneförbudet. Det 

generella låneförbudet finns inte uttryckligen reglerat i EU:s bolagsrätt men däremot finns en 

motsvarande regel för förvärvslåneförbudet.
69

 Lån, vilka omfattas av de båda låneförbuden, 

motsvarar de värdeöverföringar, vilka regleras i 17 kap. ABL. Även dessa lån påverkar det 

bundna egna kapitalet i ett bolag. På så vis skyddar låneförbuden det bundna egna kapitalet i 

bolaget och utgör således en del av borgenärsskyddet.
70

  

6.2. Det generella låneförbudet 

Det generella låneförbudet i 21 kap. 1 § ABL, trädde i kraft år 1975. Det grundläggande syftet 

med regeln var att förhindra skatteflykt, vilket också framgår av förarbetena.
71

 I realiteten var 

de flesta av dessa lån förtäckt lön, vilka var svåra att upptäcka.
72

 Idag är syftet med den 

skatterättsliga regleringen mot förbjudna lån, framför allt, att förhindra att ett bolags vinst ska 

kunna tillföras bolagets aktieägare genom att vinsten lånas ut till dem. Om ett lån, vilket 

strider mot det generella låneförbudet, ges till en fysisk person ska detta lån beskattas i 

inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 45 § IL.
73

 Om det istället är en juridisk person som är 

låntagare ska lånet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 15 kap. 3 § IL. Det bör 

även nämnas att avdragsrätten för ränta på lån, vilka strider mot det generella låneförbudet, 

inte får göras.
74

 Genom denna reglering förhindras bland annat aktieägare i fåmansbolag till 

att låna ut pengar till sin privata konsumtion och på så vis skjuta upp bolagets beskattning. 

Regleringen är med andra ord till för att motverka dessa skatterättsliga problem.
75

 Det har i 

doktrin ifrågasatts vilken koppling de civilrättsliga reglerna i aktiebolagslagen har med de 

skatterättsliga reglerna i inkomstskattelagen. Trots detta ifrågasättande har det inte funnits 
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tillräckliga skäl för att en ändring av reglerna ska bli aktuellt.
76

 I betänkandet,
77

 till 1975 års 

aktiebolagslag, framgick ett förslag om att paragrafen skulle få en mer aktiebolagsrättslig 

karaktär, där det främsta syftet med regeln skulle vara att skydda bolagets borgenärer. Det var 

just problematiken avseende skatteflykt som fick den avgörande betydelsen i den slutliga 

propositionen.
78

 Det främsta syftet med paragrafen är således att undkomma skatteflykt, och 

borgenärsskyddet har en sekundär betydelse.
79

  

21 kap. 1 § ABL avser ett förbud för bolag att lämna penninglån. Begreppet penninglån 

innebär problematik avseende dess tolkning. Det finns ingen närmre definitionen av begreppet 

i lagtext och praxis har inte gett någon tydlig vägledning om hur begreppet ska tolkas.
80

 För 

att ett penninglån ska anses ha uppkommit krävs det att parterna har avtalat om att 

mottagaren, av lånet, ska vara återbetalningsskyldig.
81

 Normala varukrediter faller inte inom 

begreppet penninglån. Vad som avses med en normal varukredit är att krediten och villkoren 

för denna, exempelvis dess kredittid och ränta, är sedvanliga inom branschen. Avviker 

kreditvillkoren i allt för stor grad, från vad som är det normala i branschen, kan det generella 

låneförbudet bli tillämpligt. Är en viss del av en varukredit att betrakta som ett penninglån är 

varukrediten i sin helhet förbjuden. I vissa fall kan utlåning ske i annat än pengar. Vad som 

får avgörande betydelse är, återigen, villkoren för utlåningen. Visar det sig att en utlåning, i 

själva verket, är att betrakta som en försäljning på kredit skulle detta kunna ses som ett 

kringgående av 21 kap. 1 § ABL. Om låneförbudet överträds i detta fall är inte helt fastställt. 

Vad som ska bedömmas är bolagets verksamhet och vad som är sedvanligt i branschen för 

denna typ av transaktion. En bedömning görs utifrån det enskilda fallet.
82

 

Vidare avser förbudet en viss personkrets. Bolaget får inte lämna penninglån till de personer, 

vilka ingår i den förbjudna kretsen. I den förbjudna kretsen ingår aktieägare och 

styrelseledamot eller VD i bolaget eller i annat bolag i samma koncern. Till ovan nämnda 

personer hör även de personer som ingår i den så kallade släktkatalogen, vilken finns 

uppräknad i 9 kap. 17 § 1 st. p. 5-6 ABL. Penninglån får heller inte utges till en juridisk 

person om en person i den förbjudna kretsen har ett bestämmande inflytande över den 
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juridiska personens verksamhet. Tidpunkten för bedömningen, om någon tillhör den 

förbjudna kretsen, är när låneavtalet ingås.
83

  

Vad som regleras om penninglån i 21 kap. 1 § ABL avser, enligt 21 kap. 3 § ABL, dessutom 

säkerhet, vilken ställs av bolaget. En förutsättning för att 21 kap. 3 § ABL ska blir tillämplig 

är att den ställda säkerheten är ett komplement för ett penninglån, vilket regleras i 21 kap. 1 § 

ABL, det vill säga ett lån som getts till en person i den förbjudna kretsen.
84

 Säkerhet kan 

ställas genom exempelvis pant, garantilämnande eller borgensåtagande. Att ställa en säkerhet 

anses vara lika riskabelt för bolaget som om bolaget hade gett ut ett penninglån.
85

  

I 21 kap. 2 § ABL regleras undantag från det generella låneförbudet. De lån som undantas är: 

kommunlån, koncernlån, kommersiella lån, riksgäldslån och småaktieägarlån; vilka behandlas 

nedan.  

Vid ikraftträdandet av aktiebolagslagen år 1975 infördes bestämmelsen om att det från 

förbudet i 21 kap. 1 § ABL undantas lån till kommun, landsting och kommunalförbund. För 

en kommun är det viktigt att kunna stärka sin likviditet genom att erhålla lån från bolag, vilka 

ägs av kommunen. Av den anledningen ansågs det finnas skäl till att undanta dessa 

transaktioner från det generella låneförbudet. Det ansågs inte heller föreligga någon större risk 

för skatteflykt vid denna typ av lån. Undantaget gäller bara för kommuner och landsting, och 

innefattar inte statliga myndigheter.
86

 

Undantaget, avseende koncernlån, gäller för alla lån mellan bolag i samma koncern, under 

förutsättning att moderbolaget är ett svenskt aktiebolag. Avseende kapitalskyddet anses inte 

ett lån, mellan bolag inom samma koncerner, utgöra samma risk som ett lån till exempelvis en 

aktieägare. Skatterättsligt har undantaget införts av den anledningen att anpassa det generella 

låneförbudet till reglerna om koncernbidrag. Dessutom anses skatteflyktsmöjligheterna vara 

begränsade vid lån mellan bolag i samma koncern.
87

 En fråga som vi anser är intressant att 

ställa är huruvida en aktieägare skulle vara en sämre gäldenär jämfört med exempelvis en 

gäldenär som är ett bolag inom samma koncern. Ponera att bolaget i koncernen är nära en 

likvidation på grund av att deras ekonomiska ställning är bristfällig. Aktieägaren som 

gäldenär kan istället vara betydligt mer förmögen och egentligen en mer kreditvärdig gäldenär 
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för det långivande bolaget. Genom denna situation vill vi uppmärksamma läsaren att 

undantagen till det generella låneförbudet kan ifrågasättas, särskilt utifrån det lånegivande 

bolagets borgenärers perspektiv. Båvestam
88

 är av den meningen att motiveringen, enligt 

förarbetena till undantaget för koncernlån, inte överensstämmer med det generella 

låneförbudets syfte avseende skyddet för bolagets borgenärer. Att ett koncernlån inte skulle 

innebära samma risk för borgenären kritiserar Båvestam. Han anser att en borgenärs möjlighet 

att kräva sin fordran inte underlättas genom att ett lån har getts till ett bolag inom koncernen 

jämfört med ett bolag som inte tillhör koncernen. Han menar därför att det bör uppställas ett 

krav på att det långivande bolaget skulle vara helägt, alternativt att samtliga aktieägare ger sitt 

samtycke till att lånet lämnas. På så vis skulle bolagets borgenärer skyddas ytterligare.
89

 Det 

kan dock antas att bolagen i en koncern hjälper varandra och att risken på så vis minskar. 

Detta är dock inget som är självklart utan en risk att borgenärsskyddet åsidosätts måste antas 

föreligga även vid lån till bolag inom samma koncern. Att undanta lån, till bolag inom samma 

koncern, har en viss praktisk funktion på grund av reglerna om koncernbidrag i 

inkomstskattelagen.
90

 Vid en bedömning, om vilka lån som ska omfattas av 

koncernundantaget, skulle reglerna om koncernbidrag kunna vara vägledande i och med att 

dessa regler, ur ett skatterättsligt perspektiv, är tillåtna.
91

 Anmärkas kan att det inte alltid är 

självklart att en värdeöverföring i detta fall kan bevisas. I och med att ett avgörande från 

1999
92

 har fastställt att en värdeöverföring är nödvändig för att ett koncernbidrag ska få en 

skatterättslig verkan är det viktigt att den skatteskyldige kan visa att en transaktion faktiskt 

har skett. Innerstedt och Kellgren har i sin artikel visat på tre exempel som bolag kan använda 

sig av för att bevisa att en värdeöverföring har skett vid ett koncernbidrag. Exempelvis kan 

bolagets deklaration användas som ett sätt att visa att en värdeöverföring har skett. Lämnande 

av uppgifter i deklarationen innebär ett straffansvar och av den anledningen kan det antas att 

det som framställs i deklarationen är korrekt.
93

 Vidare i denna uppsats kommer denna 

problematik inte att beröras.    

Om lånet är avsett enbart för gäldenärens rörelse och lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl, 

ska dessa kommersiella lån undantas från det generella låneförbudet. Vid bedömning av vad 
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som avses med rent affärsmässigt ska utgångspunkt tas från det långivande bolagets 

synvinkel och lånet ska vara förmånligt för bolagets verksamhet. Rekvisitet, att lånet ska ges 

för att gynna gäldenärens rörelse, väger tyngre än rekvisitet att lånet ska lämnas av 

affärsmässiga skäl.
94

 Enligt Båvestam framgår det inte tydligt i lagtext hur långt gränsen för 

undantaget sträcker sig och det är en tolkningsfråga som har diskuterats i praktiken. Båvestam 

anser att Samuelsson och Nerep är av den mening att det är huvudsyftet med 21 kap. 1 § 

ABL, det vill säga att förhindra skatteflykt, som är avgörande för hur undantaget för 

kommersiella lån ska tolkas. Det viktiga, i denna mening, är att lånet är avsett för bolagets 

rörelse. Att lånet sedan ska vara affärsmässigt motiverat får en underordnad betydelse. 

