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Abstract  
In Swedish law, likewise many other Nordic countries’ laws, the term interest is not 

defined. Due to the absence of a definition, numerous issues have arisen regarding ones 

taxation in the Swedish taxation law, one of the greatest difficulties being the 

demarcation between dividends and capital gain. This issue has been debated 

extensively in juridical literature, and ultimately it has commonly been resolved in case 

law. Due to the fact that the taxation of interest varies from the taxation of dividend or 

capital gains, it is of great importance how a cash flow is classified.  

 
The purpose of this essay is to study the term interest in the Swedish taxation law by 

illustrating the issues that the lack of a definition has led to and how it may have 

affected the taxation of income. By investigating this, we have analyzed whether or not 

a legal definition would be beneficial and desirable.  Interest is originally derived from 

economics, thereby is this aspect essential and interesting to considerate even when 

studying the legal aspect of it. The economical standpoint may vary from the legal 

approach. It is therefore of importance to reflect on how the economical term of interest 

relates to the juridical one.  

 
When trying to define interest one ought to consider the relationship between taxation 

and accounting. When studying this correlation, we could conclude that an unequivocal 

definition of the term interest would be neither beneficial nor desirable. However, when 

classifying a cash flow as interest, a number of prerequisites could be formulated on the 

basis of court law and juridical literature. Among these criterions, one of the most 

essential seems to be the one regarding foreseeability: a rate of return that a creditor 

receives from a debtor must be predictable to be considered interest.  

 
It can be established that the question regarding which cash flows may be defined as 

interest is far more intricate and extensive than this study can show. During the course 

of this essay, we also came to the conclusion that the question regarding the 

classification of a cash flow ought to be divided into three different questions: Is it 

interest? Is it treated as interest? Should the cash flow as a whole or just partly be 

treated as interest? In this essay, we have approached the two first questions, whereas 

the third is yet to be discussed. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Hur ett kassaflöde klassificeras har en stor betydelse i den svenska inkomstskattelagen. 

Klassificeringen styr bland annat rätten till avdrag samt bestämmer tidpunkten för 

beskattningen. Trots detta innehåller dagens inkomstskattelag relativt få 

begreppsdefinitioner, vilket i många fall har skapat situationer då klassificeringen av 

kassaflöden hamnat i en legal gråzon, där tolkningarna kan vara många.1 

 

Ränta nämns 121 gånger i inkomstskattelagen, men en legal och entydig definition av 

begreppet saknas. Inom skatterätten är utgångspunkten att om en tydlig definition 

saknas ska den civilrättsliga definitionen användas som stöd. För begreppet ränta saknas 

dock en sådan civilrättslig definition. Resultatet av detta har blivit att den skatterättsliga 

definitionen av ränta har fått avgöras i rättspraxis, med stöd av förarbeten och doktrin. 

Att det idag inte finns någon entydig definition av ränta har orsakat problem, främst när 

det gäller förutsebarheten i beskattningen.2  

 

Avsaknaden av en räntedefinition är inte bara ett problem i Sverige, utan även i andra 

nordiska länder. Danmark och Finland saknar en legal definition av ränta, och även där, 

precis som i Sverige, har den utvecklats i rättspraxis. Inte heller Island har någon 

räntedefinition, dock finns det där lagstadgade exempel på kassaflöden som räknas som 

ränta.3 

 

Oklarheten kring räntebegreppet är ingenting nytt, utan har behandlats i praxis under 

hela 1900-talet. Gråzonen har emellertid blivit betydligt större de senaste åren eftersom 

utformningen av finansiella instrument, där avkastningen har varit svår att klassificera, 

har blivit allt mer kreativ. 

 

1.2. Syfte 
Uppsatsen syftar till att utreda räntebegreppet i inkomstbeskattningen, det vill säga 

redogöra för hur rättsläget ser ut i dagens inkomstskattelag. Uppsatsen kommer att 

                                                
1 Skatteverkets rapport 2012, s. 77-78. 
2 Dahlberg 2011, s. 280.  
3 SOU 2014:40, s. 197. 
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rättspolitiskt värdera frånvaron av en legal definition, och vilka beskattningsproblem 

som har uppstått på grund av denna frånvaro.  

 

Vidare ska utredas om en legal räntedefinition i inkomstskattelagen skulle vara givande, 

och i vilken utsträckning en definition skulle vara önskvärd. Uppsatsens syfte är även 

att jämföra skatterättens räntebegrepp med nationalekonomisk teori om vad som utgör 

ränta.  

 

1.3. Frågeställningar 
• Vilka skatterättsliga problem ger avsaknaden av en legal räntedefinition upphov 

till?  

• Skulle en definition av ränta i inkomstbeskattning vara givande och önskvärd?  

• Hur förhåller sig de juridiska bedömningarna till den ekonomiska teorin? 

 

1.4. Metod 
Vi har använt oss av en traditionell rättsdogmatisk metod, dvs. en studie av lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin för att besvara uppsatsens frågeställningar utifrån 

gällande rätt.  

 

Eftersom uppsatsens tyngdpunkt är på beskattningsproblematiken kring frånvaron av en 

tydlig räntedefinition har inkomstskattelagen varit det centrala lagrummet som 

behandlas. Då en definition av termen ränta saknas i inkomstskattelagen, har vi där det 

är nödvändigt, tillämpat en teleologisk lagtolkning, vilket betyder att lagtexten tolkas 

efter lagstiftarens ändamål eller syfte.  

 

Den rättspraxis som vi använt oss av är från Högsta Förvaltningsdomstolen, och är fall 

där just avsaknaden av ett räntebegrepp har gett upphov till oklarheter och problem. 

Anledningen till att vi endast behandlar mål som varit uppe i HFD är att deras 

avgörande har prejudicerande verkan. Urvalet av rättsfall har skett utifrån doktrin på 

området.  

 

Vidare har vi valt att använda oss av artiklar och utredningar, varav utredningen Neutral 

bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) har utgjort en central 
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källa. Utredningen är i dagsläget aktuell och behandlar i stor utsträckning uppsatsens 

frågeställningar.  

 

Sambandet mellan beskattning och redovisning diskuteras i uppsatsen och därför har vi 

behandlat olika redovisningsnormer, så som god redovisningssed och IFRS/IAS. 

 

I och med att ränta i sin grund är en ekonomisk företeelse har även relevant ekonomisk 

litteratur använts för att besvara frågeställningarna. En analys har sedan gjorts kring 

nationalekonomisk teori i kontrast till de juridiska bedömningarna angående 

räntebegreppet. Därför har vi, utöver den traditionella rättsdogmatiska metoden, använt 

oss av en komparativ metod, dvs. en undersökning som fokuserar på att utreda och 

analysera skillnader och likheter.  

 

1.5. Avgränsning 
Uppsatsens fokus är på juridiska personer som beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Detta utgör ingen avgränsning i sig, utan uppsatsens innehåll 

bygger på den doktrin och praxis som finns på området, i vilken juridiska personer har 

en betydande roll. Därav kommer inkomstslaget näringsverksamhet vara i fokus och 

behandlas på ett mer omfattande sätt, även om beskattning av fysiska personer i 

inkomstslaget kapital inte helt kommer att uteslutas.  

 

Andra rättsområden än skatterätten, så som redovisningsrätten och aktiebolagsrätten 

kommer endast att utredas på en grundläggande nivå, och fokus kommer vara på dessa 

områdens koppling till uppsatsens frågeställningar. Detsamma gäller för det 

nationalekonomiska perspektivet.  

 

I uppsatsen väljer vi att fokusera på gränsdragningsproblematiken angående 

distinktionen mellan ränta och utdelning respektive ränta och kapitalvinst, särskilt i fall 

rörande finansiella instrument. Problematiken med gränsdragning är givetvis mer 

omfattande än så, men detta område har blivit mer aktuellt de två senaste decennierna, 

och vi anser att det illustrerar en komplex problematik på ett tydligt och relativ 

lättillgängligt sätt.  
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Att utreda begreppet ränta är ett omfattande och komplext arbete. Det är därför svårt att 

inrymma allt i denna uppsats. Vi har valt att fokusera på ovanstående områden eftersom 

vi fann dessa mest intressanta. Detta på grund av områdenas aktualitet och dess 

komplexitet, vilket kräver en förståelse för såväl ekonomi som juridik.  

 

1.6. Disposition  
Uppsatsen inleds med ett kapitel där begreppet ränta ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv förklaras, och där räntans olika komponenter beskrivs. Kapitlet avslutas med 

en analys på området.  

 

I det följande kapitlet beskrivs de områden i inkomstskattelagen där begreppet ränta och 

den tolkning som görs kring begreppet får en avgörande betydelse för beskattningen. 

Kapitlet inleds med att beskriva räntebegreppets utveckling under 1900-talet, följt av en 

redogörelse för olika typer av ränta. Efter det beskrivs hur ränta beskattas som inkomst 

och som utgift. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilka avkastningar som inte är 

ränta genom att definiera räntans terminologiska grannar. Då detta kapitel syftar till att 

ge läsaren en grundläggande kunskaper för hur ränta beskattas i inkomstskattelagen, 

följs det inte av någon analysdel.  

 

I kapitel fyra presenteras räntebegreppets framväxt i rättspraxis. Denna del innehåller en 

grundläggande beskrivning av finansiella instrument och hur avkastning från dessa har 

klassificerats i praxis. Kapitlet avrundas med en analys på det berörda området. 

 

Kapitel fem fokuserar på en redogörelse för sambandet mellan redovisningsrätten och 

skatterätten. Här presenteras bland annat vad god redovisningssed är, och dess inverkan 

på beskattningen. Det fjärde kapitlet avslutas även det med en analys.  

 

I uppsatsens sjätte kapitel utreder vi andra förfaranden än det skatterättsliga, där 

avsaknaden av en räntedefinition gett upphov till oklarheter. Här förklarar vi 

problematiken kring villkorade aktieägartillskott, som i grunden är ett bolagsrättsligt 

förfarande. Kapitlet avslutas med en analys på det berörda området.  
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Uppsatsens sjunde kapitel tar upp räntans rättsföljd och dess betydelse för definitionen. 

Kapitlet behandlar några rättsfall och områden där definition och rättsföljd inte gått 

hand i hand, och en analys görs på detta.  

 

Det avslutande kapitlet syftar till att analysera de tidigare beskrivna förhållanden och 

tolkningar som har gjorts kring begreppet ränta, samt att besvara uppsatsens 

frågeställningar.   
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2. En nationalekonomisk definition av ränta 
Ränta är i grunden en ekonomisk företeelse. En uppsats som syftar till att beskriva vad 

ränta är ur ett legalt perspektiv bör därav redogöra för begreppet ränta ur ett strikt 

ekonomiskt perspektiv. Kapitlet kommer att beskriva grundläggande nationalekonomisk 

teori om ränta och de olika ekonomiska komponenter som ränta består av. 

