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1 Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna har under senaste tiden varit omdiskuterade och är 

fortfarande mycket aktuella. Luckorna i regelverket utnyttjas av både bolag och kommuner 

genom så kallade räntesnurror, vilket ger en ekonomisk fördel genom att de kan göra stora 

avdrag för räntor och därmed sänka eller till och med helt undgå bolagsskatt. 1 januari 2009 

infördes regler om begränsningar i avdragsrätten för interna räntor, och 2013 gjordes vissa 

ändringar i reglerna. Trots detta kvarstår problemet då det fortfarande finns möjligheter att 

kringgå begränsningsreglerna genom exempelvis externa lån. Skatteverket har, efter 

införandet av reglerna, utvärderat utfallet, och upptäckt hur pass omfattande, bland annat 

välfärdsbolag fortfarande utnyttjar dessa regler för skatteplanering och därför försökt hitta en 

lösning på problemet.1 

 

Regler gällande ränteavdrag återfinns i inkomstskattelagen (1999:1229) (vidare benämnt IL). 

Enligt 16 kap. 1 § IL har företag rätt att göra avdrag för ränteutgifter i inkomstslaget 

näringsverksamhet, utan krav på att bibehålla eller förvärva inkomster. Detta gäller såvida 

inte någon av begränsningarna i 24 kap. 10 a-10 f §§ IL är tillämpliga på situationen, då 

avdrag för ränteutgifter inte får göras. 

 

Problematiken med reglerna i 24 kap. 10 a-10 f §§ IL är att bolag finner möjligheter att 

kringgå begränsningarna, vilket gör att det föreligger ett hot mot den svenska bolagsskatten. 

År 2014 gjordes en uppskattning på hur mycket bolagsskatt som går förlorad och resultatet 

visade att staten går miste om omkring 4-5 miljarder kronor varje år2. Räntesnurror sker av 

skäl att undgå skatt och det föreligger vanligtvis inte några affärsmässiga skäl3. Som det ser ut 

nu, kan bolag låna pengar av varandra, varpå de sätter en hög internränta. Räntorna är 

avdragsgilla för bolagen, om de ser till att inte falla in under begränsningsreglerna i 24 kap. 

                                                
1 SKV. dnr 131-296685-12/113. 
2 Ivars, N. Wigerström E. 2015. 
3 Palm, E. 2013, s. 117. 
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10 a-10 f §§ IL. På så sätt kan bolagen sänka sitt skattemässiga resultat och därmed undgå 

stora summor skatt. 

 

Av de bolag som använder sig av räntesnurror återfinns bland annat bolag inom 

välfärdssektorn. Dessa bolag ägs vanligen av riskkapitalbolag, och är offentligt finansierade 

av skatter i Sverige. Exempel på stora välfärdsbolag vilka inte betalat mycket bolagsskatt, 

trots stora vinster är: Ambea, Capio, Attendo, Academedia och Aleris4. Att skattefinansierade 

välfärdsbolag undviker att betala skatt är särskilt anmärkningsvärt ur ett moraliskt perspektiv. 

Det är mycket problematiskt att ingen lagreglering hittills har lyckats mer än bromsa 

skatteflykten som sker bland de privata välfärdsbolagen.  

 

Denna problembakgrund leder således till följande frågor: 

• Hur ska det i lag regleras, för att begränsa välfärdsbolagens utnyttjande av 

skatteplanering genom räntesnurror?  

• Hur kan en sådan reglering utformas för att endast gälla vård- och omsorgsbolag? 

• Kan problemet eventuellt lösas i andra rättsområden än skatterätten? 

1.2  Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att redogöra för de regler som reglerar välfärdsbolag, med 

fokus på reglerna i 24 kap. 10 a-10 f §§ IL. Vidare är vårt syfte att utreda alternativ till 

möjliga regelförändringar mot välfärdsbolagens utnyttjande av ränteavdrag, alltså en 

utredning de lege ferenda. Målet är dock att förändringarna inte ska ske i de allmänna 

ränteavdragsbegränsningsreglerna, utan i andra rättsområden, och utformas på så sätt att 

regleringen endast berör välfärdsbolagen.  

1.3  Metod 

För att hitta information till uppsatsen har vi bland annat använt oss av material från flera 

juridiska källor. I det fall materialet inte överensstämde har vi använt oss av den svenska 

rättshierarkin, som innebär att se till juridiskt material i följande ordning: författningstext, 

                                                
4 Olsson, H. Törnmalm, K. 2014. 
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förarbeten, rättspraxis, samt doktrin. Vi har även använt oss av de utredningar Skatteverket, 

på uppdrag av regeringen, har gjort för att kartlägga utnyttjandet av ränteavdrag.  

 

För att uppnå vårt syfte med uppsatsen, har vi först belyst gällande rättsområden kring vår 

problembakgrund. Eftersom syftet har varit att begränsningarna endast ska gälla 

välfärdsbolag, har vår metod varit att lämna skatterätten och söka lösningar i övriga 

rättsområden. För att kunna inrikta oss på välfärdssektorn har vi även sökt information i 

litteratur, samt på aktuella webbsidor. 

 

Det krävs god kunskap och tillräcklig information för att kunna föra en intressant och saklig 

analys. Vi har ämnat föra en rättspolitisk diskussion, och en juridisk diskussion de lege 

ferenda för att komma fram till möjliga alternativ till regelförändringar. För att uppnå detta 

har vi använt oss av aktuella tidskrifter, myndighetspublikationer, samt tidningsartiklar. För 

att till sist framföra vad vi anser vara det mest förmånliga alternativet, har vi fört en 

jämförande diskussion, och därmed kommit fram till vår slutsats. 

1.4  Avgränsning 

Rättsområdet kring ränteavdrag är väldigt brett och utnyttjas i stor omfattning av många olika 

branscher. En fråga som är aktuell och omdiskuterad i nuläget är huruvida det överhuvudtaget 

ska vara tillåtet eller inte att göra vinster i välfärden. Därav väljer vi att avgränsa vårt arbete 

till välfärdbolagens användning av räntesnurror och hur reglerna gällande ränteavdrag 

utnyttjas för att minska bolagens skattemässiga resultat.  

 

De möjligheter till regelförändringar som föreslås i uppsatsen, kan beröra hela 

välfärdssektorn, men för att kunna gå in på djupet i området har vi valt att fokusera på den del 

av välfärdssektorn som berör vård och omsorg. 

 

Det hade i denna uppsats varit önskvärt att även jämföra de svenska reglerna med regelverk i 

utlandet. I denna uppsats har det inte getts utrymme till en sådan jämförelse, och vi hoppas 

därför att ämnet tas upp till utredning i framtida forskning. 
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2 Välfärdsbolag 

2.1  Bakgrund till välfärdssamhället 

Sverige är en välfärdsstat, vilket principiellt innebär att alla medborgare ska ha tillgång till 

välfärdstjänsterna: skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. Sveriges välfärdssystem är 

finansierat av de skatter som medborgare betalar och skälet till att detta system finns i Sverige 

är för att ge medborgarna en trygghet som ska omfatta en individs hela livstid.5 Sedan 1990-

talet har flera reformer gjorts, vilka påverkat hur den svenska välfärden och välfärdsbolagen 

förändrats under åren. Den främsta förändringen inom välfärdssektorn är att privata aktörer 

har tillåtits på marknaden. Dock har finansieringen inte förändrats, då privata välfärdsbolag 

fortfarande finansieras av skattemedel.6 Då politiska partier har olika syn på 

välfärdssamhället, är välfärdsbolag alltid ytterst beroende av vilka som styr Sverige och ett 

regeringsskifte kan påverka bolagen i stor omfattning. 

 

Den stora skillnaden sedan privata aktörer etablerat sig på välfärdsmarknaden, är att dessa 

bolag har ett vinstintresse med verksamheten, som också innebär en mer konkurrenskraftig 

marknad. De välfärdsbolag vi behandlar i denna uppsats är de privata aktörerna som inträtt 

välfärdsmarknaden när denna har avreglerats. Det är efter privatiseringen av 

välfärdsmarknaden som riskkapitalbolag börjat köpa upp välfärdsbolag. Ägande via 

riskkapitalbolag har beräknats vara större i välfärdssektorn, än vad det är bland övriga bolag7. 

2.2  Upphandlingsprocessen 

Privata aktörer som vill starta upp verksamhet inom välfärdssektorn, exempelvis ett 

vårdbolag, måste följa en del regler som styr hur inträdet ska ske. Lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling (vidare benämnd LOU) är en viktig lag för företagare som ska starta 

upp vårdbolag, då det är den offentliga sektorn som är inköparen. Hur upphandlingen ska gå 

till hos den kommun där vårdbolaget ska startas upp, regleras i LOU. Denna lag finns för att 

                                                
5 Sundén, A. Andersen, T. Roine, J. 2014. s. 23-24. 
6 Ibid. s. 30. 
7 SKV, dnr 131-296685-12/113. s. 27. 



 
 

8 

kommunen ska kunna ställa krav på vårdbolagens kvalitét och kompetens med mera.8 För att 

ett vårdbolag ska kunna sälja sina tjänster till offentlig sektor, måste det delta i en offentlig 

upphandling. Det vanligaste sättet är genom ett upphandlingsförfarande, som kort sagt går till 

så att kommunen gör ett förfrågningsunderlag, där det anges beskrivningar och krav på vad de 

vill upphandla.9 Sedan ger vårdbolaget ett bindande anbud, som när anbudstiden gått ut, 

granskas av kommunen för att se ifall de uppfyller de ställda grundkraven. Därefter väljer 

kommunen det bästa bolaget, utifrån den utvärderingsgrund som kommunen valt och angett i 

förfrågningsunderlaget. De två olika utvärderingsgrunderna kommunen kan utgå ifrån är 

antingen att välja det bolag med lägst bud, eller det bolag med det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet. Vid val utifrån det mest ekonomiska fördelaktiga budet, måste 

kommunen ange vilka kriterier de utgår ifrån, eftersom de inte får basera sitt val på andra 

kriterier än de angett i förfrågningsunderlaget.10 

 

En viktig del av den offentliga upphandlingen är annonseringen, där upphandlaren presenterar 

sitt förfrågningsunderlag. Annonseringen främjar den fria konkurrensen mellan vårdbolagen, 

samt bidrar till att bolagen får samma information och därmed lika möjligheter inför en 

upphandling.11 Likabehandlingen är en grundprincip vid upphandling och därför väldigt 

viktig att efterfölja. Ett exempel på hur likabehandlingen uppdagas vid ett 

upphandlingsförfarande är att svar på frågor som inkommer från en leverantör måste 

offentliggöras för alla. Att endast svara på frågan till den som ställde den, är att anse som 

särbehandling, och därmed inte tillåtet.12 

 