Båvestam poängterar dock att det är viktigt att rekvisitet, rent affärsmässigt, inte får en allt för 

liten betydelse i sammanhanget även om rekvisitet är underordnat rörelserekvisitet. Båvestam 

menar att kravet på att lånet ska vara affärsmässigt kan förklaras med att lånet bör, på ett eller 

annat sätt, innebära fördelar för bolaget.
95

 

Vidare undantas lån till Riksgäldskontoret från det generella låneförbudet. Av den 

anledningen kan ett bolag, utan några hinder, placera kapital i statsobligationer.
96

  

Slutligen undantas lån till aktieägare som har ett ringa aktieinnehav, vilket inte får uppgå till 

mer än en procent av aktiekapitalet, i bolaget. Ändamålet med detta undantag är att 

möjliggöra lån till bolagets anställda, vilka dessutom redan äger en viss andel i bolaget. Det 

framgår tydligt att undantaget rör just aktieägare. I det fall aktieägaren dessutom är, 

exempelvis, en styrelseledarmot kan således undantaget inte tillämpas.
97

 

Det generella låneförbudet avser endast lån från svenska aktiebolag. Dessutom är det enbart 

aktiebolag som omfattas av förbudet och inte några andra juridiska personer. I det fall ett 

aktiebolag äger andelar i en annan associationsform, exempelvis ett handelsbolag, kan det 

ifrågasättas om det anses strida mot det generella låneförbudet om aktiebolaget, genom detta 

handelsbolag, lånar ut medel till en aktieägare eller annan person inom den förbjudna kretsen. 

Vad som här får betydelse är om aktiebolaget har några ägarintressen i handelsbolaget. 
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Saknas ett sådant ägarintresse kan inte lånet ses som ett förbjudet penninglån enligt 21 kap. 1 

§ ABL.
98

 

6.3. Förvärvslåneförbudet 

Det är, enligt 21 kap. 5 § ABL, förbjudet för ett bolag att ge förskott, lämna lån och ställa 

säkerhet för ett lån till en person, juridisk som fysisk, vilken menar att förvärva aktier i 

bolaget eller i ett överordnat bolag i samma koncern. Syftet med regeln är att skydda bolagets 

borgenärer. Ett lån som ges från bolaget till köparen kan anses vara lika riskabelt som att 

bolaget lånar ut pengar direkt till bolagets ägare.
99

 Förvärvslåneförbudet är ett komplement till 

det generella låneförbudet på så vis att det utökar förbudets omfattning genom att även 

förbjuda lån, vilka lämnas i syfte att förvärva det långivande bolagets eller överordnat 

koncernbolags aktier. Detta tyder på att även förvärvslåneförbudet har ett visst skatterättsligt 

syfte. Till skillnad från det generella låneförbudet i 21 kap. 1 § ABL, regleras det inte att 

förvärvslåneförbudet gäller gentemot en viss förbjuden krets. Vad som är avgörande för att 

lånet ska anses som förbjudet är istället syftet till att lånet ges.
100

  

Av Sueciamålet, vilket refereras nedan,
101

 kan vi se att det redan på 1950-talet var möjligt att 

finansiering av ett aktieköp skedde genom att målbolaget gav ett lån till köparen för att 

möjliggöra ett förvärv av aktierna i bolaget. Risken var dock stor att det, vid en sådan 

transaktion, skulle urholka målbolagets aktiekapital i och med att målbolaget förvärvades med 

dess egna medel. 21 kap. 5 § ABL har av denna anledning stiftats för att se till att ovan 

nämnda transaktion inte ska kunna ske.
102

 Förvärvslåneförbudet har även sin bakgrund i det 

andra bolagsdirektivet
103

 från EU-rätten. På grund av detta direktiv har dessutom begreppen 

lån, säkerhet och förskott, i 21 kap. 5 § ABL, ersatt det tidigare begreppet penninglån. På så 

vis blir formerna, att ställa ut medel för det aktuella syftet, mer specifika och får en bredare 

omfattning.
104

  

En situation, vilken träffas av förvärvslåneförbudet, är när köparen erhåller ett lån från 

målbolaget, i syfte att använda lånet till att förvärva dess aktier.
105

 21 kap. 5 § ABL avser 

även lån som ges i syfte att förvärva aktier i överordnat bolag i samma koncern. Det är dock 
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något oklart hur begreppet överordnad ska tolkas. Vad som kan fastställas är att begreppet 

omfattar moderbolag. Av förarbetena
106

 har det diskuterats att lagstiftaren menar att 

överordnat bolag även ska omfatta systerbolag. Det kan ifrågasättas huruvida detta stämmer 

överens med formulering som framgår i paragrafen. Ett systerbolag bör benämnas som ett 

sidoordnat bolag och inte som ett överordnat. Det kan konstateras att det här finns 

skiljaktigheter mellan lagtext och förarbeten.
107

  

Rekvisitet, ska förvärva, kan tolkas på så vis att transaktioner, vilka sker efter det att förvärvet 

är fullbordat, inte omfattas av förvärvslåneförbudet. Vad som avses med begreppet förvärv, är 

att äganderätten av aktierna har övergått till den andra parten. Vad gäller aktier övergår den 

obligationsrättsliga äganderätten vid ingående av ett aktieöverlåtelseavtal, medan den 

sakrättsliga äganderätten övergår vid tillträdet. Förvärvslåneförbudet ska hänföra sig till 

tidpunkten när den obligationsrättsliga äganderätten övergår, således när ett avtal ingås.
108

 

Tolkningen om när den obligationsrättsliga äganderätten har övergått är ett problem i och med 

att processer för aktieöverlåtelser kan vara omfattande och svårdefinierade. Om det är tidigt i 

processen som den obligationsrättsliga äganderätten övergår innebär det att transaktioner efter 

denna tidpunkt, trots att förvärvsprocessen inte är slutförd, inte omfattas av 

förvärvslåneförbudet enligt dess ordalydelse. På så vis skulle det kunna medföra att 

kringgåenden av regeln lättare kan göras.
109

 

Båvestam anser att det naturligvis är enkelt att avgöra om förvärvslåneförbudet är tillämpligt 

på situationer som är uppenbara. Svårare är det att veta var gränsen ska gå om transaktionen 

är upplagd på ett sådant sätt att den inte omedelbart strider mot ordalydelsen i 21 kap. 5 § 

ABL, exempelvis minutenlån. Detta gäller dels när en part strukturerar transaktionen i syfte 

att medvetet kringgå reglerna, dels när en part gör det omedvetet. Problem uppstår även bland 

annat avseende vilken räckvidd bestämmelsen ska ha. En anledning till att denna problematik 

har uppstått är, enligt Båvestam, att överträdelser av förvärvslåneförbudet är 

straffsanktionerade. För att undkomma straffsanktioneringen blir bolagen mer försiktiga och 

det blir en större osäkerhet för vilka områden som omfattas av regeln. Han anser att detta har 

lett till att tillämpningsområdet har blivit vidare än vad som var avsikten med 

förvärvslåneförbudet från första början. Att utföra en transaktion, där det är osäkert huruvida 

transaktionen är olovlig eller inte, innebär höga transaktionskostnader samt kostnader för 
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rådgivning. Dessa kostnader, menar han, skulle kunna undkommas ifall oklarheterna med 

regeln inte hade varit ett faktum.
110

  

I 21 kap. 6 § ABL stadgas ett undantag från förvärvslåneförbudet. Undantaget avser lån till 

anställda, i syfte att finansiera deras förvärv av aktier i det arbetsgivande bolaget. Undantaget 

infördes år 1982, efter ett förslag från fackförbundet Industriförbundet. Bakgrunden till 

införandet av undantaget är att gynna ett brett ägandeskap inom näringslivet, där anställda har 

en möjlighet att förvärva aktier i det bolag de är anställda i. På så vis kan maktkoncentration 

undvikas. Genom detta undantag ökar också arbetstagarens inflytande på arbetsplatsen.
111

 Det 

kan anses ligga i bolagets intresse att en anställd blir aktieägare i bolaget. Det är dock ett antal 

rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett lån från bolaget till en anställd ska vara tillåtet. 

För det första får lånebeloppet inte överstiga två prisbasbelopp. Prisbasbeloppets storlek 

regleras i socialförsäkringsbalken.
112

 Ytterligare ett krav är att låneerbjudandet måste vara 

riktat till minst hälften av bolagets anställda. Slutligen måste lånet återbetalas till bolaget 

inom fem år genom amorteringar, vilka sker regelbundet.
113

 Vad som också måste beaktas är 

att det generella låneförbudet träder in, i det fall den anställde redan äger en andel i bolaget. 

Således gäller undantaget enbart för anställda, vilka inte sedan tidigare är aktieägare i det 

arbetsgivande bolaget. Dessutom måste reglerna om begränsning för värdeöverföring beaktas 

så att det, efter transaktionen, finns full täckning för det egna bundna kapitalet. Lånet måste 

således stämma överens med de normer som finns för en värdeöverföring i 17 kap. 3 § 

ABL.
114
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7. Justitiedepartementets promemoria, angående förslag 

till förändring av beloppsspärren och låneförbuden 

Justitiedepartementet har upprättat en promemoria med uttalande om bland annat betänkandet 

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.
115

 Promemorian innehåller författningskommentarer till 

detta betänkande samt ett förslag på lagtext avseende 17 kap. och 21 kap. ABL.  

Avseende reglering om värdeöverföring föreslås ytterligare en reglering, förutom 

beloppsspärren och försiktighetsregeln. Förslaget innebär att vid beräkning, om det 

fortfarande efter en värdeöverföring finns täckning för det bundna egna kapitalet, ska två 

olika justeringar göras. Dels ska förskott och lån, vilka omfattas av det generella låneförbudet 

och förvärvslåneförbudet, behandlas som fordringar utan värde samt att säkerheter, vilka ställs 

i samma syfte som lånet och förskottet, ska behandlas som bolagets skuld. Dels ska också 

summan av dessa förskott, lån och säkerheter minska utrymmet för värdeöverföringen med 

motsvarande belopp. Avdrag för förskott, lån och säkerheter ska med andra ord göras vid 

beräkningen av beloppsspärren.
116

 För att ge en tydligare bild av vad promemorian föreslår 

kommer vi nedan att ge ett exempel på hur beloppsspärren ska beräknas, med hänsyn till de 

förslagna justeringarna. Ponera att vi har ett bolag som för en tid sedan gav ut ett lån på 

75 000 kronor, vilket omfattades av det generella låneförbudet. Genom att lånet gavs ut 

minskades bolagets likvida medel och en fordran upprättades istället. Nedan ser ni hur 

bolagets balansräkning ser ut idag. 