 

2.1. Räntebegreppet 
Ränta beskrivs enklast som priset på pengar. En gäldenär (låntagare) betalar borgenären 

(långivaren) ränta, vilket är till det pris borgenären är villig att frånvara de utlånade 

medlen. Räntan i sig, och storleken på den beror i sin tur på en mängd faktorer som alla 

härleds till borgenärens preferenser. Exempel på sådana faktorer är kompensation för att 

vänta med konsumtion, risk, inflation och alternativkostnad.4  

 

I grundläggande ekonomisk teori görs ett antal antaganden: människan är rationell, 

vinstmaximerande, har fullständig information och konsumtion idag innebär en större 

nytta än konsumtion imorgon. Denna teoretiska illustration om människan brukar 

benämnas homo economicus. 5  Att människan är rationell och vinstmaximerande 

betyder i sammanhanget att ingen skulle låna ut pengar till en ränta som understiger 

avkastningen på en alternativ investering. Person A skulle inte låna ut pengar till person 

B om person C erbjöd en bättre ränta, förutsatt allt annat lika.6 Räntan bör alltså i 

ekonomiska termer åtminstone motsvara alternativkostnaden. Vad som de facto utgör en 

alternativkostnad skiljer sig visserligen åt från fall till fall, men det brukar sägas att den 

åtminstone motsvarar den riskfria räntan. Den riskfria räntan är i sin tur den ränta en 

person skulle få på sina pengar utan att ta någon som helst risk, dvs. motsatsen till att 

låna ut pengar. Inom den finansiella ekonomin brukar den riskfria räntan räknas vara 

räntan på en 10-årig statsobligation.7 

 

Påståendet att konsumtion idag innebär större nytta än konsumtion imorgon, finns det 

flera teorier om. Dels finns det vissa som hävdar att människan i sin natur strävar efter 

                                                
4 Asgharian m.fl. 2007, s. 23. 
5 Frank m.fl. 2013, s. 17. 
6 Frank m.fl. 2013, s. 7. 
7 Brealey m.fl. 2012, s. 382.  
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kortsiktiga belöningar och att konsumtion idag därför är att föredra. Det finns dock 

andra som menar på att människan har svårt att föreställa sig framtida nytta och att 

människans begränsade livstid innebär att nyttan idag är större än en inte helt säker 

likvärdig nytta imorgon.8 

 

Att låna ut pengar är en form av investering, och precis som att investera i aktier eller 

äldre bilar innebär det en risk. En ränta består därmed av såväl de tidigare uppräknade 

faktorerna som alternativkostnad och tidspreferenser som risk. Nedan redogörs för de 

vanligaste formerna av risker.9 

 

2.1.1. Inflationsrisk  
Inflation är ett mått på den relativa genomsnittliga prisökningen på varor. De flesta 

varor var billigare för 100 år sedan, vilket beror på att kronans köpkraft har minskat. 

Det är det här som är inflation. Inflationen är eftersträvansvärd, inom rimliga gränser, 

men det betyder också att pengar som en borgenär lånar ut idag kommer ha ett mindre 

värde om 10 år. Därav vill borgenären kompenseras för inflationen. Här görs skillnaden 

mellan nominell- respektive realränta. Ett exempel illustrerar enklast inflationens 

betydelse för långivaren.10  

 

Exempel:  

Ponera att en borgenär lånar ut 100 kr till en nominell ränta på 10%. Vid årets slut, om 

lånet förfaller, får borgenären tillbaka 110 kr. En vinst på 10 kr har därmed gjorts. 

Men då har inte hänsyn tagits till inflationen. Om inflationen under samma period var 

10% så kostar alla varor som tidigare kostade 100 kr nu 110 kr. Köpkraften har således 

minskat och borgenärens vinst på 10 kr “raderas ut” av att det nu behövs 10 kr mer för 

att köpa samma vara som tidigare. Realräntan är således 0%.11 

 

 

 

 

                                                
8 Asgharian m.fl. 2007, s. 10. 
9 Asgharian m.fl. 2007, s. 11. 
10 Asgharian m.fl. 2007, s. 11. 
11 Brealey m.fl. 2012, s. 141. 
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2.1.2. Kreditrisk  
Den risk som de flesta förmodligen associerar med att låna ut pengar är risken att 

låntagaren, gäldenären, inte har förmågan att betala tillbaka. Denna typ av risk brukar 

benämnas kreditrisk.12 

 

2.1.3. Likviditetsrisk 
Att låna ut pengar innebär en risk att aldrig får dem återbetalda. Att avvara likvida 

medel innebär också en risk att borgenären sätts i en situation där de utlånade pengarna 

vore till nytta och kanske till och med nödvändiga för, exempelvis ett företags 

fortlevnad. Frågan som uppstår då är hur snabbt går det att ombilda lånet till kontanta 

medel som kan nyttjas. Detta brukar kallas likviditetsrisk.13 

 

Exempel:  

Att investera i ett börsnoterat bolag på en av Stockholmsbörsens större listor innebär 

att köparen kan sälja aktier med ett knapptryck. Det finns i regel alltid en köpare, 

varför likviditetsrisken här är låg. Aktier i ett bolag som inte är börsnoterat är svårare 

att omvandla från aktier till kontanter då en köpare är svårare att finna. 

Likviditetsrisken är således hög i detta fall.14 

 

2.1.4. Ränterisk 
Ett lån som löper över lång tid innebär högre risk. Inte bara angående den egna 

ekonomin, utan också omvärldens ekonomi eftersom den hinner förändras mycket på 

några års tid. Förändringar i världsekonomin påverkar räntorna i världen, om till 

exempel den riskfria räntan höjs minskar alternativkostnaden.15  

 

Exempel:  

Person A lånar ut 1 000 kr till person B med en ränta på 3%. Löptiden är 10 år. 

Omvärldsekonomin förändras väsentligt år 3 vilket gör att räntan på en tioårig 

statsobligation höjs från 1% till 4%. Person A sitter nu fast med ett lån som innebär en 

risk som överstiger det en statsobligation innebär men får samtidigt en sämre 

                                                
12 Asgharian m.fl. 2007, s. 11. 
13 Asgharian m.fl. 2007, s. 11 (se även Brealey m.fl. 2012, s. 44). 
14 Brealey m.fl. 2012, s. 45. 
15 Asgharian m.fl. 2007, s. 12. 
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avkastning. Detta vill en borgenär gardera sig mot vilket bland annat kan göras genom 

att kräva en högre ränta.16 

 

2.2. En kommentar 
Nationalekonomi är i grunden en teoretisk vetenskap som bygger på modeller vilka 

illustrerar en värld som inte motsvarar den vi lever i. De förenklade modeller 

nationalekonomin bygger upp är dock nödvändig för att förstå de betydligt mer 

komplexa ekonomiska samband och verkligheter som faktisk finns.17 En ränta är 

därmed per definition inte nödvändigtvis ett kassaflöde som uppfyller alla de rekvisit 

som nämns ovan. Människan är i grund och botten en riskaversiv varelse som inte 

agerar helt rationellt och framför allt inte har tillgång till fullständig information. En 

ränta i verkligheten kan därmed ges uttryck i andra former än på det sätt som den 

beskrivit här ovan. I vissa fall är några av rekvisiten uppfyllda och i andra fall är alla 

det.  

 

Med utgångspunkt från den grundläggande ekonomiska teorin om ränta och homo 

economicus är ränta, ur ett ekonomiskt perspektiv, således en kompensation för flera 

olika risker och alternativa avkastningar som utges från gäldenär till borgenär. Eftersom 

räntan ska utgöra en kompensation för utebliven avkastning på en alternativ investering 

som, enligt den ekonomiska grundteorin, är definitiv och i förväg mätbar måste räntan 

vara förutsebar. En icke förutsebar ränta skulle aldrig kunna agera som en definitiv 

ersättning för utebliven avkastning varvid en av räntans grundbultar, ur ett ekonomiskt 

perspektiv, således måste anses vara förutsebarheten. 

  

                                                
16 Brealey m.fl. 2012, s. 165. 
17 Se Frank m.fl. 2013, s. 6 för vidare läsning på området.  
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3. En skatterättslig definition av ränta 
Detta kapitel ämnar ge läsaren en grundläggande kunskap om hur beskattningen av 

ränta sker i inkomstskattelagen. Inledningsvis redovisas räntebegreppets utveckling 

under 1900-talet, där framför allt utvecklingen från att vara ett formellt till 

realekonomiskt begrepp är i fokus. Efter det fortsätter kapitlet med en redogörelse för de 

olika typer av ränta som finns, varav varje typ illustreras med ett exempel.  

 

Kapitlet fortsätter sedan med en kortfattad och grundläggande beskrivning om hur 

ränteinkomster respektive ränteutgifter beskattas idag enligt gällande inkomstskattelag. 

Avslutningsvis redovisas gränsdragningen till andra närliggande alternativ till ränta. Här 

utreds skillnaden mellan ränta och utdelning respektive ränta och kapitalvinst genom att 

definiera dessa terminologiska grannar till räntebegreppet.  

 

3.1. Räntebegreppets utveckling 
Som huvudregel är ränta all kompensation för en fordran som utgår från en gäldenär till 

en borgenär.18 Räntebegreppet som sådant bygger från början på en formell tolkning där 

vad som är ränta i skattehänseende inte nödvändigtvis sammanfaller med den 

ekonomiska tolkningen av ränta. Att räntebegreppet är formellt betyder, något förenklat, 

att allt sådant som två parter avtalar om och benämner som ränta faktiskt är ränta och 

också ska behandlas som det. Den ekonomiska innebörden av den faktiska 

transaktionen tillges ingen betydelse.19 I tidig praxis på området ansågs räntebegreppet 

vara formellt, vilket påstods av Mutén i boken Inkomst eller kapitalvinst.20 Detta 

fastslogs senare även i Kapitalvinstkommittén slutbetänkande (SOU 1986:37):  

 

”Av rättspraxis framgår […] att räntebegreppet är strikt formellt. Huvudregeln är att 

endast vad som betecknas som ränta skall behandlas som ränta i skatterättslig 

mening.”21  

 

                                                
18 RÅ 2001 ref 21. 
19 Dahlberg 2011, s. 281. 
20 Dahlberg 2011, s. 281. 
21 SOU 1986:37, s. 64. 
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Under de senaste decennierna har dock ett annat synsätt på räntebegreppet fått utrymme: 

det realekonomiska. Det realekonomiska synsättet skiljer sig från det formella då det är 

den ekonomiska innebörden av avtalet som avgör den skatterättsliga hanteringen.  