Ett alternativt sätt för vård- och omsorgsbolag att upphandlas är genom lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem (vidare benämnt LOV). Eftersom det är frivilligt för en kommun att tillämpa 

LOV, kan de välja om de vill göra det eller inte. Om kommunen väljer att tillämpa LOV, 

innebär det att kommunen löpande annonserar i en internationell databas för tjänster inom 

hälso- och socialvård. Det innebär att bolag sedan blir godkända i ett valfrihetssystem, där 

                                                
8 Konkurrensverket, u.å. 
9 Bolagsverket, 2015. 
10 Konkurrensverket, 2014. s. 13-15. 
11 Forsberg, N. 2013. s. 124. 
12 Flintberg, B. 2015. s. 18. 
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invånarna själva kan välja mellan de godkända bolagen. I förfrågningsunderlaget anges de 

lagstadgade grundkrav som ställs på leverantören, därutöver får kommunen själv välja att 

lägga till ytterligare krav. Det som skiljer LOV från LOU, är att vårdbolag när som helst kan 

lämna anbud till ett förfrågningsunderlag som kommunen annonserat. Då ska de bolag som 

uppfyller de krav kommunen ställt på leverantören, bli godkända löpande. När anbud sker 

enligt LOV finns redan ett fast pris angivet i förfrågningsunderlaget, vilket skiljer sig från 

LOU, där vårdbolaget själva erbjuder ett pris i anbudet.13 

2.3  Bolags- och offentligrättsliga regler 

Alla vård- och omsorgbolag, privata som offentliga ska följa samma regelverk. De vård- och 

omsorgsbolag vi berör är privata aktiebolag och omfattas därför av aktiebolagslagen 

(2005:551) (vidare benämnt ABL). De ska, liksom alla aktiebolag, följa de allmänna regler 

som anges i ABL gällande exempelvis redovisning, bolagsstämmor och koncerner. Bolagen 

kan dock inte drivas helt fritt efter reglerna i ABL. Då vård- och omsorgsbolag är offentligt 

finansierade finns det specifika bestämmelser om hur verksamheten ska skötas, samt krav 

som måste vara uppfyllda för att verksamheten överhuvudtaget ska få bedrivas. Regler kring 

detta anges i bland annat socialtjänstlagen (2001:453). 7:e kapitlet i denna lag innehåller 

regleringar för privata vårdbolag. Där anges bland annat att sådan verksamhet inte får 

bedrivas utan tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg14 (vidare benämnt IVO). Det 

krävs att verksamheten uppfyller vissa krav gällande säkerhet, samt god kvalitét för att 

bolaget ska få utfärdat ett tillstånd av detta slag15. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anges mer ingående vad som krävs av vårdbolaget 

och vilka krav som behöver vara uppfyllda. Bland annat ska vården vara av god kvalitét, ha 

god hygienisk standard, vara lättillgänglig, samt tillgodose patientens behov av säkerhet och 

kontinuitet16. Andra lagar som styr vårdbolagen är exempelvis offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) som bland annat innebär att handlingar eller uppgifter, för att värna 

om vårdtagarnas integritet, inte får lämnas ut. I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 
                                                
13 Socialdepartementet 2008. s. 15-17. 
14 7 kap. 1 § Socialtjänstlagen. 
15 7 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 
16 2 a § Hälso- och sjukvårdslagen. 
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hälso- och sjukvårdens område, finns regleringar i 8-10 §§ om tystnadsplikt i vården. Detta är 

några nämnda specialregler som vård- och omsorgsbolag måste ta hänsyn till i verksamheten. 

2.4  Bolagsstruktur 

Vård- och omsorgsbolagens bolagsstruktur är i många fall mer komplicerad än ett vanligt 

företag, då många vård- och omsorgsbolag ägs av så kallade riskkapitalfonder. En 

riskkapitalfond är en fond som ett antal investerare tillsammans avtalar om att förvalta, denna 

fond förvaltas tillsammans med en eller flera så kallade General Partners. De parter som 

investerar satsar en viss summa i fonden, som sedan förvaltas. Aktieägare eller investerare är 

ofta bosatta, eller har sitt säte i andra länder än Sverige. Dessa aktieägare har istället sitt säte i 

länder som har låg bolagsskatt, samt hög ekonomisk sekretess, exempelvis Jersey, 

Luxemburg eller Guernsey. I praktiken tar sedan riskkapitalbolag över verksamheten och de 

som bedriver riskkapitalbolagen kan då vara verksamma i Sverige. Dessa strukturer kan vara 

uppbyggda på ett flertal olika sätt, dock är det vanliga att dit pengarna till sist kommer är ett 

land med låg skatt.17 Flera av de största svenska privatägda vård- och omsorgsbolagen ägs av 

riskkapitalbolag. Både Attendo och Vardaga (f.d. Carema) är exempel på bolag som ingår i 

stora avancerade koncernstrukturer med flera ägare, samt många dotterbolag. Sådana 

förhållanden ger goda möjligheter till koncernbidrag och är ytterligare en möjlighet att jämna 

ut resultaten mellan bolagen och i största möjliga mån minska de skattemässiga resultaten. 

 

Efter att ett riskkapitalbolag har förvärvat ett bolag inom välfärdssektorn, utses som ägare 

ofta ett nybildat holdingbolag i Sverige. Detta för att få en så stor skattemässig effekt som 

möjligt, då holdingbolaget finansierar förvärvet med i princip enbart lån. Lånen kan komma 

från olika borgenärer, bland annat banker men även fondens utländska ägarbolag. I dessa fall 

är räntan ofta hög, då ägarbolaget knappt betalar skatt på ränteinkomsten, och holdingbolaget 

får på grund av lånen stora räntekostnader som de därefter kan göra avdrag för. På grund av 

att dessa koncernstrukturer är möjliga, kan välfärdsbolaget lämna koncernbidrag till det 

svenska holdingbolaget, och intäkten blir då skattepliktigt för holdingbolaget. 

Holdingbolagets stora räntekostnader kan kvittas mot koncernbidraget och därmed kommer 

ingen eller väldigt låg skatt att betalas för vinsten som välfärdsbolaget gjort. För 
                                                
17 SKV, dnr 131-296685-12/113. s. 8. 
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välfärdsbolagets del är även koncernbidraget som lämnas avdragsgillt.18 Detta är på ett enkelt 

sätt hur koncerner kan vara uppbyggda och mer om skatteplaneringen beskrivs i stycke 2.5. 

2.5  Skatteplanering 

Skatteplanering av riskkapitalbolag sker i stor omfattning och fördelen för riskkapitalbolagen 

som ingår i stora koncerner är att de kan låna ut kapital till sina egna dotterbolag och därmed 

dra nytta av det på ett skattemässigt plan. I svensk lagstiftning är ränteutgifter avdragsgilla 

enligt 16 kap. 1 § IL, såvida de inte faller in under ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 

10 a-10 f §§ IL. Välfärdsbolagens skatteplanering sker genom olika räntestrukturer samt 

koncernstrukturer. Välfärdsbolagen ägs genom belåning för att ränteutgifter ska uppstå, och i 

många fall är lånen från ägare eller ägarföretag. Genom att sätta räntor för lånen, vanligen 

mellan 12-15 % får långivaren in stora ränteintäkter i bolaget. Är bolaget sedan registrerat i 

en “offshore-ekonomi”, mer allmänt kallat skatteparadis, exempelvis i Luxemburg eller på 

Jersey blir ränteintäkten skattefri och därmed blir hela beloppet en vinst i bolaget.19 För att 

undvika skatt kan, de ränteutgifter som gäldenären får, kvittas mot vinster som 

välfärdsbolaget gör i Sverige. Det behöver dock inte vara välfärdsbolaget som gör det, utan 

det kan ske så att vinsten i välfärdsbolaget flyttas uppåt i ledet genom exempelvis 

koncernbidrag, till ett bolag som har ränteutgifter att kvitta vinsten emot.20  

 

Det som är tydligt i dessa välfärdskoncerner är att det ofta finns ett bolag med stora lån, med 

räntor som ofta är mycket höga. Sedan finns ett bolag som får ränteintäkten, och ofta 

beskattas mycket lågt. Dessa delar finns i alla räntestrukturer och sedan kan det i praktiken 

bildas en räntesnurra på flera sätt. Eftersom vinsten i många fall försvinner från 

välfärdsbolaget genom koncernbidrag, måste kraven för koncernbidrag vara uppfyllda. Dessa 

krav återfinns i 35 kap. IL, och ett av kraven som måste vara uppfyllt är att bolaget ska vara 

helägt under givarens samt mottagarens hela beskattningsår21. På grund av detta sker ofta 

förändringar av bolagens räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, varefter de 

                                                
18 Ibid. s. 13. 
19 Palm, E. 2013. s. 24-25. 
20 SKV, dnr 131-296685-12/113 s. 13-14. 
21 35 kap. 3 § p. 3 IL. 
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sedan byter tillbaka. Detta för att direkt kunna uppfylla kravet på att vara helägt under hela 

beskattningsåret.22  

 

År 2013 omsatte de fem största vårdbolagen i Sverige sammanlagt 22,4 miljarder kronor. De 

gjorde en vinst på cirka 1,2 miljarder kronor, men på detta betalades endast 26 miljoner 

kronor i skatt (vilket motsvarar cirka 2,2 % av vinsterna)23. Viktigt att påpeka är att de 

intäkter vårdbolagen har, delvis består av skattemedel, som exempelvis dygnsersättning för 

äldrevård. Bidragen från staten används sedan för att betala en del av de höga ränteutgifterna 

till aktieägarna. Det kan ifrågasättas även på ett moraliskt plan, om det ska vara möjligt för ett 

skattefinansierat bolag, att trolla bort skattemedel i denna utsträckning, och även så att de 

försvinner ut ur landet. 

 

Användningen av räntesnurror skapar problem för de mindre vårdbolagen i Sverige. Små 

privatägda bolag har inte möjligheten till denna typ av skatteplanering, eftersom det då krävs 

att bolaget ingår i en koncern, och även kunskap och pengar för att kunna ha en så avancerad 

räntestruktur. Räntesnurrorna ger en konkurrensfördel för de stora bolagen, som får behålla 

en större andel av sin vinst än vad de små bolagen som betalar full bolagsskatt får göra24. De 

små bolagen behöver hålla en högre prisnivå på sina tjänster för att fortfarande kunna göra 

vinst i bolaget, vilket leder till att de har svårt att konkurrera med de stora riskkapitalägda 

bolagen. 