Balansräkning (SEK) 

AT 500 000  BEK  

OT AK 250 000 

KuFo 75 000  USF 50 000 

L 50 000 FEK 105 000 

F 75 000 S 350 000 

LM 55 000  

TT 755 000 TEK/S 755 000 
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 SOU 2009:34.  
116

 Justitiedepartementet, promemoria. Ett slopat låneförbud m.m. Ju 2009/3395/L1.  

AT=Anläggningstillgångar 

OT=Omsättningstillgångar 

KuFo=Kundfordringar 

L=Lager 

LM=Likvida medel 

TT=Totala tillgångar 

BEK=Bundet eget kapital 

AK=Aktiekapital 

USF=Uppskrivningsfond 

FEK=Fritt eget kapital 

S=Skulder 

TEK/S=Totalt eget kapital och 

skulder 

F=Fordran lån 
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Bolaget har beslutat att de ska göra en värdeöverföring på 50 000 kronor. Bolaget 

kontrollerar, innan de genomför transaktionen, om värdeöverföringen strider mot 

beloppsspärren. De kommer fram till att den inte gör det. Detta kan vi se genom följande 

balansräkning: 

Balansräkning (SEK) 

AT 500 000  BEK  

OT AK 250 000 

KuFo 75 000  USF 50 000 

L 50 000 FEK 55 000 

F 75 000 S 350 000 

LM 5 000  

TT 705 000 TEK/S 705 000 

 

Om förslaget, vilket framförts i Justitiedepartementets promemoria, skulle tillämpas hade 

ytterligare en beräkning, utöver den befintliga beloppsspärren, behövts göras. Som ovan har 

visat finns täckning för bolagets bundna egna kapital, avsättningar och skulder. Enligt 

förslaget ska även hänsyn tas till ytterligare två justeringar och summan av bolagets bundna 

egna kapital, avsättningar och skulder måste fortfarande täckas av bolagets tillgångar. Först 

ska en justering av fordran för det förbjudna utgivna lånet göras så att den klassificeras som 

en fordran utan värde. Den andra justeringen görs genom att beloppet för fordran räknas bort 

från tillgångssidan. Återstående värde för tillgångaran ska sedan jämföras med summan av 

bolagets bundna egna kapital, avsättningar och skulder. Om denna summa täcks av 

tillgångarnas värde är värdeöverföringen tillåten. I tabellen nedan visas resultatet.    

Beräkning om kapitalet täcks (SEK) 

AT 500 000  BEK  

OT AK 250 000 

KuFo 100 000  USF 50 000 

L 50 000 S 350 000 

F 0  

LM 5 000  

Totalt 655 000 Totalt 650 000 

   

Enligt beloppsspärren ska bolagets 

bokförda tillgångar jämföras med 

summan av bolagets bokförda 

bundna egna kapital, avsättningar 

och skulder, vilket i detta exempel 

är 250 000 kr + 50 000 kr + 

350 000 kr = 650 000 kr. Bolagets 

bokförda tillgångar uppgår till 

705 000 kr och beloppsspärren 

träder inte in och således är 

värdeöverföringen tillåten. 

Tabellen visar att bolagets bundna 

egna kapital och skulder täcks av 

tillgångarna, trots att fordran på lånet 

är utan värde. Värdeöverföringen är 

därav tillåten.  
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Ponera att bolaget istället hade beslutat att göra en värdeöverföring på 50 000 kronor samt att 

varor för 10 000 kronor skulle frånskiljas lagret som ytterligare en del av värdeöverföringen. 

Enligt beloppsspärren hade det fortfarande varit tillåtet att genomföra värdeöverföringen, i 

och med att bolaget har fritt eget kapital att använda. Om förslaget i promemorian ska 

tillämpas hade värdeöverföringen dock inte varit tillåten, vilket visas av uträkningen nedan.  

Beräkning om kapitalet täcks (SEK) 

AT 500 000  BEK  

OT AK 250 000 

KuFo 100 000  USF 50 000 

L 40 000 S 350 000 

F 0  

LM 5 000  

Totalt 645 000 Totalt 650 000 

 

Vad avser det generella låneförbudet ska detta, enligt förslaget, vara tillåtet under vissa 

förutsättningar. Bland annat får lån ges ut om det, efter värdeöverföring, finns täckning för 

bolagets bundna egna kapital. Dessutom måste försiktighetsregeln iakttas. Således är ett lån 

eller ett förskott tillåtet om reglerna i 17 kap. 3 § ABL beaktas. Justitiedepartementets förslag 

om justeringar, vid beräkning av beloppsspärren, ska göras även i detta fall. Enligt förslaget 

ska förvärvslåneförbudet slopas. Lån som lämnas i syfte att finansiera tredje mans förvärv av 

aktierna i det långivande bolaget ska därför vara tillåtet, dock under de förutsättningar som 

ska tillåta det generella låneförbudet. Således måste även här beloppsspärren och 

försiktighetsregeln iakttas. Även vid denna beräkning av beloppsspärren ska justeringarna, 

vilka är förslagna i denna promemoria, göras.
117

  

Förslaget innebär en mindre strikt reglering jämfört med hur reglerna ser ut idag. Att 

genomföra de aktuella värdeöverföringarna ska vara tillåtet, men dock under förutsättning att 

vissa villkor beaktas. I och med att låneförbuden, enligt förslaget, ska tas bort, och att det av 

den anledningen inte finns något att straffbelägga, innehåller promemorian också ett förslag 

om att ta bort straffsanktioneringen avseende de båda låneförbuden.
118
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 Justitiedepartementet, promemoria. Ett slopat låneförbud m.m. Ju 2009/3395/L1. 
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 Justitiedepartementet, promemoria. Ett slopat låneförbud m.m. Ju 2009/3395/L1. 

Tabellen visar att bolagets bundna 

egna kapital och skulder inte täcks 

av tillgångarna. Anledningen till 

detta är att fordran ska vara utan 

värde samt att lagret och likvida 

medel har minskat så pass mycket att 

summan av tillgångarna inte täcker 

bolagets bundna egna kapital och 

skulder. Värdeöverföringen är därav 

inte tillåten.  
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Det har framhållits en rad yttranden rörande denna promemoria, bland annat av 

advokatsamfundet, ekobrottsmyndigheten och FAR. Meningarna om att slopa låneförbuden är 

skiljaktiga. Advokatsamfundet har, förutom vissa kommentarer, ingen invändning om att 

avskaffa låneförbuden. Inte heller ekobrottsmyndigheten har något att erinra avseende 

förslaget, utan anser att låneförbuden påverkar ett bolags möjlighet, att nyttja kredit- och 

betalningsförfaranden, negativt.  FAR är dock kritisk mot lagförslaget och anser att det inte 

bör träda i kraft. De menar att lagförslaget ännu inte är tillräckligt genomtänkt och att 

konsekvenserna av att slopa förbuden bör klargöras först. Förslaget om att ändra 

lagstiftningen har ännu inte trätt i kraft. Detta kan konstateras i och med att lagtexten inte har 

ändrats.
119
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8. NJA 1951 s. 6 – Sueciamålet 

Vid bedömningen, av vad som ska räknas till en värdeöverföring, har Sueciamålet blivit ett 

avgörande rättsfall. Det var i målet frågan om ett penninglån, till en aktieägare, vilket blev 

klassificerat som en otillåten värdeöverföring. Anledningen till denna omklassificering 

berodde på att aktieägaren hade en dålig ekonomi vid lånetillfället, och således ingen 

återbetalningsförmåga.  

Suecia var ett rederiaktiebolag, vilket försattes i konkurs och hade vid detta tillfälle en 

kapitalbrist på mer än 1 600 000 kronor. Enbart några år innan bolaget gick in konkurs hade 

ett ägarbyte skett. Säljaren, vilken hade sålt samtliga sina aktier till köparen, fick bland annat 

betalt genom en handpenning. Handpenningen betalades ut genom att köparen lät ta upp ett 

lån hos banken i Suecias namn och ställde bolagets fartyg som säkerhet för lånet. Köparen 

övertog även säljarens skuld till bolaget och säljaren mottog slutligen också tillgångar, vilka 

ägdes av Suecia. För de tillgångar som Suecia varit tvungen att avyttra samt för det lån som 

bolaget tog hos banken upprättades en fordran på motsvarande belopp, till Suecia, hos 

köparen. Problemet var dock att köparens ekonomi var bristande och täckning fanns inte för 

fordran.  

HD kom fram till att en otillåten vinstutdelning hade skett, efter tillämpning av 1910 års 

aktiebolagslag. Suecias fordran, hos köparen, saknade värde och det uttagna tillgångarna, med 

mera, översteg det tillåtna utdelningsbara beloppet. HD konstaterade att återbäring av det 

överskjutande beloppet skulle ske även om samtycke, till åtgärderna, hade getts av samtliga 

aktieägare. Återbäringen skulle ske i syfte att skydda tredje man, det vill säga bolagets 

borgenärer. Vid frågan huruvida återbetalningsansvaret skulle delas upp mellan köparen och 

säljaren kom HD fram till att säljaren bar ansvaret för återbäringen av de tillgångar, vilka han 

hade erhållit, samt av den skuld som säljaren hade till bolaget sedan tidigare. HD ansåg att 

säljaren bar ansvaret för ovan nämnda återbäringskrav på grund av att säljaren fortfarande var 

ägare i Suecia när han erhöll tillgångarna och när köparen tog över säljarens skuld. HD ansåg 

även att säljaren borde ha insett att fordran, vilken Suecia erhöll hos köparen, var värdelös. 

Vidare menade HD att köparen bar ansvaret för det upptagna lånet och var ensam 

återbäringsskyldig för denna summa.
120

 

I rättsfallet framgår det tydligt att principen om att skydda det bundna egna kapitalet följs. 