 

Det ska sägas att vad som utgör ett realekonomiskt synsätt, och tolkning av den 

ekonomiska innebörden kan skilja sig åt beroende på situationen och vilken undergren 

inom ekonomin som är till grund för bedömningen. Ett nationalekonomiskt synsätt bör 

nödvändigtvis inte överensstämma med ett redovisningsmässigt och skillnaderna kan 

även variera från situation till situation. Framför allt är det viktigt att påpeka att den 

ekonomiska teorin inte syftar till att tillfredsställa eller styra den juridiska 

tillämpningen, varför definitioner och tolkningar kan skilja sig åt inte bara mellan 

ekonomiska grenar utan också mellan ekonomin och juridiken. Denna diskussion 

kommer dock inte föras vidare utan vi nöjer oss med att konstatera att ett 

realekonomiskt synsätt tillämpas, och att det i sin tur betyder att den ekonomiska 

innebörden av en transaktion är vägledande.  

 

I Företagskommitténs slutbetänkande (SOU 2014:40) anges att ett rent realekonomiskt 

synsätt inte är accepterat i rättspraxis. Rättspraxis har utvecklats de senaste decennierna 

och kommittén till SOU 2014:40 drar slutsatsen att räntebegreppet enligt senare praxis 

har närmat sig en realekonomisk utgångspunkt. Denna slutsats har dragits då 

förutsebarheten varit vägledande i bedömningen huruvida en transaktion ska anses vara 

ränta eller inte. I regel har en förutsebar avkastning ansetts vara ränta medan en 

oförutsebar avkastning ansetts utgöra kapitalvinst.22  

 

Det bör förtydligas vad som i denna uppsats avses med förutsebarhet. Med förutsebarhet 

i beskattning menas den förutsebarhet som anses bör föreligga i en rättsstat och som 

redan på 1600-talet formulerades av John Locke. 23  Med en ersättning eller ett 

kassaflödes förutsebarhet menas den statistiska sannolikheten för att transaktionen i 

fråga ska ske.  

 

                                                
22 SOU 2014:40, s. 199. 
23 Se Dahlman 2010 s. 65-70 för vidare läsning på området. 
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I förarbeten till inkomstskattelagen, regeringens proposition om reformerad inkomst-

och företagsbeskattning, stadgas en negativ definition av räntebegreppet. I 

propositionen sägs det att:  

 

“Som reavinst eller reaförlust räknas sådan värdeöverföring som inte beror på 

och kan beräknas på grund av låneavtalet.”24  

 

Detta betyder enligt den negativa definitionen att ränta är motsatsen till det som stadgas 

om reavinst och reaförlust, dvs. en värdeöverföring som beror på och kan beräknas på 

grund av låneavtalet.  

 

Doktrin fastslår att begreppet ränta kan delas upp i en vid respektive en snäv definition, 

och att räntan som sådan beror på inre och yttre faktorer. I vid mening är räntan all 

ersättning från en gäldenär till en borgenär. I snäv mening är ränta avkastning på en 

fordran som kan beräknas utifrån kreditrisk, kreditbelopp och kredittid.25 Räntebeloppet 

bestäms sedan utifrån inre faktorer som i regel beror på vilka avtalsparter det rör sig om. 

Betalningsförmåga, soliditet och lånets karaktär är här de avgörande faktorerna. Yttre 

faktorer som också bestämmer räntans storlek är makroekonomiska faktorer så som 

inflation och den rådande konjunkturen.26 

 

3.2. Olika typer av ränta 
I regel utgör ränta en ersättning som utgår från en gäldenär till en borgenär där räntans 

storlek är en avtalad procentsats av lånebeloppet. Till grund för räntan är ett avtal 

mellan två parter där räntan i de flesta fall är en kompensation, kostnad, för att låna 

pengar. 

 

Exempel:  

Person A (borgenär) lånar ut 1 000 kr till person B (gäldenär) och de avtalar om att 

lånet löper på 5 år med en årlig ränta om 10%. Person B ska således betala 100 kr i 

ränta i slutet av varje år. 

 
                                                
24 Prop. 1989/90:110, s. 459. 
25 RÅ 1997 ref 44 (se även Dahlberg 2011, s. 281). 
26 Dahlberg 2011, s. 280-281. 
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Ränta kan te sig i andra former än som en del av ett avtalat penningbelopp. Motsatsen 

till en avtalad ränta i form av pengar är en icke avtalad sådan, där en kompensation sker 

i annan form än i pengar. I de flesta fall regleras kompensationen i ett separat avtal, och 

det rör sig inte sällan om förmånliga uthyrningskontrakt.27 Sådan ränta kallas ränta in 

natura.28 Ett exempel som grundar sig i praxis får illustrera innebörden. 

 

Exempel:  

Person A leasar en bil från företag B och deponerar samtidigt en summa pengar till 

företag B utan att det avtalas om någon ränta. Person A finansierar det deponerade 

beloppet genom ett lån hos en bank. I fallet ansåg RR att i och med det räntefria 

deponerade beloppet var leasingavgiften för bilen lägre än om en deponering inte hade 

gjorts. Skillnaden mellan leasingavgiften som person A betalade och den han hade 

behövt betala om ingen deponering hade gjorts ansåg utgöra avkastning på 

deponeringen. Avkastningen var att klassificera som ränta.29  

 

En ytterligare form av ränta, som tidigare varit vanligt förekommande vid 

skatteplanering, är förskottsränta. Som namnet antyder handlar det om en ränta som 

betalas i förskott, och därmed ger gäldenären omedelbar rätt till avdrag. Den omfattande 

skatteplaneringen med förskottsräntor har dock lett till ny lagstiftning, 41 kap. 8 § 3 st. 

IL, där en ränta som hänför sig till efterföljande beskattningsår inte medges avdrag. 

Regleringen har på visst håll kritiserats då samma effekt hade kunnat uppnås om bara 

ett mer realekonomiskt synsätt på förskottsräntor hade etablerats.30 Följande exempel 

får illustrera hur förskottsräntor tidigare använts för skatteplanering.  

 

Exempel:  

Företag A lånar 1 000 kr av företag B. Lånet löper på fem år och vid samma tillfälle 

som lånet tas betalar företag A en förskottsränta på 200 kr som motsvarar all ränta 

under de fem åren lånet ska löpa. Företag A får göra avdrag direkt för räntekostnaden 

och kan därmed minska sitt skattemässiga resultat. 

 

                                                
27 Persson, SN 1991 s. 111. 
28 Lodin m.fl. 2013, s. 186. 
29 RR mål nr. 4066-1987. 
30 Roupe, SN 1993, s. 449. 
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Ett mer realekonomiskt synsätt hade inneburit att företag A i realiteten lånat 800 kr och 

sedan betalat 200 kr i ränta efter fem år. Avdrag för räntekostnaden hade då dröjt till 

slutet av år fem.31 

 

En tredje och sista typ av ränta som avviker från traditionell ränta är räntekompensation. 

En räntekompensation är den kompensationen som köparen av en obligation 

(skuldebrev) betalar till säljaren för den upplupna, men ännu ej förfallna räntan på 

obligationen. Den upplupna räntan bestäms till ett visst belopp, vilket är det som utgör 

själva räntekompensationen, detta stadgas i 42 kap. 8 § IL.  

 

Exempel:  

Borgenär 1 lånar ut en summa pengar till gäldenär A. Gäldenär A får sina pengar och 

borgenär 1 får ett skuldebrev på det utlånade (nominella) beloppet. Lånet löper med en 

årlig ränta på 6% och ska återbetalas inom 6 år, ingen amortering behöver göras under 

denna tid. Näst sista året, år 5, överlåter borgenär 1 skuldebrevet till borgenär 2. 

Borgenär 2 betalar ett vederlag till borgenär 1 för denna fordran och i vederlaget finns 

en kompensation för upplupen ränta som gäldenär A ska betala för sitt lån. Denna 

upplupna ränta bestäms till ett visst belopp och det är det som utgör själva 

räntekompensationen från borgenär 2 till borgenär 1.32 

 

3.3. Beskattning av ränta i inkomstskattelagen 
Den svenska inkomstskattelagen är uppdelad i tre olika inkomstslag; tjänst, kapital och 

näringsverksamhet. En fysisk person kan bli beskattad i alla tre inkomstslag, enligt 1 

kap. 3 § IL, medan en juridisk person endast blir beskattad i inkomstslaget 

näringsverksamhet, oavsett inkomstens ursprung, enligt 1 kap. 3 § 2 st.  IL. För ett 

företag betyder det att en ränta beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet medan en 

ränteintäkt eller ränteutgift för en privatperson hänför sig till inkomstslaget kapital. I 

och med att uppsatsen fokuserar på näringsverksamhet kommer ränteinkomster och 

ränteutgifter som faller inom inkomstslaget näringsverksamhet att behandlas. 

 

 

                                                
31 Roupe, SN 1993, s. 449. 
32 Dahlberg 2011, s. 287. 
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3.3.1. Ränta som inkomst 
Enligt 15 kap. 1 § IL ska all ersättning som tillfaller en näringsverksamhet genom till 

exempel försäljning, kapitalvinst eller kapitalintäkter tas upp som en intäkt. Ränta, som 

är en kapitalintäkt enligt 42 kap. 1 § 1 st. IL, ska därmed tas upp som intäkt och 

beskattas med den gällande bolagsskatten som idag är 22%. Det skattemässiga 

resultatet, som ligger till grund för ett företags beskattning, ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed enligt 41 kap. 2 § IL. Huvudregeln 

är således att beskattningstidpunkten styrs av god redovisningssed. Undantag finns 

dock, och det kanske mest betydande rör kapitalvinster och kapitalförluster, enligt 14 

kap. 9 § IL. För dessa är realisationsprincipen vägledande. Räntor däremot ska beskattas 

det år de hänför sig ti1l enligt god redovisningssed.33 Följaktligen sker beskattningen 

kontinuerligt över de beskattningsår räntan är en inkomst.  