 

Välfärdsbolag, mer specifikt vård- och omsorgsföretag har, som nämnts ovan, blivit en 

marknad för många riskkapitalbolag, då det finns kryphål i lagen som riskkapitalbolagen 

utnyttjar. Anledningen till att exempelvis stora bolag som Volvo och H&M med flera inte 

använder sig av dessa skattestrukturer är på grund av att de är marknadsnoterade, vilket 

innebär mer regler samt mer insyn från utomstående.25 Det finns inget självklart svar på 

varför det är vanligt att välfärdsbolag ägs av riskkapitalbolag. Välfärdbolag har generellt sett 

goda kassaflöden och är inte konjunkturkänsliga eftersom vård och omsorg är en marknad 

                                                
22 SKV, dnr 131-296685-12/113 s. 13-14. 
23 Olsson, H. Törnmalm, K. 2014. 
24 Palm, E. 2013. s. 27. 
25 Palm, E. 2013. s. 29. 
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som alltid kommer behövas. Därmed innebär det inte heller så stor risk att äga ett 

välfärdsbolag. Det är också så att välfärdsmarknaden har privatiserats och blivit en ny 

marknad med mycket färre begränsningar än tidigare. Det är inte särskilt svårt att exempelvis 

starta ett äldreomsorgsföretag i Sverige idag och det finns heller inga begränsningar som 

förhindrar vinster för dessa bolag. Att välfärdsmarknaden inte längre är särskilt begränsad i 

Sverige kan vara skäl till att marknaden blivit populär hos riskkapitalbolag.26 

2.6  Skattemoral 

Vårdbolag i Sverige är delvis finansierade av svenska skattepengar. Eftersom intäkterna för 

bolagen är skatter som medborgare betalar, blir det ett moraliskt problem när vinster som 

bolagen gör inte stannar i Sverige eller ens beskattas i Sverige. Dessa bolags skattemoral och 

Sveriges skattesystem kan kritiseras av skattebetalande medborgare och företag i Sverige, då 

de antagligen inte vill att skatten de betalar ska gå till riskkapitalister och aktieägare i 

vårdbolagen. I en del fall har de vårdboenden som bedrivs av riskkapitalister blivit kritiserade 

för att de har dragit ner på kostnader som exempelvis personal, vilket resulterat i sämre 

kvalitét och standard för vårdboendena, och en maximerad vinst för bolaget. Detta gör att 

skattebetalare kan bli ännu mer kritiska och det kan påverka Sverige som land. Dessutom kan 

tilliten för politikerna ifrågasättas och eventuellt kan skattebetalare betvivla om det finns 

någon vits med att betala skatt. Exempelvis har Carl Schlyter (MP) uttalat sig om detta 

problem och han anser att på grund av att det här sker “riskerar förtroendet för hela 

skattesystemet att undermineras”.27   

                                                
26 SKV, dnr 131-296685-12/113 s. 26-27. 
27 Schlyter, C. 2011. 
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3 Skattebegränsningsregler 

3.1  Bakgrund till 
ränteavdragsbegränsningsreglerna 

2009 infördes nya begränsningar gällande ränteavdrag med bakgrunden att Skatteverket 

lämnat in en formell begäran till Finansdepartementet. I Skatteverkets promemoria28 har de 

uppmärksammat problem med skatteplanering, genom att ränteavdrag utnyttjas i Sverige 

medan ränteinkomsten beskattas lågt eller inte alls, i en annan stat. Detta har, enligt 

Skatteverkets beräkningar, innan år 2009 årligen lett till uteblivna skatteintäkter på 7 

miljarder SEK. I Regeringsrättens (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) domar har inte 

lagen (1995:575) mot skatteflykt ansetts vara tillämplig, och därför behövs det enligt 

Skatteverket begränsningar inom området. I Skatteverkets promemoria29 finns även förslag på 

vilka begränsningar som bör införas. Finansdepartementet har sedan med Skatteverkets 

förslag som bakgrund, lagt fram ett förslag till regeringen som sedan resulterat i de nya 

lagreglerna som infördes år 2009 i 24 kap. IL.30 

 

Innan införandet av ränteavdragsbegränsningsreglerna, fanns endast 16 kap. 1 § IL, som 

anger att räntor i inkomstslaget näringsverksamhet alltid får dras av i sin helhet. De nya 

paragraferna begränsar avdragsrätten för vissa räntor, och begränsar därmed utnyttjandet av 

räntesnurror.  

 

Efter införandet av 2009 års regler av ränteavdragsbegränsningar fick Skatteverket i uppdrag 

av regeringen att följa utvecklingen vad gäller skatteplaneringen. Regeringen gav även 

Skatteverket i uppdrag att bland annat specifikt undersöka välfärdsbolagens användning av  

ränteavdrag. Resultatet av detta presenteras i en av Skatteverket utfärdad promemoria31, och 

deras utredning visar att flera av de undersökta välfärdskoncernernas betalda bolagsskatt är 

näst intill obefintlig i förhållande till hur stora vinster de faktiskt gör32. De nya 

                                                
28 SKV dnr 131-348803-08/113. 
29 SKV dnr 131-348803-08/113. 
30 Finansdepartementet 2008 s. 30-33. 
31 SKV dnr 131-296685-12/113. 
32 Finansdepartementet 2012 s. 218-221. 
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ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. IL, uppnådde inte den effekt som eftersöktes, 

eftersom skatteplanering genom räntesnurror, även efter den nya lagregleringen utgjorde ett 

problem. Finansdepartementet lade därefter fram en promemoria33 till regeringen om ändring 

av avdragsreglerna, med tanke på att det fortfarande fanns stora möjligheter att undgå 

bolagsskatt. Finansdepartementet föreslår i promemorian att begränsa möjligheterna att göra 

avdrag för räntor ytterligare, detta för att skydda vår svenska bolagsskatt. Därefter valde 

regeringen att utvidga reglerna om ränteavdragsbegränsning. De nya reglerna infördes 2013 

och gäller ränteavdrag för alla lån i en intressegemenskap.34 Reglerna förklaras i avsnitt 3.2 

nedan. 

3.2  24 kap. 10 a-10 f §§ IL 

Välfärdsbolag gör idag stora ränteavdrag eftersom de ser till att inte stoppas av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Dessa regler är mycket omfattande men går ändå att 

kringgå. Därför kommer nedan en kort förklaring av reglernas innebörd. 

 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna stadgas i 24 kap. 10 a-10 f §§ IL, dessa regler är en 

begränsning av avdragsrätten vilken stadgas i 16 kap. 1 § IL. I 24 kap. 10 a § IL anges att för 

den vidare tillämpningen av 10 b-10 f §§ ska bolag i vissa fall vara i en intressegemenskap. 

Vidare i paragrafen finns bestämmelser om vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sådan 

gemenskap ska anses föreligga, vilket det finns två möjliga situationer som leder till. Den 

första möjligheten är att “ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat 

sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget35”. Väsentligt inflytande är ett vedertaget 

uttryck inom juridik och innebär att inte endast hur stor ägarandel en ägare har behöver vara 

avgörande, utan även andra omständigheter kan påverka.36 Den andra möjligheten när företag 

anses vara i intressegemenskap är om “företagen står under i huvudsak gemensam ledning37”. 

                                                
33 Finansdepartementet Dnr Fi2012/1349. 
34 Finansdepartementet 2012 s. 271. 
35 24 kap. 10 a § p. 1 IL. 
36 Perman Borg, E. 2014. Djup kommentar, 2.1.1, till 24 kap. 10 a § IL. 
37 24 kap. 10 a § p. 2 IL. 
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Detta uttryck har ansetts vara vagt och svårtolkat, och har kritiserats av bland annat Sveriges 

Advokatsamfund38. 

 

En av två huvudregler i ränteavdragsbegränsningsreglerna finns i 24 kap. 10 b § IL. Den 

innebär att företag som ingår i intressegemenskap med varandra inte får dra av ränteutgifter 

för skulder inom gemenskapen, denna regel tillkom för att förhindra skatteupplägg med så 

kallade räntesnurror. Regeln är tillämplig såvida inte undantagen i 24 kap. 10 d-e § IL är 

tillämpliga. 

 

24 kap. 10 d § IL är känd som “tioprocentsregeln”, och är det första undantaget till 24 kap. 10 

b § IL. För att ett företag ska få göra avdrag för ränteutgifter, krävs att rekvisiten i denna 

paragraf är uppfyllda. Dock får ett företag inte göra avdrag om grunden för att skulden har 

uppkommit är med anledning att få en väsentlig skatteförmån. Detta ska enligt lagtext 24 kap. 

10 d § 3 st. IL vara det “huvudsakliga skälet”. Hur det avgörs vad som ska anses vara det 

huvudsakliga skälet med ett skuldförhållande har varit ett problem, men på senare tid har 

gränsen ansetts vara vid 75 procent eller mer. Det är företaget som ska kunna bevisa att 

skuldförhållandet inte uppstått med anledning av att frambringa en skatteförmån för 

intressegemenskapen.39 Om det huvudsakliga skälet ej bedöms vara skattemässigt, är kravet 

för att tioprocentsregeln ska gälla, att företaget som får den inkomst som motsvarar 

ränteutgiften ska bli beskattad med minst 10 procent i den stat där företaget hör hemma40. 

Lagstiftaren gör en bedömning utifrån att bolaget endast skulle ha haft den specifika 

inkomsten, och tar inte hänsyn till övriga ekonomiska omständigheter. 

 

Ett ytterligare undantag från 24 kap. 10 b § IL stadgas i 24 kap. 10 e § IL, denna lagregel är 

känd som den så kallade “ventilen”. Ventilen innebär att ränteutgifter får dras av om 

skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Dock finns det en ytterligare 

begränsning för att undantaget i ventilen ska vara gällande, det innebär att ventilen endast 

gäller i det fall då företaget som har rätt till inkomsten som motsvarar ränteutgiften, har sitt 

säte i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Undantaget gäller även om 
                                                
38 Perman Borg, E. 2014. Djup kommentar, 2.2, till 24 kap. 10 a § IL. 
39 Perman Borg, E. 2015. Kommentar 856) till 24 kap. 10 d § IL. 
40 24 kap. 10 d § 1 st. IL. 
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staten där företaget hör hemma har ingått ett skatteavtal med Sverige, där företaget omfattas 

av avtalet. 