Sueciamålet är grunden till senare avgörande praxis på området. HD:s bedömning i målet, om 
                                                           
120
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att transaktionen ansågs vara en förtäckt värdeöverföring, var strikt objektiv och grundades på 

en jämförelse av värdet av bolagets prestation och aktieägarens motprestation. Vidare anförde 

HD en subjektiv bedömning och ställde upp ett ondtrosrekvisit. Med ondtrosrekvisitet 

menades att borgenären borde insett att fordran, vilken bolaget hade erhållit från aktieägaren, 

var osäker på grund av att aktieägaren var insolvent.
121

  

Det var inte helt ovanligt att transaktioner, likt de som skedde i Sueciamålet, pågick i 

praktiken. I vissa fall ansågs inte aktieförvärv, vilka skett med finansiering av bolaget, vara 

otillåtna vinstutdelningar i och med att beloppsgränsen inte hade överträtts. Ovan transaktion 

ansågs utgöra en risk för borgenärsskyddet och med anledning av detta infördes 

förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL. Sueciamålet kan således anses vara grunden till att 

regeln stiftades.
122

  

Slutligen kan det, genom Sueciamålet, konstaterats att ett penninglån från ett bolag till en 

aktieköpare ska anses vara en förtäckt utdelning i de fall aktieköparen inte är 

betalningsduglig, den så kallade Sueciaprincipen.
123
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9. Problematik avseende kapitalskyddet vid 

förvärvsfinansiering 

9.1. Förtäckt värdeöverföring 

Tidigare i denna uppsats har rekvisiten för förtäckt värdeöverföring redogjorts.
124

 En förtäckt 

värdeöverföring har vanligtvis sin grund i ett förmögenhetsrättsligt avtal. Exempel på sådana 

avtal är ett köpeavtal, avtal om penninglån samt pantförskrivning. I praktiken kan bolagets 

förmögenhet, genom dessa avtal, förfogas vederlagsfritt av avtalsparten.
125

 Det finns dock en 

problematik vid tillämpningen av rekvisitet rent affärsmässig karaktär. Problemet är att 

avgöra var gränsen ska dras för att ett avtal ska anses vara affärsmässigt eller inte. Anta att ett 

bolag ska bli uppköpta och för att erhålla en så hög köpeskilling som möjligt är det 

nödvändigt att bolagets verksamhet fungerar som den ska. För att uppnå detta krävs det att 

avtalet mellan bolaget och dess viktigaste leverantör ska fortskrida. Leverantören är positiv 

till ägarbytet men dessvärre är leverantören insolvent. Av denna anledning ger bolaget ett lån 

till leverantören för att undkomma att leverantören försätts i konkurs. Vid denna situation är 

det svårt att avgöra om transaktionen ska klassificeras som en förtäckt värdeöverföring. Även 

om transaktionen medför en risk för att bolagets bundna egna kapital ska urholkas, i och med 

att leverantören är insolvent och fordran på så vis är osäker, klassificeras transaktionen 

troligtvis inte som en förtäckt värdeöverföring på grund av att lånet kan anses ha en 

affärsmässig karaktär för bolaget.
126

 

Definitionen av förtäckt värdeöverföring i 17 kap. 1 § 1 st. p. 4 ABL är svår att tolka och 

härledning får hämtas från rättspraxis. Rättspraxis ger dock enbart ledning i vilka 

transaktionstyper som ska anses vara förtäckt värdeöverföring. En förtäckt värdeöverföring, 

vilken framför allt har prövats i domstol, är penninglån till aktieägare. Enligt rättspraxis har 

ett penninglån klassificerats som en förtäckt värdeöverföring om aktieägaren, vid 

lånetillfället, inte kan anses ha sådan ekonomi att personen i fråga kan betala tillbaka lånet. 

Vägledning har tagits från Sueciamålet
127

 och det kan även lyftas fram att låneförbuden i 21 

kap. ABL kan komma att vara tillämpliga.
128
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9.2. Minutenlån 

Ett minutenlån är ett kringgående av förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL. Kringgåendet 

sker med hjälp av koncernundantaget, 21 kap. 2 § 1 st. p. 2 ABL, och vanligtvis sker det, 

enligt figuren nedan, på följande sätt: bolag A köper samtliga aktier i bolag B och förvärvet 

finansieras genom att banken ger ett lån till A. (Situation 1). Efter att förvärvet har skett, och 

A har fått fullt inflytande i bolag B, lånar B ut medel till A i syfte att A ska betala tillbaka 

banklånet, vilket A hade tagit för att finansiera aktieköpet. (Situation 2). Transaktionen anses 

lovlig i och med att en koncern har etablerats direkt efter att aktieförvärvet är slutfört och 

innan utlåning från B till A har skett. Det är dock inte uteslutet att sådana korta bankkrediter, 

minutenlån, faller utanför förvärvslåneförbudet. Efter att transaktionen har skett bör det 

prövas ifall banken har kontrollerat A:s kreditvärdighet eller om det i fallet har varit så att 

banken har satt sin tillit till förmögenhetstillgångarna i B.
129
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På samma vis, som ovan är beskrivet, kan det vara så att den som utger krediten inte är en 

bank utan är säljaren av målbolaget. Kort efter att transaktionen har genomförts betalar 

köparen köpeskillingen genom ett koncernlån från målbolaget.  

Av doktrin att döma, finns det olika meningar om hur regeln, 21 kap. 5 § ABL, ska tolkas vid 

minutenlån. En tolkning är att minutenlån är tillåtet under förutsättning att ett antal krav är 

uppfyllda. Två av kraven är att det, vid transaktionen, ska ha rört sig om en seriös 

kreditgivning och att en verklig kreditrisk ska ha uppstått för kreditgivaren. Vad som menas 

med dessa uttryck är att den som har finansierat lånet, säljare eller ett kreditinstitut, måste ha 

haft en viss distans till målbolaget och att det från början inte var säkert att lånet skulle betalas 

tillbaka genom att använda ett lån från målbolaget till köparen.
130

 Med distans menas, i detta 

sammanhang, att säljaren eller kreditinstitutet inte har kontroll över målbolaget.
131

 

Vidare är frågan hur lång tid som måste löpa från det att ett lån har getts till köparen, för att 

förvärva aktierna i målbolaget, tills dess att målbolaget gett ut ett lån till köparen för att betala 

tillbaka det lån vilket har upptagits i banken. En tidsgräns är svår att fastställa och hänsyn ska, 

vid en bedömning, istället tas till om köparen har haft en möjlighet att avstå från att ta ett lån 

från målbolaget, efter det att aktieförvärvet har skett, vilket skulle ha använts till att lösa lånet 

som köparen tagit för att finansiera förvärvet av aktierna. Betalningen av aktierna får, med 

andra ord, inte vara säkrad innan förvärvet har skett.
132

 Båvestam beskriver i sin artikel att 

banker, advokater och revisorer är av den uppfattningen att två veckor, efter det att förvärvet 

har skett, anses vara för kort tid, medan fyra månader bör anses vara tillräckligt. Båvestam 

ställer sig kritisk till detta resonemang och anser att tidsaspekten har fått en allt för stor 

betydelse.
133

  

Det har även, i doktrin, diskuterats om förvärvslåneförbudet bryts när säljarna eller 

kreditinstituten är medvetna om att köparen saknar medel för att själv förvärva målbolagets 

aktier, detta utan att ett uttag ur målbolaget kommer att vara nödvändigt för förvärvets 

fullbordan.
134

 Det är inte självklart att ovan beskrivna krav ska användas vid en bedömning 

om förvärvslåneförbudet har inträtt eller inte när ett minutenlån har gjorts. 
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Ytterligare en åsikt om 21 kap. 5 § ABL är att regeln ska tolkas strikt efter dess ordalydelse. 

Tolkningen utgår från att legalitetsprincipen
135

 ska följas. Om aktieförvärvet har skett innan 

utlåningen från målbolaget sker ska förvärvslåneförbudet inte tillämpas. Det anses inte spela 

någon roll ifall köparen hade egen finansieringsförmåga, innan förvärvet av aktierna skedde. 

Det råder således oklarheter huruvida 21 kap. 5 § ABL ska tolkas, vid minutenlån, vilket 

skapar problem för rättstillämpningen.
136

 Således kan det även innebära att borgenärsskyddet 

åsidosätts på grund av att regeln kringgås. På så vis kan regelns ändamålsenlighet ifrågasättas.  

Förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL omfattar också ställande av säkerhet. Samma 

problematik, vilken råder vid ett minutenlån, uppstår även när en köpare, strax efter ett 

företagsförvärv, överlämnar aktierna i målbolaget som säkerhet för de lån som möjliggjort 

förvärvet.  Ett kringgående av förvärvslåneförbudet kan således, genom ställande av säkerhet, 

ske på motsvarande sätt som vid minutenlån. Ställandet av säkerhet sker efter att förvärvet är 

genomfört och det är således köparen själv som ställer aktierna som säkerhet. Av den 

anledningen kan inte förvärvslåneförbudet aktualiseras och någon överträdelse har därav inte 

skett.
137

 Ponera att kreditgivaren är en bank. Dess intresse ligger i att få en god säkerhet för 

det lån de ska ge. Att ta aktier i anspråk som säkerhet är inte alltid önskvärt. En anledning till 

detta är att aktierna inte har ett stabilt och förutsebart värde. För en bank är det mer optimalt 

att erhålla säkerhet i exempelvis en fastighet men det är svårt för banken att avgöra om 

minutenlån och ställande av säkerhet, i sammanhanget, strider mot förvärvslåneförbudet. Vad 

en bank måste ta ställning till är främst de ovan nämnda villkoren för att avgöra om ett lovligt 

minutenlån föreligger. Dessutom måste eventuellt en viss tid ha passerat från det att förvärvet 

skedde fram tills dess att lånet återbetalas eller att säkerhet ska tas i anspråk för lånet. Det 

råder oklarheter, avseende bevisningen, för om villkoren har uppfyllts samt vilken tid som ska 

beaktas.     

9.3. Förvärv via ett holdingbolag 

Ytterligare ett scenario, vilket illustreras i figuren nedan, där förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 

§ ABL kringgås, och skyddet för borgenärerna åsidosätts, är följande: bolag A vill förvärva 

aktierna i bolag B, vilka ägs av bolag C, och på så vis få kontroll över B. Istället för att själva 

köpa aktierna använder A sig av dess fysiska ägares andra bolag H, vilket är ett holdingbolag. 
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H har enbart likvida medel som tillgång i bolaget, vilka används till att förvärva aktierna i B. 

H ingår ett avtal med C om att förvärva aktierna i B och betalar en del av köpeskillingen med 

samtliga likvida medel i H. Resterande del av köpeskillingen ger C i kredit till H. (Situation 

1). Efter att förvärvet har skett, och H tillsammans med B har bildat en koncern, ger B ett 

koncernlån till H som i sin tur använder dessa medel till att återbetala krediten till C. 

(Situation 2). Vad vi vill diskutera i detta scenario är huruvida låneförbuden är tillämpliga. 