 

3.3.2. Ränta som utgift  
Utgångspunkten i den svenska skattelagstiftningen, angående näringsverksamhet, är att 

ränteutgifter ska vara fullt avdragsgilla kostnader oavsett syftet med den skuld som 

föranlett ränteutgiften, enligt 16 kap. 1 § IL. Detta är ett undantag från huvudregeln i 

samma paragraf, vilket stadgar att utgiften måste uppkommit i syfte att ”förvärva och 

bibehålla inkomster”. Denna generösa avdragsrätt har föranlett en omfattande 

skatteplanering inom koncerner genom så kallade räntesnurror där vinstmedel förs över 

från ett företag till ett annat genom koncerninterna lån. Genom kraftiga räntor på lånen 

har ränteutgifterna sänkt resultatet och skatten minskat. Det mottagande företaget har 

inte sällan befunnit sig i ett så kallat skatteparadis där skatten är mycket låg och i vissa 

fall helt obefintlig. Skatteplaneringen har lett till omfattande begränsningar i 

avdragsrätten genom tillägg i form av 24 kap. 10 a-f §§ IL. Detta behandlas vidare i 

uppsatsens sjunde kapitel. 

 

Det kan konstateras att vid ett scenario där en borgenär lånar ut en summa pengar till en 

gäldenär kommer borgenären vid varje beskattningsår att få skatta för ränteintäkter 

medan gäldenären får göra avdrag för ränteutgifterna, förutsatt att inga undantag blir 

tillämpliga. Det föreligger så kallad reciprocitet. Begreppet reciprocitet betyder 

ömsesidighet. Inom skatterätten innebär reciprocitet oftast att en kostnad som ska dras 

                                                
33 Se bland annat kommentarerna till K3 2.4.  
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av hos en part, tas upp som intäkt för beskattning hos dennes mottagare, och om 

kostnaden inte ska dras av så ska motsvarande intäkt inte heller tas upp för 

beskattning.34 

 

3.4. Räntans terminologiska grannar, vad som inte utgör ränta 
Att definiera ränta innebär inte endast att definiera vad det är, utan också att definiera 

vad det inte är. Det är därför är en viktig aspekt att diskutera gränsdragningen till andra 

närliggande alternativ till ränta. Kassaflöden som inte har klassificerats som ränta, har 

oftast istället klassificerats som utdelning eller kapitalvinst. Det är av betydelse att 

redogöra för skillnaden mellan ränta och utdelning respektive ränta och kapitalvinst 

genom att definiera dessa terminologiska grannar till begreppet ränta.  

 

3.4.1. Utdelning 
Om ett kassaflöde klassificeras som ränta eller utdelning har stor betydelse för dess 

beskattning. För utdelning föreligger nämligen ingen rätt till avdrag så som det gör för 

ränta.35  Utdelning har dock fördelen att den kan bli skattefri för mottagaren om 

utdelningen uppfyller rekvisiten i 24 kap. 13-14 §§ IL, om näringsbetingade andelar.36  

 

Utdelning är, liksom ränta, inte heller definierat i inkomstskattelagen. Generellt sett 

beskrivs utdelning som en förmögenhetsöverföring, från ett aktiebolag till dess 

aktieägare. En förmögenhetsöverföring, i detta fall, är skillnaden mellan 

ersättning/prestation från aktiebolaget och ersättning/prestation från aktieägaren. Som 

utdelning räknas endast den avkastningen som kan disponeras av ägarna till 

aktiebolaget. Termen utdelning innefattar även avkastning från aktiebolag till annat 

rättssubjekt än dess aktieägare, förutsatt att förmögenhetsöverföringen skett i enlighet 

med aktieägarnas riktlinjer och att den fortfarande kan disponeras av aktieägarna. 

Uppfylls inte rekvisitet om att aktieägarna har dispositionsrätt klassificeras överföringen 

inte som utdelning, utan som exempelvis ränta. Med ränta avses avkastning på kapital 

som kan disponeras av aktieägarna, men även kan disponeras av utomstående, så som 

investerare. Vid gränsdragningen mellan ränta och utdelning föreligger det en stark 

                                                
34 Kellgren 2005, s.169-170. 
35 Dahlberg 2011, s. 295. 
36 Med näringsbetingad andel avses en andel i aktiebolag eller ekonomisk förening som är en 
kapitaltillgång och uppfyller rekvisiten i 24 kap. 23-14 §§ IL. 
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presumtion att all avkastning från aktiebolag till aktieägarna klassificeras som 

utdelning. Förmögenhetsöverföring som klassificeras som annat än utdelning måste 

således uppfylla fler krav.37 

 

3.4.2. Kapitalvinst 
Inte heller begreppet kapitalvinst är definierat i lagtext. Generellt menas med 

kapitalvinst en värdestegring på en tillgång.38 Ränta och kapitalvinst beskattas på olika 

sätt, varför gränsdragningen mellan dessa har stor betydelse.39 

 

Det som skiljer ränta från kapitalvinst är beskattningstidpunkten.40 Ränta beskattas 

löpande varje år, oavsett om det är en ränteinkomst eller ränteutgift. Kapitalvinster 

däremot, beskattas som tidigare nämnt, enligt den så kallade realisationsprincipen som 

stadgas i 44 kap. 26 § 1 st. IL. Denna paragraf säger att en kapitalvinst ska tas upp som 

en intäkt det beskattningsår som tillgången avyttras. Kapitalvinster redovisas alltså då 

de realiseras. Realisationsprincipen gäller även för kapitalförluster, som enligt samma 

paragraf som kapitalvinst, men stycke två, säger att avdrag för en kapitalförlust får 

göras det år den realiserats.41  

 

En annan viktig distinktion mellan ränta och kapitalvinst är att avdragsmöjligheten för 

kapitalförluster är mer begränsande än för ränta. I inkomstslaget näringsverksamhet 

begränsas möjligheten till avdrag för en kapitalförlust genom den så kallade aktiefållan 

som är stadgas i 48 kap. 26 § IL.42 Angående avdragsmöjligheter för räntor har 

begränsningarna införts först på senare tid, år 2009 och år 2013.43 Som tidigare nämnts i 

detta kapitel, har förutsebarheten i praxis varit en betydande faktor vid klassificeringen. 

Kapitalvinst är inte förutsebar medan ränta har ansetts vara förutsebar.44  

                                                
37 Hilling 2012, s. 320. 
38 Dahlberg 2011, s. 296. 
39 Prop. 1989/90:110, s. 459. 
40 Dahlberg 2011, s. 294. 
41 Dahlberg 2011, s. 292. 
42 Aktiefållan är en begränsningsregel som innebär att en juridisk persons kapitalförlust på delägarrätter 
endast får dras av mot kapitalvinster på andra delägarrätter. 
43 Dahlberg 2011, s. 295.  
44 SOU 2014:40, s. 292. 
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4. Räntebegreppets framväxt i praxis  
Detta kapitel redogör för några av de mest väsentliga rättsfall där definitionen av ränta 

och gränsdragningen mot kapitalvinst och utdelning har diskuterats. Kapitlet börjar med 

en beskrivning av vad ett finansiellt instrument är, och framväxten av de så kallade 

hybridinstrumenten. Beskrivningen är väsentlig för att förstå delar av den problematik 

som det senare redogörs för i rättsfallen. Kapitlet fortsätter sedan med en kort skildring 

av hur finansiella instrument klassificeras i inkomstskattelagen. Efter det följer 

rättsfallen och slutligen en analys av rättsfallens utgång.  

 

4.1. Finansiella instrument och hybridinstrument 
Ett finansiellt instrument är ett allmänt uttryck för ett värdepapper.45 Som exempel kan 

nämnas optioner, obligationer och olika former av skuldförbindelser eller delägarrätter. 

Utöver de enkla finansiella instrumenten finns sammansatta finansiella instrument som 

ibland också benämns hybridinstrument. Ett hybridinstrument beskrivs enklast som ett 

finansiellt instrument vilket innehåller egenskaper av såväl skuld som eget kapital.46 

Detta uppnås genom att instrumenten är sammansatta av flera olika enkla finansiella 

instrument. Syftet med ett sådant instrument är att optimera emittentens, utgivarens, 

finansiella situation. En sådan optimering kan beskrivas i tre punkter:  

 

1. att hybridinstrumentet räknas som eget kapital i solvenssammanhang,  

2. att redovisningen kan göras efter emittentens önskemål, så som ränta eller 

kapitalvinst och  

3. att emittenten får göra kostnadsavdrag.47  

 

En struktur som ger det resultatet som beskrivs ovan är inte lätt att uppnå, men 

eftersträvansvärt då beskattning för borgenären kan ske enligt realisationsprincipen och 

gäldenären får göra ränteavdrag. Anledningen till den snabba tillväxten av olika 

hybridinstrument kan delvis förklaras med EU:s nya kapitaltäckningsregler som framför 

allt reglerar bankers kapitalstruktur.48  

                                                
45 Dahlberg 2011, s. 37 (se även K3 11.2).  
46 Se även K3 11.7.  
47 Tivéus, SN 2014 s. 274. 
48 Se b.la. Skatteverkets rapport 2012, s. 20-25 för vidare läsning på området.  
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Även om det i många av de fall då företag emitterar hybridinstrument ligger ett legalt 

syfte i botten, har finansieringsformen och det gränsland som bildas, skapat möjligheter 

till skatteplanering. Genom användandet av hybridinstrument och andra former av 

hybridfinansiering kan företag genom internationella transaktioner få kapital och 

avkastning att klassificeras på olika sätt i olika länder. Målet med sådana transaktioner 

är att avdrag ska kunna göras hos flera företag, ofta i olika länder, och på så sätt helt 

eller delvis undkomma beskattning.49 

 

Huruvida syftet med användandet av hybridinstrument är legalt eller inte har för 

uppsatsens frågeställning ingen avgörande betydelse. Problematiken och gränslandet är 

i grunden desamma oavsett om emittenten emitterar finansiella instrument i 

skatteplaneringssyfte eller i syfte att optimera den finansiella situationen. Därav 

kommer de många olika former av skatteplanering som nyttjar hybridinstrument inte att 

behandlas vidare.  

 

Det ska nämnas att det råder en viss oklarhet gällande begreppet sammansatt finansiellt 

instrument och hybridinstrument i doktrin.50 I uppsatsen likställs begreppens betydelse.  

 

4.2. Delägarrätter och fordringsrätter 
I den svenska inkomstskattelagen kan ett finansiellt instrument klassificeras på  

två sätt: som en delägarrätt eller en fordringsrätt. Det finns en typ av delägarrätter, men 

fordringsrätter delas in i fordringsrätter utställda i utländsk valuta respektive 

fordringsrätter utställda i svenska kronor. Klassificeringen mellan delägarrätter och 

fordringsrätter har betydelse framför allt när det kommer till behandlingen av 

kapitalförluster.51  

 

Vad som är en delägarrätt uttrycks i 48 kap. 2§ IL. Som delägarrätt räknas aktier och 

olika former av aktieliknande instrument samt “annan tillgång med liknande 

konstruktion eller verkning.” Anledningen till den vaga definitionen är att nya 

finansiella instrument ska kunna klassificeras som delägarrätter utan att lagtexten ska bli 
                                                
49 Skatteverkets rapport 2012, s. 20. 
50 Dahlberg 2011, s. 168. 
51 Dahlberg 2011, s. 167-168. 
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föremål för ändring.52 Lagstiftningen kring fordringsrätter skiljer sig på så sätt att en 

uppdelning görs mellan fordringsrätter i svensk valuta och i utländsk valuta. 