 

“Bestämmelsen i 10 b § tillämpas också – om inte annat följer av 10 f § 

– på en skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen, till den del ett företag i 

intressegemenskapen har en fordran på det förstnämnda företaget, eller på ett företag som är 

i intressegemenskap med det förstnämnda företaget, om skulden kan anses ha samband med 

denna fordran och avser förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i 

intressegemenskapen eller i ett företag som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen.”41 

 

Den andra av de två huvudreglerna finns i 24 kap. 10 c § IL som anger att avdrag för 

ränteutgifter inte får göras av företag som inte anses vara i intressegemenskap om det innebär 

att det bildas ett så kallat “back-to-back-lån”. Ett exempel på hur det fungerar är: 

 
A och B är i intressegemenskap med varandra. 

C och D är i intressegemenskap med varandra. 

A har en skuld på 150 000 kr jämte ränta, till C, samtidigt som B har en fordran på D på 100 

000 kr. Eftersom A och B ingår i samma intressegemenskap, kvittas skulden mot fordringen 

när ränteavdraget ska räknas ut. A får därför endast göra ränteavdrag för räntor på den del 

                                                
41 24 kap. 10 c § IL. 
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av lånet som överstiger B:s fordran (det vill säga på 50 000 kr). Detta gäller dock endast om 

A:s skuld och B:s fordran har ett samband med varandra och att skulden uppstått på grund 

av ett förvärv av delägarrätter av ett företag som antingen är, eller kommer ingå i 

intressegemenskapen.  

 

Undantag från huvudregeln i 24 kap. 10 c § IL vid så kallade “back-to-back-lån” finns i 24 

kap. 10 f § IL, denna undantagsregel trädde i kraft 1 januari 2013. I undantagets första punkt 

anges att avdrag för ränteutgift får göras om företaget som har en fordran som anges i 10 c §, 

beskattas för den inkomst som har anknytning till fordran på det sätt som anges i 24 kap. 10 d 

§ första eller andra stycket. Utöver detta ska skuldförhållandets väsentliga skäl inte vara att 

gynna intressegemenskapen med skatteförmåner. Enligt 24 kap. 10 f § p. 2 IL anges att 

avdrag för ränteutgifterna får göras om förvärvet och skuldförhållandet är affärsmässigt 

motiverade.42 

3.3  CFC-reglerna 

CFC, en förkortning av Controlled Foreign Company, är en samling regler som anges i 39a 

kap. 5-7 a §§ IL. Reglerna innebär att när en svensk fysisk eller juridisk person är delägare i 

ett utländskt bolag, ska delägaren beskattas löpande i Sverige, för sin andel av överskottet 

som uppstår i det utländska bolaget, vare sig pengarna plockas ut ur bolaget eller ej43. Denna 

regel gäller endast för lågbeskattade inkomster och gränsen för detta stadgas i 39a kap. 5 § 

1st. IL: “nettoinkomsten hos en utländsk juridisk person ska anses lågbeskattad om den inte 

beskattas eller beskattas lindrigare än den beskattning som skulle ha skett i Sverige om 55 % 

av denna inkomst utgjort överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som 

bedriver motsvarande verksamhet i Sverige”. I 39a kap. 7 § IL stadgas ett undantag från 

denna regel. CFC-reglerna är inte tillämpliga i de fall det utländska bolaget har sin hemvist, 

och är skattskyldig i en stat som anges på den lista med undantagsländer som hittas i 

lagtextens bilaga 39a. 

 

                                                
42 Perman Borg, E. 2015. Karnov kommentar 861) till 24 kap. 10 f § IL. 
43 Wessman. L. 2009. 
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CFC-reglerna tillkom år 2004 för att försvåra skatteupplägg med företag i lågbeskattade 

länder. Dock har dessa regler varit under utredning om de är förenliga med EU-rättens fria 

etableringsfrihet, vilket de inte ansetts vara. Detta konstaterades av bland annat 

Skatterättsnämnden efter att de brittiska CFC-reglerna ansetts strida mot etableringsfriheten i 

ett mål i EU-domstolen. Detta innebar ett tillägg av 39a kap. 7a § IL som trädde i kraft år 

2008. För att CFC-reglerna skulle bli förenliga med EU-rätten, undantogs länder inom EES 

från CFC-reglerna. Detta visar på att det är svårt att stifta lagar som förhindrar 

skatteundanflykter utanför Sverige, utan att begränsa EU-rätten.44 Privata vårdbolag som vill 

undgå skatt för sin verksamhet i Sverige genom att exempelvis starta ett holdingbolag i ett 

lågbeskattat land, kan stoppas av CFC-reglerna. 

3.4  Skatteflyktslagen 

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är en begränsningslag, som ska hindra försök till att undgå 

skatt i Sverige. Lagen trädde i kraft år 1995 efter att den tidigare lagen hade avskaffats, 

därefter har justeringar gjorts i lagen. Lagen innebär att man ska bortse från en del 

rättshandlingar, om rättshandlingen exempelvis medför en skatteförmån. Skatteförmånen ska 

även vara den väsentliga anledningen till att rättshandlingen tas och övriga omständigheter 

ska tas hänsyn till. Därtill ska fler krav som anges i lagen vara uppfyllda. Lagen tillkom med 

avsikt att bli tillämplig i de fall en rättshandlings syfte endast var att undvika skatt, eller gå 

med förlust. Skatteflyktslagen är inte tillämplig på fall där skälet till transaktionen är 

marknadsmässig. 

 

Skatteflyktslagen har inte lyckats hindra de företag som idag undgår skatt genom att kringgå 

ränteavdragsbegränsningsreglerna och då göra avdrag för räntor. Detta har behandlats i 

domstol, där skatteflyktslagen inte ansetts tillämplig. Exempel på fall i domstol är HFD 2012 

ref. 6, där ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden söktes, svar önskades på bland annat 

huruvida skatteflyktslagen ansågs vara tillämplig i denna tvist. Tvisten berörde ett kommunalt 

bolag som ägdes av Bodens kommun, detta bolag hade lagt om lån med anledning att undgå 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Skatterättsnämnden ansåg inte att alla krav som krävs i 

skatteflyktslagen var uppfyllda och därför kunde inte skatteflyktslagen vara tillämplig i detta 
                                                
44 Spirén, H. Wenehed, L-E. 2006. 
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fall. HFD gjorde därefter densamma bedömningen som Skatterättsnämnden gjort. Därav 

hindrar inte skatteflyktslagen, som den är utformad idag, välfärdsbolags skatteflykt, och är 

därför inte en lösning på problemet i vår uppsats.45 

  

                                                
45 Holstad, P. 2013. 
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4 Pågående utredningar 

4.1  Företagsskattekommitténs förslag 
– SOU 2014:40 

Företagsskattekommittén berör ränteavdragsproblematiken i en utredning som presenterades 

år 2014, vilken ger förslag på ett nytt svenskt bolagsskattesystem. Huvudsakligen handlar 

förslaget om att det ska finnas en neutral bolagsskatt, där de nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer ersättas av ett schablonmässigt 

finansieringsavdrag på 25 % av det skattemässiga resultatet. Utöver schablonavdraget får 

endast avdrag för räntekostnader göras i de fall de kan dras av mot ränteintäkter. 

Finansieringsavdraget får göras av alla bolag, oavsett om de har ränteutgifter eller ej, och 

detta avdrag skulle motsvara en sänkning av bolagsskatten med 5,5 procentenheter. 

Kommittén har även lagt fram ett alternativt förslag där bolagsskatten istället ska sänkas med 

3,5 procentenheter och att ett finansiellt avdrag får göras med 20 % på företagens 

rörelseresultat, samtidigt som de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna kvarstår. I det andra 

förslaget skulle även avdrag för räntekostnader endast få göras om det finns motsvarande 

ränteintäkter.46 

 

I det fall något av dessa förslag skulle bli lag, skulle det påverka välfärdsbolagens 

skatteplanering mycket och inte endast välfärdsbolag utan alla svenska bolag. I det fallet hade 

det varit mycket svårt att använda sig av skatteplanering genom räntesnurror då 

ränteutgifterna endast hade varit avdragsgilla om företaget även har motsvarande 

ränteintäkter. Det skattemässiga resultatet hade inte kunnat minskas genom räntesnurror och 

bolag därmed inte heller undgå skatten. Dock finns det flera yttranden och skiljaktiga 

meningar ifall detta förslag bör bli lagstadgat. Bland annat har Högsta domstolen lämnat ett 

yttrande, där de inte har några större invändningar mot förslaget. Dock anser de att detta 

skulle leda till fler utredningar för Skatteverkets del samt fler mål i domstolen vilket 

resulterar i en hög kostnad för staten. De gör en bedömning på ökade kostnader för Sveriges 

Domstolar på omkring 48 miljoner kronor i det fall förslaget skulle bli lag, och 23 miljoner 

                                                
46 SKV, dnr: 131 276412-14/113. s. 6. 
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som är direkt hänförligt till förslaget.47 Förslaget har även kommenterats av finansminister 

Magdalena Andersson, där hon anger att förslaget inte är fullständigt ännu och därför 

kommer förslaget tidigast kunna träda i kraft år 2017.48 

4.2  Regler för den offentliga 
finansieringen av välfärdstjänster 

Det är ständigt under utredning att finna en lösning för de skatteupplägg som gör att 

skattefinansierade bolag inte använder skattemedlen till det som är tänkt, samt minskar det 

skattemässiga resultatet för att undvika bolagsskatt. Av de skälen har Ilmar Reepalu 

(kommunalpolitiker (S) i Malmö) blivit tillsatt som särskild utredare för att utreda detta 

problem och komma fram med ett nytt förslag på lagstiftning som begränsar de 

skattefinansierade bolagens ränteavdrag. Exempelvis ska han ge förslag på vilka krav som 

borde ställas på privata aktörer inom välfärdssektorn, och förslag till reglering kring hur 

bolagen ska använda sitt överskott, samt reglering kring den offentliga finansieringen. 

 

Denna utredning är mer inriktad på hur privata välfärdsbolag använder den offentliga 

finansieringen samt hur överskott tas ut ur verksamheter. Jämfört med denna uppsats är detta 

intressant, även om uppsatsen har en mer specifik inriktning på skatteflykten. Delar av Ilmar 

Reepalu:s uppdrag ska redovisas den 1 november 2015 och hela uppdraget ska vara slutfört 1 

november 2016.49 Detta visar på att regeringen arbetar för en lösning, då det uppenbarligen 

föreligger ett problem. Regeringens riktlinjer för vad denna utredning bör innehålla stadgas i 

kommittédirektivet50. Det mest grundläggande i detta direktiv, och utgångspunkten för alla 

nya förslag gällande detta, är att offentliga medel måste användas till det de är avsedda för, 

samt att överskott måste återinvesteras i samma verksamhet som de uppstod i. Detta är en 

utredning som för oss, är intressant att följa, och se vilka förslag på regelförändringar samt 

begränsningar som kommer att föreslås.  