För det första blir det generella låneförbudet inte tillämpligt på grund av att det rör sig om ett 

koncernlån, vilket undantas i 21 kap. 2 § 1 st. p. 2 ABL. För det andra kan 

förvärvslåneförbudet inte heller tillämpas i och med att det är syftet med lånet som är 

avgörande för om förvärvslåneförbudet ska inträda. I detta fall är det A som har till syfte att 

förvärva aktierna i B och således inte H som är den egentliga köparen. Lånet lämnas därmed 

inte i syfte att H ska förvärva aktierna i B. Ett kringgående av låneförbuden har därmed skett. 

Även om ovan beskrivna scenario inte omfattas av låneförbuden, är det inte uteslutet att 

transaktionen är en olovlig värdeöverföring som strider mot reglerna i 17 kap. ABL. I fallet 

ägde inte H mer tillgångar än de likvida medel, vilka användes för att betala en del av 

köpeskillingen. Efter förvärvet ägde de sedan enbart aktierna i B. Det är, i detta fall, tydligt att 

koncernlånet är till för att betala resterande del av köpeskillingen och det kan av den 

anledningen diskuteras om koncernlånet istället är att klassificeras som en förtäckt 

värdeöverföring. I det fall reglerna i 17 kap. ABL, om beloppsspärr och försiktighetsregeln, 

inte följts och utdelning har skett med ett större belopp, än vad som har varit tillåtet för B att 

dela ut, är den förtäckta värdeöverföringen olovlig.
138
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10. Bolagsrätten i EU 

10.1. Allmänt 

Det har under en längre tid pågått ett arbete inom EU, vilket har till syfte att upprätta en 

harmonisering inom bolagsrätten. Harmoniseringsarbetet tog sin början under 1960-talet och 

målet är att arbetet ska resultera i en enhetlig, och gärna likvärdig, lagstiftning inom 

bolagsrätten, för samtliga medlemsländer. För att uppnå en gemensam lagstiftning har EU 

upprättat ett antal bolagsdirektiv, vilka medlemsländerna ska implementera i sina lagar på 

nationell nivå.
139

 Samtliga bolagdirektiv har sin grund i den etableringsfrihet som EU arbetar 

för. Tanken med bolagsdirektiven är att skapa en gemensam minsta skyddsnivå för ett bolags 

borgenärer, delägare, och andra som har någon typ av förbindelse med bolaget.
140

 Hur målet 

för en enhetlig lagstiftning ska uppnås är dock inte reglerat i detalj, utan det är upp till 

medlemsländerna själva att nå resultatet på bästa sätt.
141

 Harmoniseringen har resulterat i att 

konkurrensfördelarna av att bilda ett aktiebolag i ett annat medlemsland, jämfört med att bilda 

bolaget i det land som ägaren befinner sig i, har minskat. Minskningen av 

konkurrensfördelarna grundar sig framförallt i att bolagsrättens regler är någorlunda 

likvärdiga. Genom att de aktiebolagsrättsliga reglerna kan anses ha en gemensam standard blir 

spelreglerna likartade och det blir lättare att hantera transaktioner över landsgränserna.
142

 

År 1970 gavs ett förslag till Europeiska kommissionen att EU, dåvarande EG, skulle stifta ett 

direktiv angående skyddsåtgärder för bland annat bolagets borgenärer. Förslaget utvecklades 

under ett antal år och resulterade slutligen i det andra bolagsdirektivet, 77/91/EEG,
143

 även 

kallat Kapitaldirektivet.
144

 Det andra bolagsdirektivet har emellertid upphävts och ersatts av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU, nedan kallat Direktivet.
145

 Det andra 

bolagsdirektivet har, genom åren, ändrats ett antal gånger och av den anledningen har detta 

nya Direktiv trätt i kraft. Direktivet har således samma syfte som det andra bolagsdirektivet 

men är en uppdaterad version av reglerna på området. Den senaste konsoliderade versionen av 

Direktivet är från 14/07/02, vilken är den version vi kommer att utgå från i uppsatsen när vi 
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diskuterar Direktivets regler.
146

 Vid granskning av reglernas uppkomst tar vi vägledning av de 

dokument, vilka är hänförliga till det andra bolagsdirektivet. 

10.2. Det andra bolagsdirektivet 77/91/EEG 

Det andra bolagsdirektivet trädde i kraft år 1977 och reglerar bland annat ett bolags storlek, 

inbetalning, ökning och nedsättning av dess kapital.
147

 Syftet är framförallt att se till så att ett 

bolags kapital bevaras och på så sätt, bland annat, skydda bolagets borgenärer.
148

 Det andra 

bolagsdirektivet kan enbart tillämpas under vissa givna omständigheter. Det är enbart i de 

medlemsländer, vilka har två bolagsformer där aktieägarna inte har något personligt 

ägaransvar, som bolagsdirektivet kan tillämpas. I det fall ett medlemsland enbart har en typ av 

denna bolagsform, men att bolagsformen är uppdelad i olika kategorier, kan bolagsdirektivet 

enbart tillämpas på den kategori av bolag, vilka är stora med många ägare.  För Sveriges del, 

där uppdelning finns mellan privata och publika bolag, kan direktivet således enbart tillämpas 

på publika bolag. I förarbeten till aktiebolagslagen presenteras den mening att reglerna om 

privata bolag, trots att det andra bolagsdirektivet ska tillämpas på publika bolag, inte bör 

skilja sig väsentligt mycket från vad som regleras i bolagsdirektivet. Av den anledningen kan 

bolagsdirektivet till viss del tillämpas även på privata bolag.
149

 

Låneförbuden har funnits reglerade i det andra bolagsdirektivet sedan dess uppkomst. 

Förvärvslåneförbudet ändrades dock i samband med att bolagsdirektivet 2006/68/EG trädde i 

kraft. Ändringen innebar att hanteringen av kapital underlättades, framför allt för publika 

aktiebolag. På så vis skulle näringslivet och konkurrensen bli mer effektivt, dock utan att 

skyddet för bolagets borgenärer och aktieägare skulle försämras. Förändringen grundar sig på 

en rapport, vilken utgavs år 1999 utav en arbetsgrupp. Arbetsgruppen tillsattes för att utreda 

behovet av förenklingar, avseende det andra bolagsdirektivet. En av de förenklingar som 

arbetsgruppen kom fram till var att ett bolags möjligheter att utge medel till en tredje part, i 

syfte att förvärva aktier i bolaget, borde underlättas. Kommissionen ansåg att arbetsgruppens 

förslag till förändring var relevant och att det, på kort sikt, skulle införas i det andra 

bolagsdirektivet. Tidigare fick ett bolag ge ut medel till tredje part, dock enbart under vissa 

angivna omständigheter och till ett visst belopp, för att förvärva aktier i ett bolag. Förfarandet 

var således mycket begränsat.
150

 Förslaget kommenterades av Europeiska ekonomiska och 
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sociala kommittén där de poängterades att europaparlamentet och rådet bör beakta att 

borgenärsskyddet inte inskränks genom det nya förslaget.
151

 

10.3. Reglerna om värdeöverföring och låneförbud enligt EU-

rätten  

I Direktivet finns regler om värdeöverföringar och låneförbud. Nedan kommer ett antal 

artiklar i Direktivet att beskrivas, vilka är relevanta för uppsatsen.  

Enligt artikel 1 p.1 ska Direktivet tillämpas på svenska aktiebolag. Av artikel 6 kan det utläsas 

att Direktivet framförallt är tillämpligt på publika aktiebolag men som tidigare nämnt
152

 kan 

det till vis del även tillämpas på privata bolag. Här ställs det upp ett krav på att bolaget ska ha 

ett aktiekapital på minst 25 000 euro för att starta upp sin verksamhet.  

I artikel 17 framgår de ramar som finns för ett bolag, avseende möjligheterna att göra 

utdelningar till sina aktieägare. Vidare regleras, i artikel 25 och 27, möjligheterna för ett bolag 

att utge medel till en tredje part, i syfte att förvärva aktier i bolaget. 

Enligt artikel 17 får ett bolag inte göra någon utdelning ifall bolagets nettotillgångar, enligt 

årsredovisningen, understiger bolagets tecknade kapital och de reserver som inte får delas ut. 

Vid beräkning av bolagets nettotillgångar ska utgångspunkt tas från bokslutsdagen för det 

senaste räkenskapsåret. I artikeln redogörs även vilket belopp som får delas ut av bolaget och 

hur beloppet ska räknas ut. Det ges vidare en definition av vad som avses med begreppet 

utdelning, vid tillämpning av p. 1 och 3 i artikeln. För att en utdelning ska föreligga krävs det 

att en särskild utbetalning av vinst eller ränta ska göras och tillfalla samtliga aktier i bolaget. 

Vidare beskrivs det i artikeln att en förskottsutdelning kan vara tillåtet men enbart i de fall ett 

antal villkor uppfylls. Ett av villkoren är att ett delårsbokslut måste upprättas. Delårsbokslutet 

ska visa och bekräfta att det finns tillräckligt med medel för att en förskottsutdelning ska 

kunna ske. Ytterligare ett villkor är att utdelningen inte får överstiga en beloppsgräns, vilken 

räknas ut enligt punkt 5 b i artikeln.    

I artikel 25 regleras de möjligheter som finns för ett bolag att ge förskott, lämna lån eller ställa 

säkerhet, i syfte att tredje man ska kunna förvärva aktier i bolaget. Denna möjlighet blir enbart 

aktuell i det fall medlemslandet tillåter transaktionen genom den nationella lagstiftningen. I 

artikel 25 p. 2-5 framgår olika villkor, vilka måste beaktas för att utföra transaktionen. Enligt 
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p. 2 är det styrelsen eller direktionen som bär ansvaret för transaktionen. Dessutom ska 

transaktionen utföras i enlighet med rättvisa marknadsvillkor. Vidare ska också tredje mans 

kreditvärdighet granskas, innan transaktionen har utförts. Det framgår i p. 3 att 

bolagsstämman ska godkänna förslaget om transaktionen för att den ska kunna genomföras. 

Styrelsen eller direktionen ska framlägga en rapport innehållande en rad angivelser. Vidare 

finns det begränsningar för hur stort det ekonomiska biståndet får vara, vilka framgår i p. 4. 