Fordringsrätt i svensk valuta är sådan tillgång som inte är att klassificera som en 

delägarrätt, 48 kap. 3 § IL. En utländsk fordringsrätt är, som namnet antyder, en fordran 

i utländsk valuta. En utländsk fordringsrätt är också till exempel ett optionslån och 

konvertibel som är utställd i en utländsk valuta, 48 kap. 4§ 3 st. IL. Samma instrument 

är dock att klassificera som en delägarrätt om de är utställda i svensk valuta, vilket 

betyder att ett finansiellt instrument kan klassificeras på två olika sätt beroende på 

vilken valuta det är utställt i. Denna särskiljning mellan instrument i svensk respektive 

utländsk valuta hänför sig till skattereformen 1991 och diskussioner som då fördes kring 

skatteplanering; en diskussion som dock inte är relevant för denna uppsats.53 

 

I förarbetena till 1991 års skattelagstiftning stadgades det att sådana instrument som är 

att klassificera som delägarrätter anses ge avkastning i form av utdelning och därmed är 

avkastning från instrument som är att klassificera som fordringsrätter att se som ränta.54 

På senare tid har denna uppdelning mellan delägarrätter och fordringsrätter inte ansetts 

ha någon avgörande betydelse för hur instrumentets avkastning ska klassificeras. Till 

exempel anses en konvertibel i svensk valuta utgöra en delägarrätt men praxis har visat 

på att avkastningen är att klassificera som ränta.55  

 

Klassificeringen som fordringsrätt eller delägarrätt har därför ingen större betydelse för 

vad som är i denna uppsats fokus. Området är dock av betydelse för den som finner ett 

intresse av att läsa vidare då det behandlas i doktrin, och tangerar de områden som 

denna uppsats syftar till att behandla.  

 

4.3. Praxis 
4.3.1. RÅ 1988 ref 2  
Målsägande anförde hos RSV att han förvärvat en andel av en reversfordran på 

reversmarknaden år 1986 med inlösen cirka fem år efter förvärvet. Beloppet för 

reversen uppgick till 106 600 kr och målsägande ska fem år efter utfärdandet ha rätt till 

                                                
52 Dahlberg 2011, s. 173. 
53 Dahlberg 2011, s. 185. 
54 Prop. 1989/90:110, s. 433 (se även Dahlberg s. 295).  
55 Skatteverkets rapport 2012, s. 79. 
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322 960 kr. Målsägande har även erlagt en förskottsränta på reversen. Fråga uppstår om 

skillnaden mellan beloppet för reversen (106 600 kr) och vederlaget (322 960 kr) är en 

kapitalintäkt, dvs. ränta? 

 

RSV:s nämnd för rättsärende ansåg att vinsten är en intäkt av kapital och yrkade på att i 

praxis anses en vinst som förvärvats till underkurs och vid inlösen till nominellt belopp 

av ett skuldebrev utgöra intäkt av kapital, dvs. ränta. Det faktum att målsägande har 

erlagt en förskottsränta ändrar inte uppfattningen att vinsten bör klassificeras som ränta.  

 

Målsägande yrkade i RR att vinsten vid inlösen av skuldebrevet skulle beskattas som en 

realisationsvinst. RR fastställde dock RSV:s förhandsbesked, att skillnaden mellan 

inlösenbeloppet (322 960 kr) och vederlaget (106 600 kr) som målsägande erlagt ska 

anses som ränta och inte en realisationsvinst. Orsaken till detta är att målsägande inte 

uppgivit hur vederlagsbeloppet han erlagt har beräknats. Han har inte påstått att 

fordringen varit osäker, och därför antas vederlaget motsvara fordringens, vid dess 

förvärvande, diskonterande värde.  

 

4.3.2. RÅ 1994 ref 19 
I RÅ 1994 ref 19 ansökte ett försäkringsbolag om förhandsbesked hos SKN om hur en 

orealiserad värdeökning på en nollkupongobligation56 som var en omsättningstillgång 

skattemässigt skulle behandlas.  

 

BFN yttrade sig i frågan och ansåg att inkomsten för innehavaren av obligationen var 

känd under förutsättning att denne behöll obligationen till förfallodatumet. Innehavaren 

borde därför, enligt god redovisningssed, periodisera inkomsten som en effektiv ränta 

och successivt öka obligationens bokförda värde. Att marknadsvärdet på obligationen 

påverkas av ränteläget ansåg BFN inte utgöra skäl för en annan bedömning.  

 

RR delade SKN:s bedömning om att beskattning skulle ske grundat på god 

redovisningssed som kommit till uttryck i yttrandet från BFN. Skillnaden mellan det 

                                                
56 En nollkupongobligation är ett finansiellt instrument som emitteras till en kurs som understiger dess 
nominella värde. Skillnaden mellan underkursen och det nominella värdet utgör värdestegringen. De 
flesta nollkupongobligationer löper på relativt kort tid, ofta mindre än ett år och är därav mindre känsliga 
mot förändringar i marknadsräntan. Priset på en nollkupongobligation är nuvärdet av dess nominella 
belopp (se Dahlberg 2011, s. 302 & Asgharian m.fl. 2007, s. 31). 
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pris till vilket nollkupongobligationen getts ut och dess nominella värde skulle därmed 

anses utgöra ränta. 

 

4.3.3. RÅ 1994 ref 26 (II)  
I fallet uppstod frågan om den skattemässiga behandlingen av en aktieindexobligation57 

som förvärvats och avyttrats av en juridisk person, ett aktiebolag. Aktiebolaget Y 

anförde i ansökan hos SKN om förhandsbesked att bolaget i fråga hade investerat i en 

treårig aktieindexobligation hos Skandinaviska Enskilda Banken. Fråga som uppkom 

var:  

 

“Om bolaget förvärvat aktieindexobligationen av emitterande bank till 

nominellt belopp och behöll obligationen till inlösen skulle det belopp bolaget 

erhöll på slutdagen - utöver nominellt belopp - beskattas som reavinst eller som 

ränta?” 

 

SKN yttrade att ur ett skatteperspektiv är aktieindexobligationen en realisationstillgång. 

Realisationsreglerna blir således tillämpliga i detta fall, och därför aktualiseras inte 

beskattning eller avdragsrätt som för ränta. Deras motivering var att värdeförändringen 

mellan förvärvet av obligationen och dess upphörande inte var så förutsebar att det kan 

klassificeras som ränta, därav är reglerna om realisationsvinst eller realisationsförlust 

tillämplig. Detsamma skulle enligt SKN gälla även om obligationen förvärvades av en 

tredje man till ett underpris trots att delar av inkomsten då skulle vara förutsebar.  

 

4.3.4. I RÅ 1995 ref 7 (I) 
Rättsfallet behandlar en bank som hos SKN ansökt om förhandsbesked angående ett 

ärende som på många sätt hade likartade omständigheter som i RÅ 1994 ref 19. 

                                                
57 En aktieindexobligation är en form av obligation där värdet till viss del beror på utvecklingen av ett 
aktieindex. Obligationen ges ut till nominellt värde och därmed utgår i regel ingen ränta under löptiden. 
Istället får innehavaren vid löptidens slut tillbaka nominellt belopp och en ersättning som motsvara 
förändringen på det bestämda aktieindexet. Innehavaren av obligationen är alltid garanterad att få tillbaka 
det nominella beloppet men har alltså möjlighet att få ytterligare ersättning. Löptiden för en 
aktieindexobligation är i regel längre än för en nollkupongobligation (se Dahlberg 2011, s. 317). 
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Skillnaden var dock att nollkupongobligationen i fallet gavs ut till en underkurs som 

bestämdes av realräntan. Det rörde sig således om en så kallad realränteobligation.58  

 

I fallet hänvisade SKN till avgörandet i RÅ 1994 ref 19 om hur frånvaron av 

kupongräntan ska hanteras skattemässigt. En hänvisning gjordes också till 

Redovisningsrådet rekommendationer som säger att obligationens värde successivt ska 

ökas under innehavstiden och att den ökningen ska vara linjär och ska bestå av en del 

ränta och en del inflationskompensation.  

 

SKN gjorde den bedömning att beskattningen skulle ske successivt enligt god 

redovisningssed och att realräntan samt inflationskompensationen därmed skulle 

behandlas som ränta.  

 

4.3.5. RÅ 2001 ref 21 (I)  
Rättsfallet behandlar inkomstbeskattning av en omvänd konvertibel59 och utgör ett 

förhandsbesked hos SKN. Värdepappret, den omvända konvertibeln, ska vid inlösen 

utge antingen kontanter eller aktier. Utöver inlösenbeloppet erhålls på slutdagen även en 

fast avkastning på 26,1% av det nominella beloppet. De skattemässiga frågorna som 

uppstod angående värdepappret var:  

 
• Hur ska den fasta avkastningen som erhålles vid inlösen klassificeras, dvs. utgör 

den ränta som behandlas för sig eller utgör den en komponent vid beräkningen 

av realisationsvinst/förlust på värdepappret?  

                                                
58 En realränteobligation är i grund och botten en nollkupongobligation bortsett från en väsentlig skillnad; 
det nominella beloppet beror på förändringar i konsumentprisindex, dvs. inflationen. Obligationen består 
således av en del realränta som bestäms genom auktion och en del inflationskompensation. Ett exempel 
får illustrerar instrumentets uppbyggnad: 
    
Person A köper en obligation som löper på 5 år för 800 000 kr och vet att vid inlösen kommer han få 1 
000 000 kr. Det betyder att den realräntan är ungefär 4,4564% (800 000*1,04564^5 ≈ 1 000 000). 
Utöver realräntan utgår en inflationskompensation. Vid inflation kommer således inlösenbeloppet vara 
större än 1 000 000 kr och vid deflation mindre än 1 000 000 kr. 
 
59 En omvänd konvertibel är ett värdepapper som ges ut till nominellt belopp och där en hög fast ränta 
utgår under löptiden. Löptiden är i de flesta fall tre månader till sex år. Den underliggande tillgången är 
en aktie eller ett aktieindex. Om börskursen på de underliggande aktierna vid inlösendagen är lägre än vid 
teckningsdagen erhålls de aktier som hade haft den sämsta utvecklingen. Antalet aktier bestäms i 
förhållande till hur många som hade kunnat köpas vid tidpunkten för emitteringen av den omvända 
konvertibeln. Om utvecklingen istället är positiv eller oförändrad på de underliggande tillgångarna erhålls 
likvida medel (se Dahlberg 2011, s. 594). 
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• För det fall att värdepappret säljs under löptiden, ska del av vederlaget 

motsvarande en beräknad upplupen del av den fasta avkastningen beskattas för 

sig som en ränteintäkt, dvs. en räntekompensation?  