                                                
47 Silfverberg, J. Byström, T. 2014. 
48 Sandberg, V. Tranquilli, R. 2015. 
49 Pressmeddelande: Regeringskansliet, 2015-03-05. 
50 Finansdepartementet 2015. 
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4.3  Inget vinstintresse för att få statligt 
bidrag 

Sedan tillsättningen av den röd-gröna regeringen år 2014 har det uttryckts en vilja att sätta 

hårdare press och ställa högre krav på de privata aktörerna inom välfärden, samt begränsa 

vinsterna i välfärden. Regeringens önskan är att utforma ett regelverk som gör att bolagen, för 

att få ta del av statliga bidrag, måste visa att de inte drivs av vinstintresse. Detta är ett förslag 

som är värt att nämna, även om förslaget inte är en lösning på vårt problem. Att bolag inom 

välfärden inte ska bedrivas med vinstintresse skulle sannolikt försämra konkurrensen och 

färre bolag skulle etablera sig på marknaden. Det skulle dock antagligen minska antalet 

riskkapitalister som äger välfärdsbolag. Dock kommer en begränsning av vinstintresset vara 

svårt att genomföra. Exempelvis är det svårt att kontrollera om ett bolag har ett vinstintresse 

eller inte. Då det inte går att begränsa allt, finns det andra möjligheter för bolagen att minska 

vinsten på. Exempelvis skulle vid ett införande liknande detta förslag kunna påverka att ägare 

tar ut högre lön istället för utdelning av vinsten, då det inte går att begränsa hur hög lön som 

är rimligt. Det skulle även gå att utnyttja systemet genom att exempelvis ta ut inventarier som 

bilar med mera till sig själv. Det är dock viktigt att poängtera, att i det dessa nämnda exempel 

skulle utfalla skatt på transaktionerna. Förslaget från regeringen skulle fortfarande kunna 

kringgås och därför inte uppnå dess syfte. Vi anser inte att en begränsning av vinstintresset är 

rätt sätt att gå tillväga, eftersom vårt syfte endast är att begränsa välfärdsbolagens undvikande 

av skatt genom kringgående av ränteavdragsbegränsningsreglerna och inte genom att 

begränsa bolagens vinstintresse. 
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5 Möjligheter till förändringar 

5.1  Introduktion 

Under tiden vi har undersökt reglerna kring ränteavdrag, välfärdsbolag och skatteplanering, 

har vi insett att problematiken kring att lösa problemet är mycket stor. För att uppnå vårt syfte 

med denna uppsats, kommer vi nämna några olika tänkbara alternativ till förändringar för att 

begränsa skatteplaneringen som sker bland vård- och omsorgsbolag idag. Dessa alternativ 

kommer sedan utredas närmare i analysen nedan. 

5.2  Maxgräns för ränteavdrag vid 
upphandling 

Ett alternativ till förändring i svensk lag är att sätta hårdare krav på bolagen för att kunna bli 

upphandlade. För att bli upphandlade ska ett företag inte ha större ränteavdrag än 2 %51 av 

den totala omsättningen, beräknat på föregående års bokslut. De bolag som överskrider 

gränsen ska inte ha möjlighet att vinna en upphandling och därmed inte få statligt stöd till sin 

verksamhet. Denna regel bör införas som ett krav för upphandlaren vid val av leverantör, och 

bör regleras i LOU och LOV, eftersom det är de lagarna som reglerar 

upphandlingsförfarandet. För att kunna göra en rättvis bedömning av bolagens gjorda 

ränteavdrag, krävs det att det tydligt redovisas i deras årsredovisningar. För att klargöra detta 

bör regler införas, gällande att varje separat enhet i bolaget måste redovisas för sig, vilket då 

ställer större krav på uppförandet av själva redovisningen. Denna regel kommer medföra mer 

insyn och öppenhet i bolagens olika enheter, där det ska vara enkelt att se hur stora 

ränteavdrag ett bolag har gjort. Kravet på att redovisa varje enhet separat kommer även leda 

till mer insyn i hur de offentliga medlen har använts i verksamheten, då bolag kan bedriva fler 

olika välfärdstjänster samtidigt. Detta förslag bör införas för att minska välfärdsbolagens 

användning av räntesnurror. 

                                                
51 Valet av procentsats förklaras i avsnitt 6.2.2. 
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5.3  Nya kvalitéts- och skatteregler för 
offentlig upphandling 

Det kan införas nya hårdare krav för att företag ska kunna upphandlas. Kraven ska innebära 

att de bolag som ger anbud för att upphandlas, ska granskas och kontrolleras innan de 

accepteras. Granskningen ska gälla hur mycket skatt bolagen har betalat i procent till 

rörelseresultatet, samtidigt som verksamheten ska kvalitetssäkras. Det smidigaste sättet att 

genomföra detta är genom att införa ett nytt institut för kontroll och godkännande av vård- 

och omsorgsbolag. Institutet ska kontrollera att de tjänster bolagen utför, uppfyller en viss 

standard. De ska även se till bolagens inbetalda skatt i förhållande till rörelseresultatet, och då 

göra en bedömning om andelen betald skatt är rimlig med hänsyn till verksamhetens 

omfattning. När bolagen uppfyllt de krav som ställs på dem, skattemässigt och 

kvalitetsmässigt ska de få ett godkännande av det kontrollerande institutet och få ett certifikat 

som intygar att verksamheten uppfyller den standard som krävs för upphandling. Institutet ska 

vid ett införande av detta förslag, få utförliga riktlinjer som anger vilka krav som ställas på 

bolagens kvalitét. Förändringen i lag bör ske i LOU och LOV. Där bör det stadgas att vård- 

och omsorgsbolag, för att ha möjlighet att upphandlas, måste ha ett intyg från det ovan 

nämnda institutet. 

 

Bakgrunden till att detta förslag bör införas är att de bolag som ofta vinner upphandlingar 

idag, betalar ingen, eller väldigt låg skatt i Sverige, och då har störst möjlighet att ge ett bra 

bud vid upphandlingen. I nuläget finns ingen tillräcklig kvalitetssäkring, och det är därför inte 

säkert att det bolag med förmånligast anbud, även är det med högst kvalitét. För 

skattebetalarna är det viktigaste att de vård- och omsorgsbolag som etablerar sig har god 

kvalitét eftersom det är dessa tjänster som medborgare använder. Eftersom de vård- och 

omsorgsbolag som finns på marknaden är delvis finansierade av skattemedel, är det viktigt att 

även de betalar skatt i Sverige. Det är då bra om kvalitéten av verksamheten samt att bolagen 

betalat tillräcklig skatt, kan vara avgörande för om bolagen kommer att upphandlas.  

5.4  Nytt låneförbud i ABL 

De största ränteavdragen görs för räntor på koncerninterna lån, eller lån från aktieägare, lånen 

har inte alltid en affärsmässig grund och därför bör reglerna kring detta bli strängare. Genom 
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att begränsa vård- och omsorgsbolags möjlighet att ta lån, kommer ränteavdragen att 

påverkas. Förslaget innebär att införa ett låneförbud för vård- och omsorgsbolag, med 

undantaget att lånen, för att vara tillåtna, måste vara rent affärsmässigt motiverade. Krav på 

affärsmässighet för alla lån bör också kombineras med en utformning av regleringen som 

lyder “detta gäller endast bolag som bedriver en sådan verksamhet som kräver tillstånd från 

inspektionen för vård och omsorg”. Målet med utformningen är att det endast ska vara vård- 

och omsorgsbolag som berörs av låneförbudet, vilket kommer innebära att lån endast är 

giltiga om de är rent affärsmässigt motiverade. Detta förslag bör begränsa antalet lån som tas 

av vård- och omsorgsbolag, då det måste föreligga affärsmässighet bakom hela lånet. Detta 

förslag bör införas bland de befintliga låneförbuden i 21 kap. ABL, då dessa låneförbud finns 

av samma anledning, för att förhindra skatteflykt. Där finns det även reglerat vilka påföljder 

som blir gällande vid överträdelse av reglerna. Effekten av detta förslag skulle vara att 

problematiken med att räntesnurror används i stor omfattning kommer minskas. 
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6 Analys 

6.1  Introduktion 

De förslag som anges i avsnitt 5 ovan, har vi tagit fram med avsikt att lösa ett problem inom 

ett rättsområde, genom att ändra i ett annat rättsområde. Problemet som föreligger idag är att 

vård- och omsorgsbolagen inte begränsas helt av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Trots att 

detta är ett skatterättsligt problem, har vi har valt att ge förslag på lösningar genom reglering i 

offentligrättsliga samt bolagsrättsliga regler. Då detta är ett komplicerat förfarande, har vi 

tagit kontakt med Bo Lindberg, docent och lektor vid Södertörns högskola, varvid han bland 

annat angav: “varje tänkande jurist kommer nog förr eller senare in på det, eftersom gränsen 

mellan det offentliga och det privata är konstlad”52. Av vår kontakt med Bo Lindberg, förstår 

vi att detta förfarande är mer förekommande än vad vi först kunnat tro, men även att det är ett 

bra sätt att lösa problem på. Vi vill använda detta förfarande för att förändringarna endast ska 

påverka välfärdssektorn och inte omfatta alla bolag i Sverige, då välfärdsbolagens 

skatteundanflykter är ett stort skattemoraliskt problem. Nedan kommer en vidare analys föras 

kring de förslag vi anfört, där vi kommer att föra en diskussion ifall de olika förslagen 

kommer uppnå vårt syfte, samt framföra de negativa konsekvenser som kan uppstå av 

införandet. 

6.2  Maxgräns för ränteavdrag 

Genom att införa strängare krav för att ett bolag ska kunna upphandlas, som innebär att 

ränteavdragen, förslagsvis inte får uppgå till mer än 2 % av företagets omsättning, kommer 

det begränsa bolagens möjlighet till ränteavdrag. Välfärdsbolag måste bli upphandlade i 

enlighet med reglerna i LOU och LOV för att få etablera sig på marknaden och få 

finansiering av staten. Detta krav på maxgräns för ränteavdrag skulle drabba främst de största 

välfärdsbolagen som ingår i stora koncerner. De gör i dagsläget så stora ränteavdrag att de i 

vissa fall inte betalar någon skatt alls i Sverige. För att upphandlas och få ta del av de bidrag 

staten erbjuder bolag i välfärdssektorn, kommer dessa bolag inte kunna göra ränteavdrag i 

den omfattning som för närvarande sker. En sådan regelförändring skulle vara till fördel för 

                                                
52 Lindberg, B. 6 maj 2015. 
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de mindre vårdbolagen, som för närvarande har svårt att konkurrera med de större bolagens 

prissättning på de tjänster som erbjuds. De bolag som, på grund av ränteavdrag, betalar 

väldigt lite i skatt och därmed får behålla i stort sett hela sin vinst, kan självklart erbjuda lägre 

priser till sina kunder. Att införa en begränsning av detta slag skulle främja konkurrensen 

mellan alla bolag samt minska de ränteavdrag som sker för att undkomma skatt i Sverige.  