Nettotillgångarna i bolaget får aldrig minskas i den utsträckning att de understiger beloppet, 

vilket uträknas enligt reglerna i artikel 17. I artikel 25 p. 6 och 7 regleras undantag då 

villkoren för transaktionen inte ska tillämpas. Dessa undantag blir aktuella när åtgärderna 

avser den löpande verksamheten gentemot en bank eller i det fall transaktionen sker i syfte att 

en anställd ska förvärva aktier i bolaget.
153

 

10.4. Hur förhåller sig de svenska reglerna till EU-rättens regler? 

10.4.1. Värdeöverföring 

Artikel 17 i Direktivet motsvarar reglerna om värdeöverföring i 17 kap. ABL. Genom att 

granska reglerna kan vi konstatera
154

 att svensk lagstiftning är betydligt mer omfattande 

jämfört med reglerna i Direktivet. I och med att direktiv inte är en uttömmande lagstiftning, 

utan enbart anger ramarna för de regler, vilka medlemsländerna ska implementera, har 

Sverige möjlighet att införa en mer detaljerad lagstiftning.
155

 Vad vi har uppmärksammat är 

bland annat att begreppet, för vad vi i Sverige kallar för det bundna kapitalet, i EU kallas det 

tecknade kapitalet. Som vi förstår begreppen är skillnaden mellan dessa att det bundna 

kapitalet är ett samlingsbegrepp som innefattar det tecknade kapitalet. EU gör således en 

uppdelning av bundet kapital i aktiekapital och andra bundna reserver. 

I både EU-rätten och i den svenska rätten ställs det upp ett krav på en beloppsspärr, dock med 

en viss skillnad. I EU-rätten beskrivs beloppsspärren på så vis att värdeöverföringar inte får 

överstiga ett visst belopp medan det i den svenska rätten beskrivs som att ett visst belopp 

måste finnas kvar i bolaget. Innebörden är dock densamma.  

I EU-rätten saknas reglering angående försiktighetsregeln, vilken i Sverige har betydelse för 

avgörande om en värdeöverföring är lovlig eller inte. Genom denna iakttagelse kan vi 
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framhålla att Sverige har en striktare reglering av området. Anledningen till denna striktare 

reglering är, vad vi kan tolka av doktrin, att skydda bolagets borgenärer ytterligare.     

Vad avser förskottsutdelningar tillåter EU-rätten dessa transaktioner enbart om vissa givna 

villkor är uppfyllda. I Sverige är förskottsutdelningar strikt förbjudna. Dock anges inte detta 

uttryckligen i aktiebolagslagen men kan utläsas enligt förarbeten till lagen. Återigen visar 

denna reglering att Sverige har en betydligt striktare hållning angående värdeöverföringar än 

vad EU uppställer.  

10.4.2. Låneförbuden 

Artikel 25 i Direktivet motsvaras av reglerna i 21 kap. ABL. Det generella låneförbudet har 

ingen direkt motsvarighet inom EU-rätten, utan reglering finns enbart för 

förvärvslåneförbudet.
156

  

I aktiebolagslagen är förvärvslåneförbudet ett absolut förbud, dock med ett antal undantag. I 

Direktivet är regeln uppställd på så vis att transaktionen är tillåten, under förutsättning att de 

uppställda villkoren uppfylls. Således är EU-rätten, enligt vår mening, inte lika strikt, jämfört 

med den svenska rätten, och möjliggör för medlemsländerna att reglera detta förbud så som de 

önskar. Av den anledningen kan regleringen, avseende förvärvslåneförbudet, se olika ut i 

medlemsländerna och på så vis blir, till viss del, harmoniseringen av bolagsrätten i EU inte 

lika enhetlig som syftet från en början var. Vad som, vi anser, kan diskuteras är om de olika 

regleringarna kan göra det mer förmånligt att starta ett bolag i ett medlemsland, framför ett 

annat.  

En annan skillnad mellan svensk rätt och EU-rätt, avseende förvärvslåneförbudet, är att EU-

rättens regler om förbudet enbart omfattar förskott, lån och ställandet av säkerhet som görs i 

syfte att tredje man ska förvärva aktier i just det långivande bolaget. I svensk rätt omfattas 

också transaktioner som sker då förvärvet avser ett moderbolag eller systerbolag till det 

långivande bolaget. Denna skillnad visar enligt vår mening, återigen, att EU-rätten har en mer 

öppen reglering och möjliggör fler transaktioner, jämfört med den svenska rätten. Vad som 

dock kan noteras är att det tidigare i svensk rätt inte ens var tillåtet för ett moderbolag att låna 

ut medel till tredje man, i syfte att finansiera förvärv i ett dotterbolag.
157

 På så vis kan det 
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fastställas att svensk rätt, än dock, har blivit mindre strikt och att den öppna, EU-rättsliga 

regleringen kan antas eftersträvas.  

Sett till villkoren som artikel 25 i Direktivet ställer upp, ser vi en likhet vad gäller den 

betydelse som kreditrisken innebär vid en bedömning av om en transaktion omfattas av 

förvärvslåneförbudet. Bedömningen av kreditrisken kan exempelvis aktualiseras vid 

minutenlån. För att ett minutenlån inte ska anses strida mot förvärvslåneförbudet ska en 

verklig kreditrisk ha uppkommit.  

10.5. Sveriges syn på EU:s nya reglering av förvärvslåneförbudet 

År 2005 gjordes en omarbetning av reglerna avseende aktiebolag i svensk rätt, vilket 

resulterade i en ny aktiebolagslag (2005:551). Under detta arbete togs hänsyn till de 

förändringar som hade införts i det andra bolagsdirektivet men även till det direktiv, 

2006/68/EG, vilket var under bearbetning i EU. Frågan om genomförande av bland annat 

EU:s regler om det nya förvärvslåneförbudet, vilket antogs i direktiv 2006/68/EG, tog 

justitiedepartementet upp vid sitt uttalande från 2007. Hänsyn togs till den internationalisering 

som idag sker inom bolagsrätten. Justitiedepartementet insåg det faktum att det därför, till viss 

del, var betydelsefullt att förenkla regelverket och göra det enklare för bolag att skapa kapital 

i andra medlemsländer.
158

  

Vad gäller förvärvslåneförbudet ansåg justitiedepartementet, i sitt uttalande, att det dock inte 

fanns skäl till att utöka de möjligheter som ett bolag har att lämna förskott, lån och ställa 

säkerhet i syfte att finansiera en tredje mans förvärv av bolagets aktier.
159

  I förarbetena till 

2005 års aktiebolagslag fastslogs att ett förvärvslåneförbud var nödvändigt, på grund av att 

direktivet skulle implementeras. Dessutom fanns behovet av att skydda ett bolags borgenärer 

ytterligare.
160

 

Vad avser förvärvslån har inställningen till denna rättshandling alltid varit negativ i Sverige. 

Några behov av regler, vilka innebär en större möjlighet för bolaget att utföra förvärvslån, har 

heller aldrig funnits. Det andra bolagsdirektivet har förändrat reglerna avseende låneförbuden 

och den främsta anledningen till detta har varit att underlätta förändringar i ett bolags 

ägarstruktur. Dock ansåg justitiedepartementet, i deras utlåtande, att skyddet för aktieägare 

och borgenärer är mycket viktigt. Trots att EU-rätten inte längre har samma strikta reglering 
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av förvärvslåneförbudet är förbudet än dock en viktig funktion som kan hantera och stärka 

skyddet för ett bolags borgenärer. Fördelarna, med att lätta på reglerna om 

förvärvslåneförbudet, är inte tillräckliga för att väga upp de nödvändiga skydd för borgenärer 

som förbudet innebär. Riskerna med att införa, de av EU upprättade direktivet, är för stora för 

att Sverige bör införa den nya regleringen. Justitiedepartementet ansåg, av denna anledning, 

att lättnadsregler för förvärvslåneförbudet inte bör införas i svensk rätt.
161
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11. Myndighetskontroll avseende olovliga transaktioner 

För att upprätthålla skyddet för bolagets borgenärer krävs det att aktiebolagslagen följs. 

Skyddet upprätthålls delvis genom att de regler i aktiebolagslagen, vilka är till skydd för 

borgenärerna, är tvingande. Vidare sköter Bolagsverket en del av den rättsliga kontrollen. 

Bolagsverket är en myndighet som har två huvudfunktioner, vilka är laglighets- och 

publicitetskontroll. Laglighetskontroll innebär att Bolagsverket ska granska beslut från bolag 

och pröva så att besluten är förenliga med aktiebolagslagen. De granskar således inte 

lämpligheten av besluten. Publicitetskontroll innebär att Bolagsverket, offentligt, ska hålla ett 

register och ett arkiv tillgängligt för allmänheten samt att de ska kungöra bolagsbeslut. Vad 

som ska registreras hos Bolagsverket finns beskrivet, delvis i 27 kap. ABL, men även i 

aktiebolagsförordningen.
162

 Genom registrering kan tredje man få insyn i bolaget.
163

 

I och med att vissa typer av värdeöverföringar och lån, enligt aktiebolagslagen, är förbjudna 

och att reglerna är tvingande ska bolagen inte kunna ta beslut som strider mot dessa regler. 

Med anledning av att beslut, angående olovliga värdeöverföringar och förbjudna lån, inte får 

fattas kommer det i praktiken inte att finnas några beslut för bolagen att registrera hos 

Bolagsverket. Huruvida reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL följs, är därför svårt att 

kontrollera. Att döma av praxis
164

 på området har många överträdelser, av framförallt olovliga 

värdeöverföringar, upptäckts först när ett bolag har gått i konkurs. Det är framförallt först vid 

en konkurs som intresset för fordringar på bolaget uppmärksammas. Bolagets borgenärer och 

konkursboet vill erhålla så mycket pengar som möjligt och det gäller att undersöka bolagets 

transaktioner för att se om någon annan part än bolaget själv bär ansvaret för bristen som har 

uppstått. Vidare är det svårt att avgöra om transaktionerna i de problematiska situationerna, 

vilka vi tidigare nämnt
165

, är tillåtna eller inte. Det kan även här leda till att borgenärernas 

skydd blir eftersatt även om de tvingande reglerna inte sätter stopp för dessa transaktioner. 

Hur kontrollen för ovan nämnda problem bör vara utformad samt om aktiebolagslagen är 

utformad på ett sätt som är tillräckligt för att kringgående inte kan göras, kan vara föremål för 

en diskussion. En mer ingående argumentation, avseende frågan kommer att tas upp i 

analysdelen av denna uppsats.  
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12. Analys och diskussion  

12.1. Inledning 

Vad som kan konstateras efter undersökningen av rättsläget, som har framförts i denna 

uppsats, är att en grundpelare i den svenska aktiebolagslagen är att ge ett skydd för ett bolags 

borgenärer. Skyddet är nödvändigt i och med att aktieägarna inte har ett personligt ansvar 

samt för att bidra till ett effektivt och fungerande näringsliv.
166

  

Vid en jämförelse mellan den svenska lagstiftningen och EU-rätten är det tydligt att svensk 

rätt är betydligt striktare och har en mer komplex formulering. Om detta är en nackdel eller en 

fördel för svensk rättstillämpning är en fråga, vilken är svår att ge ett konkret svar på i och 

med att skillnaderna, enligt vår mening, inte är tillräckligt utredda. Kapitalskyddet har sedan 

år 1848, det år den första aktiebolagslagen trädde i kraft, haft ett betydande inflytande över 

hur reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL har utformats. Kapitalskyddssystemet har varit, och är 

än idag, så pass viktigt att det har getts företräde framför systemets tekniska utformning.  