 

SKN yttrade att angående avyttring under löptiden så räknas till realisationsvinsten det 

som förvärvaren erhåller kontant eller värdet av eventuella aktier som en intäkt. 

Angående den fasta avkastningen gör SKN bedömningen att detta är en ersättning till 

innehavaren av konvertibeln, eftersom denne står risken för värdenedgång på 

värdepapperna. Enligt dem kan det därför inte skattemässigt ses som en ränta. RSV 

yrkade följande: 

 

“Regeringsrätten skulle förklara att den fasta avkastningen i sin helhet skulle 

behandlas som ränta, att inlösen av fordring skulle realisationsbeskattas, att 

avdrag då skulle medges för skillnaden mellan erhållna aktiers värde och vad 

som erlagts för värdepappret samt att upplupen del av fast avkastning skulle 

beskattas som räntekompensation vid försäljning.”  

 

RR yttrade att det i skattesammanhang ska skiljas mellan ränta och kapitalvinst i fråga 

om avkastning på en fordran. Med kapitalvinst menas avkastning som kan beräknas på 

grundval av låneavtalet, detta är en oförutsedd värdestegring. Med ränta menas annan 

avkastning och ränta är en förutsedd värdestegring eller ersättning. RR gjorde därför 

bedömningen att den fasta avkastningen i fallet bör behandlas som ränta, och vid en 

överlåtelse under värdepapprets löptid blir reglerna om räntekompensation tillämpliga. 

RR ändrar alltså SKN:s förhandsbesked i denna fråga. 

 

4.3.6. HFD 4745-13 
I målet ändrar HFD SKV:s förhandsbesked i frågan om ett bolag ska få göra avdrag för 

ränta på ett konvertibelt företagslån. Bolaget har emitterat en så kallad tvingande 

konvertibel60 som löper på 20 år. Lånet löper med ränta men bolaget kan välja att istället 

                                                
60 En tvingande konvertibel är en skuldförbindelse som ges ut av ett företag och som innebär att 
innehavaren ges rätt att inlösa fordran mot aktier i det emitterande företaget. Ursprungligen var det upp 
till innehavaren om denna rättighet skulle nyttjas eller inte men i och med 2005 års aktiebolagslag kan 
även emittenten kräva detta. Villkoren mellan olika konvertibler kan variera kraftigt och i vissa fall avtals 
det om en framtida konvertering vid en viss tidpunkt och i andra fall att konverteringen endast kan ske av 
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för att betala ränta kapitalisera räntan och öka lånet med motsvarande belopp. Bolaget 

kan också välja att ränta och eventuell dröjsmålsränta ska betalas med aktier.  

 

Bolaget har i enlighet med god redovisningssed, IAS 32, valt att redovisa lånet som eget 

kapital, något som HFD inte ifrågasätter. HFD konstaterar att det inte finns några 

skattemässiga regler kring den typen av lån som behandlar fallet, och ser det därför som 

en naturlig utgångspunkt utgå från de redovisningsmässiga reglerna. Dock påpekas att 

redovisningen inte som regel alltid kan och bör ligga till grund för en skattemässig 

bedömning i de fall skattemässiga regler saknas.  

 

HFD anser slutligen att bolaget inte har rätt till avdrag för ränteutgifter då lånet avviker 

från de förhållanden som normalt utmärker en skuld. I och med att bolaget kan välja att 

återbetala lånet genom aktier behöver lånet inte utgöra en belastning för bolagets 

förmögenhet. Den redovisningsmässiga klassificeringen ligger i fallet därmed till grund 

för den skattemässiga tolkningen. 

 

4.4. En kommentar 
Det råder inga tvivel om att förutsebarheten är en av de viktigaste faktorerna för att en 

avkastning ska anses utgöra ränta. Detta beror på att ett realekonomiskt synsätt på 

senare år tillämpats. Vad som är intressant är att vad som faktiskt utgör en tillräcklig 

förutsebarhet inte i någon vid mening diskuteras.  

 

Låt oss återgå till de två fallen där avkastningen i det ena fallet berodde på inflation, RÅ 

1995 ref 71 (I) och i det andra fallet på ett aktieindex, RÅ 1994 ref 26 (II). Inflationen 

ansågs tillräckligt förutsebar för att avkastningen skulle utgöra ränta medan aktieindexet 

bedömdes på motsatt sätt. Är då verkligen inflationen mer förutsebar än utvecklingen på 

ett aktieindex? Frågan kräver en stor ekonomisk kunskap och en fullständig redogörelse 

för frågan skulle utgöra en uppsats för sig. Även om det säkerligen finns vitt spridda 

åsikter är svaren på frågan begränsade till i huvudsak dessa:  

 

 

                                                                                                                                          
en part under vissa förutsättningar. En tvingande konvertibel är ett hybridinstrument (se Tivéus, SN 2014 
s. 274) 
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1. Inflationen är lättare att förutse än indexutvecklingen. 

2. Inflationen och indexutvecklingen är exakt lika förutsebara.  

3. Inflationen är svårare att förutse än indexutvecklingen.  

 

Svar nummer 2 leder till den enklaste slutsatsen, antingen ska båda avkastningarna 

anses utgöra ränta eller så ska ingendera. Svar nummer 1 och 3 däremot innebär 

visserligen att den ena avkastningen är mer förutsebar än den andra men säger 

egentligen inget om det i sin tur bör leda till slutsatsen att den ena avkastningen ska 

utgöra ränta och den andra inte. Gränsdragningen mellan vad som är tillräckligt 

förutsebar eller inte ställs här på sin spets.  

 

Problematiken skulle visserligen kunna lösas genom att fullständig förutsebarhet krävs, 

dvs. att parterna vet det exakta beloppet som ska utgå, för att en avkastning ska utgöra 

ränta. En sådan förutsebarhet är inte trolig då även en avkastning som är fastställd till 

exempelvis 1 000 kr per år under 5 års tid faktiskt kan avbrytas om gäldenären hamnar i 

ekonomiskt obestånd. Avkastningen fram tills dess att gäldenären hamnar i ekonomiskt 

obestånd är visserligen förutsebara men eventuell avkastning framöver bör inte ses som 

i vart fall lika förutsebara. 

 

Det kan konstateras att förutsebarheten är en av räntans grundstenar inom såväl den 

nationalekonomiska tolkningen av räntebegreppet som den juridiska definitionen. I och 

med att den ekonomiska teorin kräver en viss förutsebarhet för att ett kassaflöde ska 

utgöra kompensation för en utebliven alternativ avkastning, måste denna förutsebara 

avkastning vara större än den alternativa avkastningen men inte till fullo helt förutsebar. 

Samma resonemang torde vara tillämplig även inom den judiska tolkningen. Anta att 

person B erbjuder person A en ersättning på 1 000 kr. Om A istället ska ingå ett avtal 

med person C krävs det att den ersättning person C erlägger är större än 1 000 kr men 

om den är 1 100 kr eller 100 000 kr spelar i frågan om alternativkostnad ingen roll. 

Ersättningen är större än 1 000 kr och därmed föreligger en förutsebarhet men inte en 

fullständig sådan. Ur ett ekonomiskt perspektiv krävs alltså inte en fullständigt 

förutsebar ersättning, utan kravet som ställs att ersättningen är större än 

alternativkostnaden. Således bör inte ett krav på fullständig förutsebarhet anses vara 

rimligt varken ur ett strikt juridiskt eller ekonomiskt perspektiv.  
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Frågan om förutsebarhet kan angripas från ytterligare en vinkel. Bör alla typer av 

ersättningar kräva samma förutsebarhet eller kan kraven vara olika för till exempel ett 

aktieindex och inflationen? Som vi redogjorde för i kapitel två, är inflationsrisken en av 

de risker borgenären vill kompenseras för och bör därför ingå i räntan. 

Inflationskompensationen i realränteobligationen, RÅ 1995 ref 71 (I), får anses vara av 

den karaktären att den syftar till att eliminera ränterisken. Utvecklingen på 

aktieindexobligationen i RÅ 1994 ref 26 (II) däremot är inte lika enkel att koppla till de 

risker som kapitel två tar upp. Det kan emellertid hävdas att den risk som fanns i och 

med tecknandet av aktieindexobligationen var betydligt större än den i fallet med 

realränteobligationen, varför innehavaren av aktieindexobligationen ville kompenseras 

för mer än bara inflationsutvecklingen. Ett motargument vore att om utvecklingen på 

aktieindexet förblev oförändrad eller till och med negativ skulle en kompensation för 

utebliven avkastning på en alternativ investering uteblivit och 

aktieindexkompensationen skulle i dessa fall inte uppfyllt sitt syfte, dvs. att väga upp 

risken.  

 

Oavsett vilket synsätt betraktaren har på situationerna står det klart att förutsebarheten 

inte ens på ett grundläggande sätt utretts och många frågor förblir därmed obesvarade. 

Ytterligare en aspekt i frågan är vid vilken tidpunkt förutsebarheten måste föreligga. 

Frågan diskuteras inte i de ovan berörda rättsfallen och inte heller i övrig praxis eller 

doktrin. Det går dock att dra vissa slutsatser från berörd praxis. I RÅ 1988 ref 2 

förvärvar målsägande en reversfordran på reversmarknaden. Målsägande är alltså att se 

som tredje man. I fallet anses förhållandet så som tredje man inte utgöra något hinder 

för att en tillräcklig förutsebarhet ska föreligga. I RÅ 1994 ref 26 (II) nämns att om 

tredje man förvärvar en aktieindexobligation till ett underpris så ska den trots att en 

förutsebar del föreligger inte beskattas som ränta. Detta tycks inte ha något att göra med 

tredjemansförhållandet utan grundar sig snarare i instrumentets komplexitet. I och med 

att instrumentet bestod av dels en förutsebar del, dels en oförutsebar del i form av 

aktieindexutvecklingen hade avkastningen behövts delas upp mellan kapitalintäkt, dvs. 

ränta och kapitalvinst. Denna uppdelning ansågs vara allt för lagteknisk komplicerad 

och därmed fick förutsebarheten ge vika. I detta fall var det alltså inte tidpunkten som 

stod till grund för utfallet. Slutsatsen blir därmed att förutsebarhet även anses föreligga 

om exempelvis en fordran förvärvas av tredje man, förutsatt att vederlaget motsvarar 

fordringens diskonterade värde.  
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En annan aspekt av förutsebarheten som inte har tagits upp, men som är högst relevant 

vid diskussionen om tredjemansförhållandet, är hur bedömningen hade skett om det inte 

förelåg en förutsebarhet i ett första skede, men att en sådan förutsebarhet sedan ansågs 

uppkomma i och med att en tredje man förvärvar, låt säga en fordran. Frågan har inte 

varit upp för prövning men en bedömning i linje med ovan slutsats bör anses vara den 

mest logiska utgångspunkten. Denna slutsats dras då det i praxis inte gjorts några 

invändningar eller kommentarer mot tidpunkten för förutsebarhetens uppkomst. 