6.2.1  Val av beräkningsgrund 

En svårighet med detta förslag kommer att vara var gränsen för ränteavdrag ska dras. Vilken 

procentsats, samt vilket resultat detta ska beräknas utifrån är väsentligt att diskutera. Att 

beräkna ett bolags andel ränteavdrag i förhållande till finansiella kostnader, blir inte rättvist 

eftersom ett mindre bolag med låga skulder och därmed låga räntekostnader, ska ha rätt att 

göra avdrag för sina räntor utan att detta borde drabba bolagets rätt till att bli upphandlade. 

Det går heller inte att beräkna detta som en procentsats av det skattemässiga resultatet, 

eftersom denna summa kan bli noll, eller till och med lägre än noll, efter att de finansiella 

kostnaderna dragits av. 

 

Vad som återstår att använda sig av vid beräkningen, är antingen bolagets rörelseresultat, eller 

dess omsättning. Rörelseresultatet kan i vissa fall, även det bli något missvisande för vår 

uträkning. Skulle regeln vara utformad på så sätt att ett bolags ränteavdrag inte får överstiga 

beloppet som motsvarar exempelvis 2 % av rörelseresultatet, innebär detta att när bolaget ett 

år har väldigt lågt rörelseresultat, får de nästan inte dra av några ränteutgifter alls för att bli 

upphandlade. Ett års sämre resultat ska inte behöva påverka ett bolags rätt till ränteavdrag. Då 

återstår endast att göra beräkningen utifrån bolagets omsättning. Vård är något som alltid 

behövs i samhället och kundbeläggningen är därför ganska jämn, vilket också leder till att 

omsättningen från år till år håller en relativt jämn nivå. Denna beräkning gör heller ingen 

skillnad på stora eller små bolag. Alla har samma förutsättningar att göra avdrag för de 

ränteutgifter de har rätt till. På grund av detta, bör ett bolags andel ränteavdrag från tidigare 

år, beräknas i förhållande till omsättningen. 
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6.2.2  Val av procentsats 

För att avgöra vart gränsen för ränteavdrag i förhållande till omsättningen ska gå, har hänsyn 

tagits till hur det ser ut för bolag inom vård- och omsorgsbranschen i dagsläget. I denna 

uppsats likställs omsättning med den definition som ges i 1 kap. 3 § 3 p. årsredovisningslagen 

(1995:1554) (vidare benämnt ÅRL).53 För att få en så rättvisande bild som möjligt har 

andelen ränteavdrag i förhållande till omsättningen från bolag med olika storlek, geografiskt 

läge, samt olika räkenskapsår jämförts nedan. 

Bolag Ränteavdrag i % 
av omsättning 

Mer än 500 mkr i oms.  

Attendo AB 3,58 %54 

Carema Care AB 2,39 %55 

Humana AB 2,21 %56 

Ca 50 mkr i oms.  

Vård i Rosstorp AB 0,43 %57 

Mindre än 10 mkr i oms.  

Berzelii Vård och omsorg AB 0,051 %58 

Aktiv omsorg i Stockholm AB 0,46 %59 

Förenade Care AB 0,053 %60 
 

Av diagrammet ovan kan vi konstatera att det skiljer sig mycket mellan de största bolagen, 

och de med mindre omsättning. Av dessa procent kan vi räkna ut en median på: 0,46 % och 

                                                
53 1 kap. 3 § 3 p. ÅRL: ”Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala 
verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten 
till omsättningen”. 
54 Attendo AB 2013. 
55 Carema Care AB 2012. 
56 Humana AB 2014. 
57 Vård i Rosstorp AB 2014. 
58 Berzelii Vård och omsorg AB 2013. 
59 Aktiv omsorg i Stockholm AB 2012. 
60 Förenade Care AB 2013. 
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ett medelvärde på: 1,31 %. Vi har valt att endast använda detta som en riktlinje, och sätter 

gränsen i vårt förslag på 2 %. Vi valde att sätta en högre gräns än medeltalet, med tanke på att 

det fortfarande ska vara rimligt i praktiken, även för de stora bolagen. En lägre gräns hade 

sannolikt begränsat marknaden för mycket. Det ska trots denna gräns fortfarande vara rimligt 

för alla bolag att bedriva verksamheten. En för låg gräns skulle innebära en för stor 

förändring för många bolag som eventuellt inte ens är möjlig. Det är fortfarande viktigt att 

främja konkurrensen och den hade minskat mycket vid en för låg begränsning. Efter vår 

utredning är 2 % en bra riktpunkt att gå efter, men vid ett införande av förslaget bör det göras 

större utredningar av vilken gräns som bör sättas. 

6.2.3  Strängare redovisningsregler 

Som tillägg till det nyligen nämnda förslaget, bör det införas strängare krav på hur 

redovisningen i ett bolag ska redovisas. Att redovisa varje enhet i ett bolag för sig, kommer 

att visa tydligt på hur stora ränteavdrag som gjorts i varje enhet, vilket gör det enkelt för 

upphandlaren att se hur stora ränteavdrag som gjorts i förhållande till omsättningen. Med 

begreppet enhet menas varje separat del i bolaget som kan söka bidrag för sin egen 

verksamhet. Regler om större insyn i ett bolags räkenskaper förenklar arbetet för myndigheter 

vid kontroll, samt sätter större press på bolagen att använda de statliga medlen till vård- och 

omsorgsverksamheten. Detta redovisningskrav, tillsammans med begränsning för 

ränteavdrag, kommer att leda till att mindre ränteavdrag görs och de blir svårare för vård- och 

omsorgsbolagen att flytta pengar ut ur Sverige utan att det syns. Nackdelen med det här 

redovisningsförslaget är dock att det blir mer arbets- och tidskrävande för bolagen. Reglering 

kring detta bör ske i ÅRL. 

6.2.4  Problematik med förslaget 

Det kan bli problematiskt att införa det här förslaget, då bolagen kommer göra vad de kan för 

att kringgå regleringen. Detta skulle de exempelvis kunna göras genom att flytta sin vinst med 

koncernbidrag till ett annat bolag i koncernen, vilket redan idag sker för att undvika skatt. 

Vårdbolagen gör då inga ränteavdrag utan flyttar vinsten med koncernbidrag, så att det 

mottagande bolaget istället kan göra ränteavdrag. På grund av detta bör denna reglering 

införas med ett tillägg om begränsning för koncernbidrag. Detta skulle medföra att 
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förändringar av koncernbidragsreglerna måste ske. Det kan ifrågasättas om det är det bästa 

sättet att förhindra välfärdsbolags skatteflykt genom så pass stora förändringar i lag. En 

begränsning av koncernbidragsreglerna måste i det fallet endast riktas mot vård- och 

omsorgsbolag. Koncernbidrag är idag tillåtet och bolagens skatteflyktsskäl är sannolikt inte 

tillräckliga för att införa en begränsning av koncernbidrag för vård- och omsorgsbolag, det 

skulle kritiseras mycket, då koncernbidragsreglerna finns till av en anledning. Dessutom 

innebär alla dessa regleringar stora förändringar av gällande lagtext och det skulle kunna ge 

ytterligare oanade konsekvenser.  

 

För att slutligen göra en jämförelse mellan alla de fördelar och nackdelar som införandet av 

detta förslag skulle innebära, väger det tungt att det skulle innebära mycket arbete för en ny 

lagstiftning, som sedan ändå kan kringgås genom exempelvis koncernbidrag. Att ändra 

koncernbidragsreglerna är en stor konsekvens som skulle uppstå av förslaget. Vidare skulle 

alla bolag som blir upphandlade enligt LOU och LOV, beröras av förslaget. Förslaget skulle 

leda till att ränteavdragen minskar då bolagen har mindre möjligheter till att göra avdrag för 

räntor. De små vårdbolagen skulle få större konkurrensfördelar på marknaden och det skulle 

bli mer rättvist, eftersom alla bolag skulle ha möjlighet till samma maximala procentavdrag, i 

förhållande till omsättningen. Trots det nämnda är det många nackdelar som skulle uppstå 

och den främsta nackdelen är att förslaget inte begränsar skatteflykten genom koncernbidrag, 

såvida inte de reglerna också ändras. 

6.3  Nya regler för offentlig upphandling 

En förändring i LOU och LOV som innebär att det ska vara avgörande för upphandlingen hur 

god kvalitét samt hur mycket skatt i förhållande till rörelsevinsten ett bolag har betalat in till 

Sverige, är fördelaktigt för de vård- och omsorgsbolag som betalar full skatt för den vinst de 

gör i verksamheten. De bolag som inte använder sig av stora ränteavdrag eller koncernbidrag 

för att undgå beskattning kommer inte att drabbas negativt. Regleringen kommer endast 

påverka de bolag som genom exempelvis stora ränteavdrag, eller vinstförflyttning via 

koncernbidrag, undviker att betala skatt i Sverige. Att bolagen ska uppfylla kraven för en 

kvalitetskontroll är viktigt dels för att ge samhället bra kvalitét på vård och omsorg, men 

också så ska bolag inte kunna upphandlas och sedan, för att få ut en stor vinst, dra ner på 
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kostnaderna så att kvalitéten på tjänsterna blir lidande. De bolag som försämrar sin kvalitét på 

verksamheten för att maximera vinsten kommer då drabbas, och för att bli upphandlade, 

kommer de inte ha något annat val än att uppfylla kraven för att få kvalitéten på 

verksamheten godkänd. Denna reglering kommer bidra till att det blir enklare för mindre 

privatägda bolag som inte gör stora avdrag i skatteplaneringssyfte, att vinna upphandlingar 

mot stora koncerner. Kravet på att betala tillräckligt med skatt kommer sannolikt leda till att 

de stora bolagen inte längre i samma grad vinner upphandlingar på grund av detta. 

Upphandlingar är avgörande för bolagens etablering och överlevnad på marknaden, och 

denna reglering kommer att tvinga dessa bolag att förändra situationen och betala mer skatt i 

Sverige. Marknaden kommer, vid införande av förslaget, att bli mer konkurrenskraftig, där 

även mindre bolag har lika stor chans att etablera sig. Denna reglering i LOU och LOV skulle 

kunna sätta stopp för det skatterättsliga problemet med räntesnurror som finns idag.  