Så som reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL är utformade idag uppstår dock problematik 

angående dess tolkning. Dessutom kan det fastställas, utifrån det som framgår i uppsatsen, att 

kringgåenden, i vissa avseenden, är möjliga. Åsidosätter denna problematik samt dessa 

kringgåenden det nödvändiga borgenärsskyddet? Bör reglerna formuleras så att de blir mer 

ändamålsenliga för dess syfte? Vilka faktorer är det som utmynnar i att problematik uppstår? 

Detta är viktiga frågor, vilka vi kommer att utgå från i vår analys och som diskuteras i 

doktrinen, där åsikterna skiljer sig åt. Det har även visat sig vara svårt att kontrollera och 

upptäcka kringgåenden i och med att transaktionerna oftast inte strider mot lagtextens 

ordalydelse.  

12.2. Analys av 17 kap. ABL 

12.2.1. Förtäckt värdeöverföring 

Vad gäller förtäckt värdeöverföring, vilket regleras i 17 kap. 1 § 1 st. p. 4 ABL, har i denna 

uppsats en problematik uppmärksammats. Problem angående rekvisitens formulering i 

paragrafen har diskuterats i doktrin och det är främst rekvisiten affärshändelse och rent 

affärsmässig karaktär som problematiken avser. Vid paragrafens rättstillämpning har det visat 
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sig att ovan rekvisit är svåra att tolka. Förarbeten och praxis ger inte någon tydlig vägledning, 

vilket har lett till att olika åsikter i frågan har uppstått. Genom denna oklarhet finns risken att 

regelns ändamålsenlighet inte uppnås samt att borgenärsskyddet försvagas. I och med att 

rättsläget, i sig, inte ger en tydlig gräns för vad som är lovligt eller olovligt uppstår problem 

vad gäller tolkningen av regeln.   

Vad avser rekvisitet, rent affärsmässig karaktär, är det svårt att avgöra om en transaktion i 

praktiken är affärsmässig eller inte. Även om transaktionen anses vara affärsmässig kan det 

ändock finnas situationer som bör vara olovliga. En av dessa situationer
167

 är lånet, till den 

insolventa leverantören, vilken absolut är att betrakta som en affärsmässig värdeöverföring av 

den anledningen att bolaget är beroende av leverantören för att verksamheten i bolaget ska 

fungera. På så vis kan bolaget erhålla en högre köpeskilling vid försäljningen. Risken är dock 

stor att leverantören inte kan betala tillbaka lånet och det rör sig således om en osäker fordran, 

vilket innebär en väsentlig fara för att borgenärsskyddet delvis sätts ur spel. Kapitalet i 

bolaget kan komma att urholkas och borgenärer kan få svårigheter med att få sin fordran 

betald. Av den här situationen att döma bör lånet, även om det är affärsmässigt, vara olovligt 

för att ge bästa möjliga skydd för en borgenär.  

Sett från ett annat perspektiv kan situationen ovan få en helt annan betydelse. Lånet till 

leverantören kan innebära att bolaget försäkrar sig om att leverantören kommer att fortleva 

och att bolaget således själva kan fortsätta bedriva sin verksamhet under samma 

förutsättningar som tidigare och att köparen av bolaget, på så vis, kan tänka sig att betala ett 

högre pris. Att denna typ av situation skulle vara olovlig, trots att den är affärsmässig, skulle 

kunna leda till att bolagets överlevnad hotas i och med att de är så pass beroende av 

leverantören. Således skulle det, även ur denna synvinkel, innebära en risk att skyddet för 

bolagets borgenärer delvis åsidosätts. 

Att regeln ger utrymme för att borgenärsskyddet kan försvagas, och således inte uppfyller 

dess egentliga syfte, visar denna problematiska situation tydligt på. Ur båda perspektiven 

ställs det nödvändiga skyddet för borgenärerna åt sidan, oavsett om värdeöverföringen skulle 

anses som lovlig eller olovlig. På så vis kan konstateras att paragrafens formulering, så som 

den är utformad idag, resulterar i en viss problematik, precis så som Lehrberg har anfört i sin 

artikel.
168

 Att avgöra vilket av dessa perspektiv som är minst gynnsamt för borgenärer är svårt 
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att ta ställning till och är kanske rent av omöjligt att avgöra. Att införa en regel som är 

anpassad efter båda dessa specifika situationer, anser vi, är svårt att göra. Precis som 

Andersson redogör i sin artikel
169

 går det inte att utforma en regel för förtäckt värdeöverföring 

som är anpassad för alla typer av situationer och samtidigt se till att kapitalskyddet omfattar 

alla dessa situationer. Av den anledningen anser vi att bedömning av vad som ska anses vara 

en förtäckt värdeöverföring istället får göras för varje enskilt fall och det bör vara upp till 

domstol att göra denna bedömning.   

12.2.2. Försiktighetsregeln 

Vid tillämpning av försiktighetsregeln
170

 i 17 kap. 3 § 2 st. ABL är det svårt att avgöra var 

gränsen för försiktighet går. När ett bolag fattar ett beslut om en värdeöverföring måste 

ställning tas till om värdeöverföringen är försvarlig med hänsyn till en rad olika 

förutsättningar. Lagtexten ger dock ingen tydlig beskrivning för, i vilken utstäckning, detta 

hänsynstagande ska tas. Det kan dessutom konstateras att tillämpningen av försiktighetsregeln 

skiljer sig åt, beroende på hur situationen ser ut. Bland annat måste bolagets storlek, dess 

verksamhet och vilken värdeöverföring som avses beaktas. Det finns således ingen tydlig 

reglering för hur långt ett bolags försiktighet bör eller ska sträcka sig.  

Förhållandet mellan försiktighetsregeln och borgenärsskyddet är relevant i diskussionen. 

Försiktighetsregeln har till syfte att ge ett ytterligare skydd, utöver det skydd som ges genom 

beloppsspärren i 17 kap. 3 § 1 st. ABL. Dock är försiktighetsregeln, med dess nuvarande 

formulering, en förhållandevis oklar reglering, vilket skapar svårigheter för bolaget att avgöra 

vilka transaktioner som strider mot försiktighetsregeln. I och med att beloppsspärren finns, får 

försiktighetsregeln, enligt vår mening, en sekundär betydelse. Sett ur en borgenärs perspektiv 

är det beloppsspärren som utgör det mest relevanta skyddet och är det skydd som värdesätts 

mest. Av den anledningen är behovet av att ändra den otydliga formuleringen i 

försiktighetsregeln inte så pass stort att den bör prioriteras.   
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12.3. Analys av 21 kap. ABL 

12.3.1. Minutenlån 

Vad som utgör en problematik, avseende minutenlån,
171

 är den nuvarande formuleringen i 21 

kap. 5 § ABL. På grund av att ordalydelsen i regeln gör det möjligt för ett målbolag att, efter 

det att förvärvet har skett, ge ett lån eller ställa en säkerhet, och på så vis kringgå regeln, kan 

borgenärsskyddet inskränkas. Regelns ändamålsenlighet kan därför ifrågasättas.  

Något som har diskuterats, både i doktrin samt av banker, revisorer och advokater, är att det i 

paragrafen saknas angivelse avseende hur lång tid som måste gå för att ett lån eller en 

säkerhet, vilket ges av målbolaget, inte ska omfattas av förvärvslåneförbudet. Precis som 

Båvestam har anfört i sin artikel,
172

 är vi av samma mening att denna tidsaspekt har fått en allt 

för stor betydelse och att tiden är att anse som mindre relevant i detta avseende. Oavsett 

vilken tid som har förflutit, efter det att förvärvet har skett, anser vi att det fortfarande kan 

finnas ett olovligt syfte bakom att ett lån ges eller att en säkerhet ställs. Bara av den 

anledningen att en viss tid har passerat, betyder det inte att syftet, med att lånet gavs, inte 

längre finns kvar. Vore det inte istället bättre att fokusera på att utreda de förutsättningar och 

villkor som förelegat vid transaktionen? Exempelvis bör bland annat köparens förmåga att 

betala med egna medel, vilka de själva har eller som de skulle kunna erhålla på annat sätt, 

utredas. Dessutom bör det kontrolleras huruvida köparen skulle kunna finansiera köpet utan 

målbolagets medverkan. Enligt vår mening bör denna utredning värderas högre än en 

överläggning om vilken tid som måste passera innan transaktionen görs. I slutändan är det 

trots allt det bakomliggande syftet som borde vara avgörande. Ur borgenärssynpunkt anser vi 

att denna hantering av problemet är bättre att införliva för att uppnå ett säkrare skydd samt att 

regeln, på ett enklare sätt, kan följas och att dess ändamålsenlighet uppnås.  

12.3.2. Förvärv via ett holdingbolag  

Problematiken avseende när ett förvärv sker via ett holdingbolag
173

 är att innebörden i 21 kap. 

5 § ABL kan frångås och på så vis kan regeln kringgås. Detta kringgående möjliggörs i och 

med att holdingbolaget inte har till syfte att förvärva aktierna i målbolaget utan det är ett annat 

bolag som är den egentliga köparen.  
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Borgenärsskyddet åsidosätts genom att kringgåendet av regeln möjliggörs. Även denna 

situation visar på att 21 kap. 5 § ABL inte är ändamålsenligt för att upprätthålla ett skydd för 

ett bolags borgenärer. Trots att förvärvslåneförbudet är bristfälligt, för en borgenär, kommer 

17 kap. ABL att tillämpas och på så vis begränsa värdeöverföringen, vilken sker från 

målbolaget till holdingbolaget. Borgenärerna skyddas på så sätt, trots att transaktionen inte 

hindras av förvärvslåneförbudet, genom att beloppsspärren och försiktighetsregeln beaktas.  

12.4. Är kapitalskyddsreglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL 

ändamålsenliga för dess syfte; att skydda ett bolags borgenärer? 

Vad som framgår av denna uppsats är att det främsta problemet, avseende brister i 

borgenärsskyddet, är förvärvslåneförbudets uppbyggnad i 21 kap. 5 § ABL. Det är av denna 

anledning som vi anser att ett normativt resonemang,
174

 de lege ferenda, bör föras om 

paragrafen. Så som förvärvslåneförbudet är utformat idag är vi av den meningen att förbudet 

inte är ändamålsenligt för dess syfte; att skydda ett bolags borgenärer.  