 

I och med redovisningen av praxis i detta kapitel, ska det också sägas något om 

skillnaden mellan räntedefinitionen vid beskattning av fysiska respektive juridiska 

personer. I RÅ 1988 ref 2 är det en fysisk persons situation som är målet för 

bedömningen. I RÅ 1994 ref 19 är situation i all väsentlig bemärkelse densamma 

bortsett från det faktum att förvärvaren av underkursskuldebrevet, i detta fall en 

nollkupongobligation, är en näringsidkare. Den skatterättsliga bedömningen är dock 

densamma varför det inte görs någon skillnad mellan räntedefinitionen i fall som berör 

juridiska och fysiska personer.  
 

Utöver det ovan nämnda så har vi i vår undersökning av praxis och doktrin inte funnit 

någonting annat som talar för att en skillnad i räntebegreppets definition föreligger.  
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5. Redovisningens påverkan på det 
skatterättsliga räntebegreppet 
Som framgår av de redovisade rättsfallen i uppsatsens föregående kapitel föreligger det 

ett nära samband mellan redovisningen och beskattningen. Tillsynes tycks frågan om i 

vilken grad respektive rättsområde ska inverka på det andra vara en fråga som i många 

av de rättsfallen på området varit betydande för utgången. Detta kapitel kommer, på en 

grundläggande nivå, beskriva det samband som finns mellan redovisningen och 

beskattningen. Kapitlet börjar med ett kort avsnitt om redovisningens påverkan på den 

skatterättsliga periodiseringen av inkomster och utgifter. Kapitlet fortsätter sedan med 

ett avsnitt om vad god redovisningssed innebär. Avslutningsvis tas den 

redovisningsmässiga klassificeringens påverkan på skatterätten upp. Kapitlet avslutas 

med en analys om det behandlade området. 

 

5.1. Skatterätten och redovisningen 
Vid beräkning av en näringsverksamhets resultat finns det två väsentliga frågor som bör 

ställas. Den första frågan berör vilka inkomster och utgifter som ska vara till grund för 

resultatet. Den andra frågan berör vid vilken tidpunkten dessa utgifter och inkomster 

blir kostnader respektive intäkter.61 Dessa två frågor brukar benämnas omfångsfrågan 

respektive periodiseringsfrågan. Omfångsfrågan är i detta sammanhang av mindre 

intresse då den i regel är helt frikopplad från redovisningen och på så sätt styrs helt och 

hållet av de skattemässiga reglerna i inkomstskattelagen.62 

 

Periodiseringsfrågan ges uttryck i 14 kap. 2 § IL där det framgår att periodiseringen ska 

bygga på god redovisningssed och att bokföringsmässiga grunder ska vara till grund för 

det skattemässiga resultatet. Detta samband, som benämns det materiella sambandet, 

mellan redovisningen och beskattningen har getts uttryck för flertalet gånger i praxis. 

Bland annat i RÅ 1994 ref 19 som redovisats i tidigare kapitel fyra där BFN:s yttrande 

ur ett strikt redovisningsmässigt hänseende också var till grund för SKN:s och RR:s 

skattemässiga bedömning.63 Det materiella sambandet skapar frågor kring hur långt 

detta samband mellan redovisning och beskattning sträcker sig, och vad som egentligen 

                                                
61 Dahlberg 2011, s 125 (se även Kellgren m.fl. 2008, s. 18-21). 
62 Lodin m.fl. 2013, s. 309 (se även Kellgren m.fl. 2008, s. 96). 
63 Se även Tivéus, SN 2014 s. 274. 
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menas med god redovisningssed och bokföringsmässiga grunder. Frågorna är relevanta 

och viktiga men alltför omfattande för att på ett utförligt sätt redogöras i denna uppsats. 

Nedan ges en i sammanhanget kort och förenklad förklaring av begreppet god 

redovisningssed. 

 
5.2. God redovisningssed 
God redovisningssed, eller god köpmannased, som det benämndes fram till införandet 

av 1976 år bokföringslag, regleras idag i bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Enligt bokföringslagen är BFN och Finansinspektionen ansvarig för att utveckla god 

redovisningssed. Men vad är då god redovisningssed? I förarbetena till ÅRL sägs: 

 

 ”På så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att innebära en 

 skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla 

 ut och tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga 

 att åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god  redovisningssed.”64 

 

I förarbetena till BFL sägs om god redovisningssed: 

 

”Vad som utgör god redovisningssed måste enligt vår mening så långt möjligt 

bestämmas genom traditionell lagtolkning av föreskrifter i lag och andra 

författningar på området, en tolkning som främst bör grundas på föreskrifternas 

ordalydelse lästa i ljuset av deras syften och de allmänna principer som 

reglerna ger uttryck för. När en traditionell lagtolkning inte räcker för att 

besvara en viss fråga, måste en utfyllande tolkning göras. […] En sådan 

utfyllande tolkning bör lämpligen ha en förankring i faktisk förekommande 

bokföring eller redovisning  och alltså i någon mån ge uttryck för en 

redovisningssed hos bokföringsskyldiga. […] Enligt vår mening är det 

emellertid naturligt att de uttalanden som ett kvalificerat normgivande organ 

gör tillmäts mycket stor betydelse när man tar ställning till vad som utgör god 

redovisningssed.”65 

 

                                                
64 Prop. 1995/96:10 del 2, s. 181. 
65 Prop. 1998/99:130, s. 185-186. 
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God redovisningssed består enligt förarbetena av flera komponenter så som traditionell 

lagtolkning, praxis och normgivning. I och med att ett företag, beroende på storlek, 

verksamhet och en mängd andra faktorer, måste tillämpa olika redovisningsmässiga 

regelverk betyder det att god redovisningssed också kan få olika innebörd för olika 

företag. Även inom en och samma bransch kan vad som är god redovisningssed skilja 

sig åt.66 Frågan om vad som faktiskt i praktiken är god redovisningssed är tillsynes 

mycket komplex och alltför stor för att kunna redogöras för mer utförligt än vad som 

redan gjorts i denna uppsats.67 

 

5.3. Klassificering i skatterätt och redovisning 
Även om det finns samband mellan redovisningen och skatterätten som på ett mer eller 

mindre tydligt sett regleras i antingen lagtext eller praxis, finns det områden där 

gränsdragningen inte är utredd. Ett sådant problem är det rörande klassificering av 

finansiella instrument som bland annat behandlades i HFD 4745-13. Frågan om 

klassificering är viktigt eftersom klassificering som sådan, är den första frågan som 

måste besvaras för att en korrekt skattemässig behandling ska kunna ske.68 

 

I HFD 4745-13, hade den redovisningsmässiga bedömningen lett fram till att det 

finansiella instrumentet, enligt god redovisningssed, skulle klassificeras som eget 

kapital. Frågan som uppstod var således om även den skattemässiga klassificeringen 

skulle ge samma svar. HFD ansåg att en logisk utgångspunkt skulle vara att 

redovisningen får vara vägledande när skattemässiga regler saknas på området. Detta 

förutsatt att redovisningen har gjorts enligt god redovisningssed. Även om 

redovisningen i det nämnda fallet faktiskt fick vara till grund för HFD:s avgörande 

påpekade HFD att ett sådant tillvägagångssätt inte alltid är att föredra, utan att varje 

enskild situation måste utvärderas. 

 

Ett finansiellt instrument som skattemässigt är att betrakta som ett 

egetkapitalinstrument69 kan i det redovisade fallet inte ligga till grund för ränteavdrag. 

                                                
66 Torgander, SN 2014 s. 791. 
67 Se b.la. Kellgren m.fl. 2008 s. 38 för vidare läsning på området.  
68 Skatteverkets rapport 2012, s. 82. 
69 Se IAS 32 pt. 11 & K3 22.3. 
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Endast ett finansiellt skuldinstrument70 kan göra det.71 I och med att HFD slår fast att 

den redovisningsmässiga klassificeringen bör, som utgångspunkt, ligga till grund för 

den redovisningsmässiga klassificeringen, är det av intresse att se över hur 

redovisningen ser på skillnaden mellan eget kapital och skuld. I det berörda målet 

tillämpade företaget IFRS/IAS-reglerna. IAS 32 är därmed det regelverk som användes 

för att klassificera det finansiella instrumentet. Enligt reglerna kan ett finansiellt 

instrument klassificeras som antingen en finansiell tillgång, en finansiell skuld eller ett 

egetkapitalinstrument, enligt IAS 32 pt. 15. 72  Till grund för klassificeringen ska 

instrumentets villkor och dess ekonomiska innebörd ligga. Instrumentets juridiska form 

ska inte inverka på klassificeringen, enligt IAS 32 pt. 18.73 Ett företag får emellertid inte 

klassificera ett finansiellt instrument som eget kapital om det enligt gällande rätt, 

exempelvis ÅRL, utgör en skuld enligt RFR 2, redovisning för juridiska personer. 

Generellt sett kan fyra krav ställas för att ett instrument ska anses vara ett 

egetkapitalinstrument.74 

 

1. Instrumentet ska vara efterställt alla skulder. 

2. Instrumentet förfaller inte till betalning. 

3. Instrumentet återbetalas endast på emittentens initiativ. 

4. Instrumentet medför inga tvingande löpande betalningar. 

 

I det berörda fallet tillämpades, som nämnt, IFRS/IAS regler. Så är inte alltid fallet utan 

andra regler kan bli tillämpliga för andra typer av bolag, så som mindre onoterade 

företag. Det betyder att klassificeringen med stor säkerhet kan skilja sig åt mellan olika 

regelverk. Detta får i sin tur utslag i den skattemässiga effekten i fall då redovisningen 

används som utgångspunkt i enlighet med HFD:s uttalande i det redovisade målet. 