6.3.1  Institution för kontroll av vård- och 
omsorgsbolag  

Tanken är att den tidigare nämnda kontrollen och kvalitetssäkringen ska utföras av ett eget 

institut som endast arbetar med detta. Anledningen till att upphandlaren inte själv utför denna 

kontroll är att det blir en stor arbetsbörda, och risken finns då att kvalitetssäkringen inte 

kommer hålla samma klass som om det utförs av ett utomstående specialiserat institut. För 

närvarande har upphandlande myndigheter möjlighet att kräva ut intyg, utfärdat av oberoende 

organ, gällande bolagets kvalitet och standard. Upphandlaren har även rätt att begära ut 

övriga intyg och rapporter, såsom balansräkning eller intyg från kreditinstitut.61 I det fall 

upphandlaren vill beakta något av detta, måste det skrivas ut redan vid annonseringen62. 

Problemet med detta är, att begära ut bevisning av detta slag, endast är en möjlighet för 

upphandlaren och inte ett krav. Det finns då en risk att möjligheten inte utnyttjas till fullo, och 

kvalitetssäkringen därmed blir bristfällig. I vårt förslag vill vi därför att en möjlighet av detta 

slag, istället ska vara ett krav vid upphandling, och skattegranskning samt kvalitetssäkring 

därför ska utföras av ett oberoende institut. För att kunna garantera att kvalitéten på vården 

uppnår en standard som är tillfredsställande för vårdtagaren, krävs noggranna och 

                                                
61 Forsberg, N. 2013. s.164-168. 
62 11 kap. 7-8 §§ LOU. 
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regelbundna kontroller. Efter genomförd certifiering får bolaget ett godkännande, vilket ska 

vara en förutsättning för att få delta i upphandlingsförfarandet. För att de ska få behålla sitt 

certifikat krävs det även att bolagen blir godkända i framtida granskningar. Den institution 

som för närvarande ansvarar för kontroll och inspektion av vård- och omsorgsbolag, är IVO 

(för närmre förklaring, se 2.3), men eftersom de även ansvarar för tillståndsutfärdande, finns 

risken att den kontinuerliga inspektionen hamnar i bakgrunden. Då kvalitéten i många fall 

försämras, särskilt av de vård- och omsorgsbolag som ägs av riskkapitalbolag, är det tydligt 

att dessa kontroller inte är tillräckliga. Riskkapitalbolagens mål kan vara att få ut stor vinst 

genom att dra ner på kostnaderna, vilket kan resultera i att kvalitéten på vården försämras. 

Med anledning av detta skulle det vara bra med hårdare krav och noggrannare 

kvalitetssäkring. 

 

För att få ett godkännande av institutet krävs också att bolaget uppfyller vissa krav när det 

gäller bolagsskatt. Bland annat ska bolaget, med hjälp av föregående års bokslut, kunna visa 

att de har betalat en viss angiven procentsats i skatt, i förhållande till samma års 

rörelseresultat. I och med detta förslag ska en helt ny institution startas upp, vilket kommer 

kräva både tid och pengar för staten. Förhoppningen och målet med detta är dock att det ska 

löna sig i längden, med resultatet att kvalitéten på vården säkerställs, samtidigt som bolagens 

skatteundanflykt begränsas. Vid ett införande av detta förslag krävs det att tydliga riktlinjer 

sätts så att institutionens åtaganden inte krockar med Skatteverkets arbetsuppgifter. Det kan 

även vara önskvärt att dessa två samverkar vid granskningen av vård- och omsorgsbolag. 

6.3.2  Skattebedömning 

Det komplicerade med att införa denna reglering i LOU och LOV är att det blir en bedömning 

för institutet, att avgöra om bolag betalat tillräckligt med skatt i förhållande till deras 

rörelseresultat. Det är svårt för institutet att dra gränsen om inte lagstiftaren gör det. Ett 

alternativ för att göra det lättare för institutet, är att lagstiftaren sätter en nedre gräns som 

riktlinje för hur mycket skatt ett bolag ska ha betalat i förhållande till dess rörelsevinst för att 

bli godkänt av institutet. Vi har därför gjort en mindre utredning för att se vad denna nedre 

gräns rimligtvis skulle kunna vara. Nedan har vi undersökt hur bolagens skatt i förhållande till 

rörelseresultat ser ut idag, vi har utgått från samma företag som ovan i avsnitt 6.2.2. 
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Bolag Skatt i % av 
rörelseresultat 

Mer än 500 mkr i oms.  

Attendo AB 16,1 %63 

Carema Care AB 0 %64 (minusresultat) 

Humana AB 12,5 %65 

Ca 50 mkr i oms.  

Vård i Rosstorp AB 2,2 %66 

Mindre än 10 mkr i oms.  

Berzelii Vård och omsorg AB 45,7 %67 

Aktiv omsorg i Stockholm AB 33,7 %68 

Förenade Care AB 20,9 %69 
 

Av denna utredning som visas i tabellen ovan, blir medianen: 16,1 %, och medelvärdet: 18,7 

%. Endast genom att se till resultatet av dessa medeltal, är det svårt att göra en bedömning var 

den nedre gränsen ska gå. Spridningen på bolagens procentsatser är mycket stor, och det kan 

därför även vara bra att se till exempelvis tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § IL, där gränsen 

för att få göra ränteavdrag är om ränteintäkten blir beskattad med minst 10 %. Av vår 

undersökning av välfärdsbolagen samt med hänsyn till tioprocentsregeln, anser vi det vara 

rimligt med en nedre gräns på 15 %. Sedan bör institutet som ska bedöma skatten och 

kvalitetssäkra bolagen, ändå alltid göra en prövning kring de övriga omständigheterna, då den 

nedre gränsen endast ska vara en riktlinje att gå efter. Det kan finnas övriga omständigheter 

som påverkar att ett företags skatt i förhållande till rörelseresultat blir lägre än 15 %, och i de 

fallen bör institutet se till om omständigheterna som påverkar kan vara godtagbara och 

                                                
63 Attendo AB, 2013. 
64 Carema Care AB, 2012. 
65 Humana AB, 2014. 
66 Vård i Rosstorp AB, 2014. 
67 Berzelii Vård och omsorg AB, 2013. 
68 Aktiv omsorg i Stockholm AB, 2012. 
69 Förenade Care AB, 2013. 
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korrekta. Därför kan ett bolag som uppnår mindre än 15 %, ändå få ett godkännande av 

institutet, om dess omständigheter är skäliga. Exempelvis kan korrekta redovisningsåtgärder 

som redovisas efter rörelseresultatet, påverka att ett bolags skatt i förhållande till 

rörelsevinsten blir otillräcklig att gå efter. Det kan också vara omständigheter som exempelvis 

att bolaget är nystartat, eller har redovisat en rörelseförlust tidigare år. Dock bör det vid ett 

införande av detta förslag, göras en större och djupare utredning för att få fram riktlinjer till 

institutet, då det nu endast har tagits hänsyn till ett litet urval av alla de bolag som finns. 

 

Anledningen till att beräkningen görs på bolagets rörelseresultat, är att det blir det tydligaste 

och mest rättvisande resultatet. Rörelseresultatet visar ett bolags verkliga vinst från 

verksamheten, innan avdrag och tillägg har gjorts. De poster i en resultaträkning som kommer 

efter rörelseresultatet, är i många fall bokföringsmässiga och påverkar inte bolagets verkliga 

tillgångar. En skatteuträkning av det slag som nämnts ovan, är ämnad att visa hur stor andel 

skatt bolaget betalar på sin verkliga vinst. Syftet med regeln är att begränsa bolagens avdrag 

för finansiella kostnader. Genom att sätta en nedre gräns för vad bolagen bör betala i skatt i 

förhållande till rörelseresultatet är förhoppningen att vårt syfte ska uppnås. 

6.3.3  Riktlinjer till institutet 

Vid införande av detta förslag kommer endast vård- och omsorgsbolag att påverkas, vilket är 

en fördel då det är vårt syfte med uppsatsen. Inom vård- och omsorgsmarknaden kan det 

diskuteras om Sveriges marknad kommer bli mer konkurrenskraftig efter ett införande av 

detta förslag. Utfallet kan dock även bli att marknaden förlorar starka bolag, vilka inte längre 

väljer att etablera sig på marknaden på grund av för höga krav för att få ett godkännande av 

institutet. De positiva konsekvenserna som kommer uppnås av detta förslag är att de bolag 

som betalar låg skatt, inte kommer ha något annat val än att betala mer skatt, då de måste ha 

ett godkännande av institutet för att bli upphandlade. Det är därför viktigt att 

kvalitetssäkringen av institutionen blir rimlig, vilket dock är svårt att sätta riktlinjer för, 

eftersom många bolag skiljer sig åt. Det krävs relativt hårda krav för att införandet ska få ett 

resultat, vid för låga krav skulle förslaget inte ha någon effekt. Det kommer dock att kräva 

mycket tid för att få fram riktlinjer för vad som är rimligt, både kvalitetsmässigt och 

skattemässigt. Det är viktigt att kraven sätts inom en rimlig nivå, där inte allt för många bolag 
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utesluts, eftersom det då finns en risk att det istället uppstår en brist på vård- och 

omsorgsföretag. Det är en svår balansgång var gränsen ska gå. Blir kraven blir för hårda 

kommer marknaden att påverkas negativt, men om kraven blir för låga, kommer förslaget inte 

att ha någon effekt. 

6.3.4  Konsekvenser av förslaget 

Anledningen till att kravet på institutionens godkännande, ska införas i både LOU och LOV, 

är för att båda dessa lagar behandlar offentlig upphandling av vård- och omsorgsbolag. LOV 

tillämpas i de kommuner där de valt att använda sig av denna lag. Där blir alla bolag 

upphandlade, såvida de uppfyller kraven i det förfrågningsunderlaget som upphandlaren 

bestämt. Genom att följa LOU görs ett förfrågningsunderlag av upphandlaren, där 

upphandlaren sedan får välja det bolag som är bäst lämpat. På grund av detta bör det införas 

en regel som anger att förfrågningsunderlaget ska innehålla ett krav på att bolaget måste ha ett 

godkännande från det institut som beskrivs i 6.3.1. Även om förfrågningsunderlaget idag kan 

utformas av upphandlaren med de krav upphandlaren vill, såvida de inte strider mot några 

rättsliga principer, är det viktigt att lagstadga ett krav på godkännande från ett institut. 