Vid en närmare anblick av regeln ifrågasätter vi om den ens är nödvändig för att upprätthålla 

borgenärsskyddet. I och med att kringgåenden kan ske, och att regeln på så vis åsidosätts, är 

frågan vilken nytta regeln egentligen gör, så som den är utformad idag samt om den är 

ändamålsenlig. I och med att beloppsspärren och försiktighetsregeln, i 17 kap. 3 § ABL, finns, 

kan diskussion föras huruvida kapitalet i bolaget, trots allt, är tillräckligt skyddat och att 

borgenärsskyddet upprätthålls. Av uppsatsen att döma har det visat sig att det, i slutändan, är 

dessa regler som får en avgörande betydelse för borgenärsskyddet. Av den anledningen kan 

det vara bättre för en borgenär att förvärvslåneförbudet istället slopas och att regeln utformas 

så att förvärvslån är tillåtna, men enbart när ett antal villkor är uppfyllda.   

Utifrån vår uppfattning finns det fler sätt för ett bolag att urholka sitt kapital, exempelvis 

genom att ingå avtal som innebär riskabla investeringar. Även vid sådana värdeöverföringar 

faller bedömningen, huruvida dessa är tillåtna eller inte, tillbaka på beloppsspärren och 

försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § ABL. Det vi ifrågasätter är varför denna typ av transaktion, 

men även andra situationer där bolaget exponera sig för risker, inte finns reglerad som ett 

förbud om nu lånesituationer ska göra det? Det vi vill poängtera är att beloppsspärren och 

försiktighetsregeln är de avgörande skyddsmekanismerna för ett bolags borgenärer. Denna 
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diskussion är mycket intressant men det har dessvärre inte funnits utrymme eller tid att föra 

den vidare i denna uppsats.  

Vid en jämförelse mellan EU-rätten och den svenska rätten har det, i denna uppsats, 

konstaterat att svensk rätt är striktare reglerad.
175

 I och med vår argumentation om att det är 

beloppsspärren och försiktighetsregeln, i 17 kap. 3 § ABL, som utgör det främsta skyddet för 

ett bolags borgenärer ifrågasätter vi därav förvärvslåneförbudets funktion så som det ser ut 

idag. Som en följd av argumentationen anser vi det rimligt att se över regelns utformning och 

eventuellt anpassa den så som EU-rätten har valt att utforma den.
176

 På så vis skulle ett 

förvärvslån vara tillåtet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Vad som också kan 

vara vägledande är Justitiedepartementets promemoria.
177

 I denna ges ett förslag på hur regeln 

skulle kunna förändras. Ett slopat förvärvslåneförbud är, enligt promemorian, ett faktum. Ett 

förvärvslån skulle, enligt promemorian, vara tillåtet under förutsättning att beloppsspärren och 

försiktighetsregeln beaktas. Det kan uppfattas som orimligt att en regellättnad skulle innebära 

ett mer ändamålsenligt skydd för ett bolags borgenärer, men fördelen med denna regellättnad 

är att det inte blir lika oklart var gränsen för lovliga och olovliga transaktioner går. 

Förhoppningsvis ger inte regeln utrymme för kringgående och på så vis tydliggörs gränserna 

för borgenärsskyddet. Samspelet mellan 17 kap. och 21 kap. ABL kan således komma att 

förbättras genom denna ändring.  

Vad som dock bör beaktas, om en ändring sker, är att 21 kap. 5 § ABL även till viss del har 

ett skatterättsligt syfte och om en lagförändring ska ske bör hänsyn tas till detta. Vad som kan 

fastställas genom undersökningen i denna uppsats är att det är det generella låneförbudet som 

utgör det primära skatterättsliga syftet och således är förvärvslåneförbudet inte den avgörande 

regleringen för skatterättens funktion.
178

 Enligt vår mening skulle ett slopat 

förvärvslåneförbud inte vara något problem, ur ett skatterättsligt perspektiv, i och med att det 

generella låneförbudet kvarstår. Vad som dessutom bör noteras är att förvärvslån enbart 

kommer att vara tillåtna under vissa förutsättningar. Av den anledningen finns skyddet till 

viss del fortfarande kvar. Dessutom tror vi att det, genom ett tydligare rättsläge, skulle minska 

de kostnader
179

 som, enligt Båvestam, uppstår på grund av dagens oklara formulering av 

förvärvslåneförbudet. Anledningen till detta antagande, om att kostnaderna kommer att 
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 Denna jämförelse finns att läsa i kapitel 10. 
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 Se utformning i avsnitt 10.3. 
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 Se beskrivning av promemoria i avsnitt 7.1. 
178

 De båda låneförbudens skatterättsliga syfte finns att läsa i avsnitt 6.2. och 6.3. 
179

 Med kostnader avses transaktionskostnader samt kostnader för rådgivning, se vidare avsnitt 6.3. 
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minska, är att tydligare villkor i regeln kommer att uppställas. På så vis behöver inte bolagen 

lägga ner lika stora resurser på att avgöra vad som är lovligt eller olovligt.   

Sett från ett annat perspektiv utgår vi istället från att 21 kap. 5 § ABL är att anse som ett 

nödvändigt förbud, och att förvärvslån faktiskt är ett väsentligt hot mot ett bolags borgenärer. 

Ur detta perspektiv uppkommer istället frågan om regeln bör bevaras. I detta fall kan 

förvärvslåneförbudet, och dess utformning i dagsläget, inte anses vara ändamålsenligt för att 

åstadkomma det skydd som regeln avser. Av den anledningen kan istället regeln behöva 

omformuleras så att förbudet blir striktare och tydligare än vad det är idag. Utifrån de, i 

uppsatsen, konstaterade problemen, avseende minutenlån och förvärv via ett holdingbolag, 

kan vi konstarera att det som utgör problemet med regeln är, dels formuleringen att 

förvärva,
180

 dels att det ställs ett krav på att det är syftet med transaktionen som kan göra att 

den blir olovlig.
181

 För att undvika att kringgåendena ska kunna ske måste 

förvärvslåneförbudet formuleras på ett annat sätt. För det första måste det bland annat tydligt 

framgå vilken tid som måste ha passerat för att målbolaget, lovligen, ska kunna ge ett lån eller 

ställa säkerhet till köparen. Dessutom vore det lämpligt att tydliggöra vilka krav som ska 

ställas på köparens betalningsförmåga.
182

 Vidare bör en annan formulering göras av rekvisitet 

i syfte att så att inte enbart syftet med förvärvet får den avgörande betydelsen, utan att även 

andra faktorer ska inverka vid en bedömning.  

Vilka av ovan beskrivna argument som vi anser bör få en avgörande betydelse, vid 

bedömningen om regelns ändamålsenlighet, kommer att redogöras i vår slutsats.    
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 Se beskrivning om rekvisitet i avsnitt 12.3.1. 
181

 Se beskrivning om rekvisitet i avsnitt 12.3.2. 
182

 Beskrivning om kraven finns att läsa i avsnitt 9.2. 
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13. Slutsats 

Av den anledningen, att kringgåenden av förvärvslåneförbudet kan göras och på så vis 

åsidosätta borgenärsskyddet och ifrågasätta regelns ändamålsenlighet, anser vi att delar av 

Direktivet från EU, alternativt delar av förslaget i promemorian från Justitiedepartementet, är 

rimliga att införa i svensk rätt och att förvärvslåneförbudet således bör slopas. Genom denna 

lagförändring anser vi att borgenärsskyddet förtydligas och att rättsläget, på så sätt, inte längre 

skulle bli lika oklart. Dessutom kan bolagets kostnader, för att fastställa vilka transaktioner 

som är lovliga, minska. Kapitalet hålls, trots en avsaknad av förvärvslåneförbudet, intakt 

genom beloppsspärren och försiktighetsregeln.  

Om en lagändring av 21 kap. 5 § ABL ska göras som innebär att förvärvslånet ska vara 

tillåtet, under vissa förutsättningar, kan en mer omfattande kontroll, från berörda myndigheter, 

vara nödvändig. På så vis bör det bli enklare att kontrollera att villkoren följs. I det fall en 

ändring sker kommer dessutom rättsläget att klargöras och på så vis leda till att myndigheter 

lättare kan utföra sin kontroll. Reglerna blir tydligare och de frågetecken som idag uppstår kan 

lättare besvaras. Således blir transaktionerna, vilka ska kontrolleras, mer överskådliga och 

hanterbara.  

Hur den nya regleringen bör formuleras lämnar vi osagt av den anledningen att vi anser att en 

djupare utredning i frågan ska göras. Hänsyn i denna djupare utredning måste dock tas till 

regelns skatterättsliga syfte. Utifrån vår bedömning utgör en förändring av regeln om 

förvärvslåneförbudet inte ett problem för skatterätten i och med att det generella låneförbudet, 

vilket har den primära skatterättsliga funktionen av dessa två regler, kvarstår med sin 

ursprungliga formulering. Om det blir EU:s formulering, enligt Direktivet, eller 

promemorians förslag, från Justitiedepartementet, som blir utgångspunkten för regelns 

utformning, bör diskuteras i en sådan utredning. Fördelar och nackdelar, angående de två 

förslagen, vore bra att utvärdera för att fastställa vilket alternativ som är bäst. Det bör även 

utredas om en kombination av de båda formuleringarna är att föredra och om de således kan 

komplettera varandra.       
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Bilaga 1  

Lagtext 

17 kap. Värdeöverföringar från bolaget 

Begreppet värdeöverföring 

1 § Med värdeöverföring avses i denna lag  

1. vinstutdelning, 

2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 5 §, 

3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och 

4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 

affärsmässig karaktär för bolaget.  

   Om överföring av tillgångar i samband med fusion eller delning av aktiebolag och om 

utskiftning vid likvidation finns särskilda bestämmelser i 23 – 25 kap.  

Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln 

3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för 

bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda 

balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter 

balansdagen.  

   Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en 

värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den framstår försvarlig med hänsyn till 

   1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet, och  

   2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

   Om bolaget är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens 

art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

21 kap. Lån från bolaget till aktieägare m.fl. 

Lån m.m. till närstående  

Lån till aktieägare m.fl. 
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1 § Om inte annat följer av 2 §, får ett aktiebolag inte lämna penninglån till  

   1. den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, 

   2. den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag i 

samma koncern, 

   3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släktning i rätt upp- eller 

nedstigande led till den som avses i 1 eller 2,  

   4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller 

så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

   5. en juridisk person över vilken en person som avses i 1 – 4, ensam eller tillsammans med 

någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.  

Lån till förvärv av aktier 

Lån till förvärv av aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern 

5 § Ett aktiebolag får inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att 

gäldenären eller honom närstående fysik eller juridisk person som avses i 1 § skall förvärva 

aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.  

 