 

Detta förslag kommer att medföra konsekvenser. Den främsta nackdelen är att förslaget 

kommer innebära mycket arbete för att få fram rimliga riktlinjer, samt ett institut som ska 

göra utredningar om bolagen. Dock kommer, när riktlinjerna är gjorda, detta leda till en 

begränsning av vård- och omsorgsbolags skatteundanflykter genom räntesnurror. Fördelaktigt 

är även att endast vård- och omsorgsbolag påverkas av detta förslag. Vid för låg betald skatt 

kommer bolagen inte få ett godkännande av institutionen, och därmed kommer enligt oss, 

fördelarna väga tyngre än nackdelarna. Dock krävs en stor utredning och mycket arbete innan 

ett förslag som detta skulle kunna införas, vilket även det tar tid. 

6.4  Låneförbud 

6.4.1  Affärsmässighet 

För att kunna införa ett låneförbud med undantag för rent affärsmässigt motiverade lån i 

ABL, krävs det att termen “rent affärsmässigt motiverat” får en tydligare definition. 
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Begreppet affärsmässigt kan vara svårtolkat och kan medföra problem när det ska avgöras 

huruvida det föreligger i enskilda fall. Det är viktigt att det finns affärsmässiga motiv till 

uppkomsten av lånet. Bolag borde inte ha någon skälig anledning till att ta icke-affärsmässiga 

lån. Därför bör en begränsning av denna bransch inte påverka bolagen negativt, förutom de 

bolag som tagit lån i skatteflyktssyfte. 

 

Begreppet affärsmässigt finns även med i IL idag, exempelvis i 24 kap. 10 § e 2 st. IL. Där 

stadgas att ett skuldförhållande ska vara “huvudsakligen affärsmässigt motiverat”. Viktigt att 

poängtera är att denna paragraf skiljer sig mot vårt förslag med ordet “huvudsakligen”, då 

detta förslag i ABL ska kräva rent affärsmässigt motiv bakom det lån som tas. Vid 

definitionen av ordet affärsmässigt, är det inte helt ostridigt vad som ska beaktas vid 

bedömningen, dock kan det klargöras att de affärsmässiga skälen ska tydligt överväga de 

övriga skälen. Det väsentliga vid bedömningen är att det ska föreligga “sunda 

företagsekonomiska överväganden” och att det inte föreligger skatteskäl.70 Lagrådet har anfört 

att motsatsen till begreppet “affärsmässigt” är “skattemässigt”. Detta antyder att det inte är 

affärsmässigt att ta hänsyn till skattemässiga skäl, vilket är kritiserat då affärsmässiga skäl 

även kan innefatta skatteeffekter. Detta utmynnar i att det i ett specifikt fall kan anses vara 

affärsmässiga skäl även om skuldförhållandet också resulterar i fördelaktiga skatteeffekter.71 

När Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt lagrummet, har majoriteten ansett det vara 

väsentligt att skilja på organisatoriska och affärsmässiga skäl. 

 

På grund av att det är svårt att definiera när affärsmässiga skäl föreligger, kan det skapa 

problem att det finns möjligheter att kringgå reglerna om låneförbud. Dock torde denna 

reglering begränsa skatteplanering mer än det begränsas idag. För domstol kommer det dock 

att bli en svår tolkningsfråga samt en svår bevisfråga för båda parterna. De följder som 

regleringen är tänkt att leda till är att färre lån kommer tas och de lån som inte har koppling 

med verksamheten kommer uteslutas. Denna reglering i ABL ska därför minska vård- och 

omsorgsbolagens avdrag de gör för räntor och därmed göra det svårare för bolagen att 

                                                
70 Perman Borg, E. 2015. Djup kommentar 2.1.1 till 24 kap. 10 e § IL. 
71 Finansdepartementet 2008. s. 88. 
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använda sig av ränteavdrag som skatteundanflykt. Det fördelaktiga med denna reglering är att 

endast vård- och omsorgsbolag påverkas, vilket också är syftet.  

6.4.2  Hög ränta 

En problematik som kvarstår och inte begränsas av denna reglering är den höga räntan. Även 

om lånen anses vara rent affärsmässiga kan räntan vara hög, så länge den inte anses oskäligt 

hög. Det är inte självklart vart gränsen för vad som anses som skälig ränta ska dras, då det 

varken är stadgat i lag, eller helt fastställt enligt praxis. Antagligen kommer det uppstå 

konsekvenser av denna reglering, som innebär att räntorna kommer att öka på lånen. Det 

finns dock fortfarande ingen möjlighet att sätta en helt oskäligt hög överränta, eftersom det 

skulle innebära att lånet endast tas med anledning att inte behöva betala skatt. På grund av 

detta kan bolagen inte kringgå regleringen i någon större grad med hjälp av höga räntor. 

Målet med regleringen är att lånen kommer minska på grund av att det blir svårare att ta ett 

lån till verksamheten, och därmed minskar ränteavdragen. 

6.4.3  Svår bevisbörda 

Något som måste definieras innan ett regelinförande av detta slag, är vem som har 

bevisbördan för att full affärsmässighet föreligger eller inte. Grundregeln när det gäller 

bevisbörda är att den part som yrkar eller påstår något, har bevisbördan för sitt påstående72. 

För att följa detta, skulle vid en tvist, den yrkande parten ha bevisbördan, och därmed kunna 

påvisa att ett bolags lån saknar full affärsmässighet. Problematiken kring detta ligger i att det 

kommer bli svårt för den yrkande parten att kunna bevisa detta, och risken blir att 

regeländringen inte uppnår önskad effekt. Frågan är om det istället borde vara det aktuella 

bolaget, alltså svarande part, som bör inneha bevisbördan. Målet med regelförändringen är att 

inga lån ska kunna tas utan att de är affärsmässigt motiverade, vilket innebär att bolagen, vid 

en kontroll, måste kunna visa att full affärsmässighet föreligger. Detta resulterar i att 

bevisbördan bör ligga hos den svarande parten. Att ses som skyldig tills motsatsen kan 

bevisas skulle dock bryta mot de allmänna principerna, och problemet är om det är praktiskt 

möjligt att bolagen ska inneha bevisbördan. Det är viktigt att, vid ett införande av denna 

                                                
72 Lagen.nu u.å. 
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regel, detta utreds närmre och att det görs en tydlig definition av vem som ska ha 

bevisbördan. 

 

Vid fall där bevisbördan inte räcker till och det inte anses föreligga full affärsmässighet som 

grund för ett lån, resulterar det i påföljder. Eftersom detta förslag bör införas i 21 kap. ABL, 

bör påföljderna till de nuvarande låneförbudsreglerna beaktas. Bland annat finns en 

civilrättslig rättspåföljd till dessa låneförbudsregler i 21 kap. 11 § ABL som gäller för de 

nuvarande låneförbuden i 21 kap. ABL. Denna regel innebär att lånet blir ogiltigt och 

återbäringsskyldighet uppstår för mottagaren, oavsett huruvida mottagaren var i god eller ond 

tro, denna regel skulle kunna ändras till att även gälla för vårt förslag. Straffrättslig påföljd 

vid överträdande av de nuvarande låneförbuden, finns i 30 kap. 1 § p. 4 ABL, där böter eller 

fängelse i högst ett år kan utdömas, för detta krävs att brottet är uppsåtligt eller av grov 

oaktsamhet. Även denna påföljd skulle kunna ändrats till att gälla för vårt framförda förslag, 

vid ett eventuellt införande. 

6.4.4  Övriga konsekvenser 

Som en effekt av att det även behöver fastställas en tydlig definition av begreppet “rent 

affärsmässigt motiverat”, kan förslaget innebära att fler tvister uppstår. Fler tvister i domstol 

leder till en högre samhällskostnad, särskilt de första åren då det kommer behöva fastställas 

praxis inom området. 

 

Vid införandet av detta förslag kommer effekten bli att det skatterättsliga problemet att vård- 

och omsorgsbolag utnyttjar ränteavdrag för att undgå skatt bli mindre, eftersom det blir 

svårare att ta ett lån. Då det inte går att begränsa allt, finns det alltid bolag som anstränger sig 

för att finna sätt att kringgå regleringar, exempelvis genom att utnyttja 

koncernbidragsreglerna. Vid ett införande är fördelarna många, även om det alltid också är 

viktigt att beakta att konsekvenserna inte blir för stora.  
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7 Slutsatser 
Det vi anfört i vår uppsats har utmynnat i olika förslag på ändringar i offentligrättsliga samt 

bolagsrättsliga rättsområden. Dessa förslag har vi kommit fram till, i ett försök att lösa 

problemet med skatteundanflykten bland välfärdsbolag och därmed uppnå syftet med vår 

uppsats. Det vi i vår analys har kommit fram till är att de förslag som anges i avsnitt 5.2 och 

5.3, som berör ändringar i LOU samt LOV är de mest rimliga förslagen. Det förslag som 

anges i avsnitt 5.4 anser vi vara alldeles för omfattande, då det skulle innebära en stor 

förändring av bolagens finansieringsmöjligheter och eventuellt strida mot civilrättsliga regler. 

Vi anser heller inte att utfallet av förslaget är tillräckligt säkert, då det kan resultera i 

eventuella efterföljande problem, som skulle innebära att syftet med förslaget inte uppnås. 

 

De två förslagen vi ansåg vara mest fördelaktiga, skulle kunna kombineras och bli ett 

gemensamt förslag. I det fallet skulle kvalitetssäkring ske, samtidigt som skatt, ränteavdrag 

samt redovisningsregler beaktas och kontrolleras av ett institut innan upphandling. Detta 

skulle innebära stora förändringar av nuvarande upphandlingsregler, och ha betydande 

påverkan för både upphandlare, vård- och omsorgsbolag, samt konsumenterna som använder 

de tjänster som bolagen erbjuder. För att få fram rimliga riktlinjer till ett eventuellt institut, 

skulle en större utredning behöva göras. Dock är det viktigt att poängtera att trots införandet 

av nya begränsningar, måste uppföljningar göras kontinuerligt, då bolag ofta försöker hitta 

sätt att kringgå regler. 

 

Vi har insett att detta är ett problematiskt område och mycket svårt att begränsa. Det är även 

viktigt att beakta att det kan uppstå problem i de fall bolag har blandad verksamhet, det vill 

säga inte endast vård- och omsorgsverksamhet. De förslag vi framfört skulle därför kräva 

större utredning, revidering och mer tid för att det skulle kunna bli aktuellt, dock anser vi att 

det är bra riktlinjer. En ändring av gällande lag är tidskrävande och det är även viktigt att 

beakta de samhällsekonomiska konsekvenserna som skulle uppstå av en förändring. 
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