 

Problemet med att samma instrument kan klassificeras på olika sätt, är inte begränsat till 

att olika regelverk tillämpas. Många av redovisningens regelverk är utformade på ett 

normativt sätt där detaljer ofta undviks för att öka säkerheten. Klassificeringarna måste 

således föregås av en i viss mån subjektiv bedömning. Således kan ett finansiellt 
                                                
70 Se IAS 32 pt. 11. 
71 Skatteverkets rapport 2012, s. 87. 
72 Se även K3 11.2. 
73 Se även K3 22.5. 
74 Tivéus, SN 2014 s. 274 (se även Skatteverkets rapport 2012, s. 73 & K3 22.3). 
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instrument klassificeras på olika sätt, utan att det i regel föreligger en felaktig 

bedömning, beroende på vem som står bakom klassificeringen. Valet av revisionsbyrå 

och till och med revisor kan därmed vara avgörande.75 

 

5.4. En kommentar 
Att redovisningen ska vara vägledande för beskattningen i de fall skattelagstiftningen 

inte kan reglera frågan är, som HFD nämner, ibland problematiskt. I de fall samma 

instrument leder till olika beskattningskonsekvenser blir det svårt att dra slutsatser om 

vad som är att klassificera som eget kapital respektive skuld och därmed också vad som 

är eller inte är ränta när den bakomliggande orsaken, dvs. instrumentet, inte alltid går att 

definiera på ett entydigt sätt. 

 

Vad som är särskilt intressant i just frågan om klassificering är att den doktrin vi 

studerat inte diskuterar klassificeringsproblematiken på ett utförligt sätt. I regel utgås 

det från att det finansiella instrumentet i fråga är klassificerat, vilket HFD 4745-13 visar 

på inte alltid är fallet. Vad som även är anmärkningsvärt i det berörda fallet, men som 

inte kommer att behandlas vidare i denna uppsats, är att redovisningen i detta fall 

faktiskt styr omfångsfrågan, vilket inte ligger i linje med vad som tidigare har sagts om 

relationen mellan redovisningen och beskattningen.  

 

Klassificeringsproblemet är främst något som påverkar emittenten då det är denne som 

får göra, alternativt inte göra, avdrag beroende på om det rör sig om utbetalningar som 

är att klassificera som utdelning eller ränta. För innehavaren av det finansiella 

instrumentet har klassificeringen inte samma betydelse förutsatt att aktierna inte är 

näringsbetingade. I ett sådant fall är utdelningen skattefri vilket är eftersträvansvärt. 

  

                                                
75 Torgander, SN 2014 s. 791. 
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6. Ränta inom andra rättsområden 
Hur förhåller sig räntebegreppet i inkomstskattelagen till räntebegreppet inom andra 

rättsområden? Detta kapitel kommer att fokusera på ränta i aktiebolagsrätten, genom 

villkorade aktieägartillskott. 

 
6.1. Aktiebolagsrätten 
Ett aktieägartillskott innebär att ägarna i ett bolag skjuter till kapital för att antingen 

komma förbi en kapitalbrist eller att stärka bolagets finansiella ställning, ofta inför en 

större förändring. Tillskottet görs ofta i form av kontanter men även annan form av 

kapital kan tillskjutas. Detta är en frivillig åtgärd som sker vederlagsfritt, vilket betyder 

att tillskottet inte ger andelsrätt i bolaget. Aktieägartillskott finns inte reglerade i ABL, 

varför praxis är vägledande på området.76 

 

Det finns två olika kategorier av aktieägartillskott: villkorade respektive ovillkorade. Ett 

ovillkorat aktieägartillskott innebär att aktieägaren inte har rätt att återkräva det givna 

beloppet, och har alltså ingen fordran på bolaget. Vid ett villkorat aktieägartillskott kan 

givaren uppge villkor i samband med tillskottet. Ett villkor kan vara att tillskottet ska 

återbetalas i framtiden när bolaget erhåller fritt eget kapital. Ett annat villkor kan vara 

att om bolaget försätts i en konkurs eller likvidationssituation så ska givaren prioriteras 

att återfå tillskottet innan aktieägarna i bolaget får överskjutande utdelning. 

Fordringsägarna måste emellertid få betalt innan tillskottsgivaren. Villkorens 

formulering är viktig för avgörandet hur det villkorade aktieägartillskottet ska 

klassificeras, en otydlig formulering kan leda till att tillskottet istället betraktas som ett 

lån.77  

 

Eftersom aktieägartillskott, som ovan nämnt, inte är reglerat i lagtext uppkommer 

skattemässiga problem inom detta område. Ur skattesynpunkt är ett tillskott varken 

skattepliktigt eller avdragsgillt. 78  Ett ovillkorat tillskott är en del av aktiernas 

skattemässiga anskaffningsvärde, medan ett villkorat tillskott ses som en fordran. 

Ovillkorade tillskott likställs med kapitalinsatser som inte är skattepliktiga eller 

                                                
76 Sandström 2012, s. 337.  
77 Cohen, SvJT 1994 s. 513.  
78 Skatteverket 2009, s. 65. 
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avdragsgilla.79 Vid en beräkning av kapitalvinst för aktierna är aktieägartillskottet 

avdragsgillt genom att det är en omkostnad som får räknas med i omkostnadsbeloppet 

för aktierna. Vid villkorade aktieägartillskott förekommer det i vissa fall att ränta ska 

utgå i samband med återbetalningen av tillskottet, tillskottet liknar alltså en skuld.80 

Huruvida återbetalning av villkorade aktieägartillskott respektive eventuell ränta ska ses 

som återbetalning av ett lån eller utdelning har diskuterats i rättspraxis. 

 

6.2. Praxis 
6.2.1. RÅ 1985 Aa 144 
Detta fall behandlar avdrag för ränta för ett aktieägartillskott. Sveriges Investeringsbank 

AB (nedan kallat banken) har i fallet lämnat ett villkorat aktieägartillskott till El-Fi 

Innovationer AB, nedan kallat bolaget. Villkoret för tillskottet är att det ska återbetalas 

från och med år 1985 om detta kunde ske med bolagets behållna vinstmedel. På 

tillskottet erläggs av bolaget en årlig ränta, men även här gäller att den endast behöver 

betalas om betalningen kan ske med erhållna vinstmedel. RSV:s nämnd för rättsärenden 

ansåg att ränta i anslutning till tillskottet i detta fall ansågs utgöra en avdragsgill 

omkostnad för bolaget eftersom att ett villkorat aktieägartillskott är att betrakta som ett 

lån. Återbetalningen av tillskottet behandlas därför som återbetalning av en skuld och 

därför är räntekostnaden avdragsgill.  

 

6.2.2. RÅ 1987 ref 145  
Rättsfallet behandlade frågan om ränteavdrag på ett villkorat aktieägartillskott. Bolaget i 

fråga yrkade på att viss ränta på ett villkorat aktieägartillskott skulle betraktas som ränta 

och därav vara en avdragsgill kostnad för bolaget. RSV:s nämnd för rättsärenden gjorde 

bedömningen att det återbetalade beloppet till aktieägargivaren, A i detta fall, ska 

behandlas som ränta, varför avdragsrätt är tillämpligt. Tolkningar från rättsfallet ovan, 

RÅ 1985 Aa 144, låg till grund för denna bedömning.  

 

Länsskattemyndigheten yrkade i RR på att utbetalat belopp till A skulle ses som en 

utdelning, inte ränta och därav att beloppet inte är avdragsgillt för bolaget. RR ansåg att 

bolaget inte har rätt till ränteavdrag då tillskottet finns kvar i bolaget, utan först då 

bolagsstämman beslutat att tillskottet ska återbetalas. Innan detta beslut har fattats, har 

                                                
79 Cohen, SvJT 1994 s. 513. 
80 Lodin m.fl. 2013, s. 402. 
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bolaget inga förpliktelser gentemot tillskottsgivaren varför tillskottet inte kan anses som 

en skuld, och därför kan inte ränta utgå. 

 

6.3. En kommentar 
Inom det berörda området har vi gjort en intressant observation. I RÅ 1985 Aa 144 var 

villkoret att räntan skulle utbetalas endast om det fanns vinstmedel till det. Gäldenären, 

dvs. bolaget, ansågs ha rätt till att göra ränteavdrag i de fall ränta utbetalades. En 

intressant frågeställning är hur borgenären beskattas. Med utgångspunkt från de 

redovisade rättsfallen i kapitel fyra torde förutsebarheten anses vara allt för bristfällig då 

endast ränta skulle betalas om vinstmedel fanns tillgängliga. Frågan berörs dock inte i 

rättsfallet.  

 

Den mest konsekventa tolkningen är som nämnt, att förutsebarheten ur borgenärens 

perspektiv bör anses så liten att ersättningen inte kan utgöra ränta. Trots detta anses 

utbetalningen från gäldenären utgöra ränta. Frågan är därmed om kravet på 

förutsebarhet och graden av förutsebarhet är densamma för borgenär och gäldenär? I ett 

ytterligare skede blir då också frågan om utbetalningen från gäldenären kan anses utgöra 

ränta men samma ersättning för borgenären inte anses utgöra ränta? Det vill säga, om 

reciprocitet inte måste föreligga. Rättsläget får anses vara oklart. 

 

Vår ambition var från början att jämföra det skatterättsliga räntebegreppet med 

räntebegreppet inom andra rättsområden. Syftet med detta var att undersöka ifall 

utformningen av en legal räntedefinition var applicerbart på andra rättsområden, och 

inte endast i inkomstskattelagen. Vi märkte dock att en sådan jämförelse inte skulle vara 

genomförbar då vi inte fann andra rättsområden där avsaknaden av en räntedefinition 

skapade några problem.  

 

Även om villkorade aktieägartillskott i grunden är ett bolagsrättsligt förfarande, är 

problematiken kring det fortfarande skatterättsligt. Detta var även fallet med 

räntebegreppet inom andra rättsområden. Även om förfarandet i sig kunde beröra andra 

rättsområden, så som arv eller hyra, blev oklarheten kring räntebegreppet i slutändan 

ändå ett skatterättsligt problem. Vi valde att redovisa villkorade aktieägartillskott i 

uppsatsen då detta illustrerar att problematiken kring räntebegreppet kan utgå från en 
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situation som från början handlar om ett annat rättsområde än skatterätt men i slutänden 

är ett skatterättsligt problem.  
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7. Definition eller rättsföljd 
Kapitel sju kommer att behandla distinktionen mellan praktisk taxering och principiella 

begrepp, vilket är en essentiell aspekt att beakta angående räntas definition. Här 

redogörs rättsföljden av kassaflöden som benämns som räntekompensation och dold 

räntekompensation. Dessa flöden klassificeras inte alltid som ränta i ekonomisk mening, 

men behandlas ändå som det. Det här följs av en omvänd situation, där ett flöde kan 

definieras som ränta, men dess rättsföljd blir något annat då det finns olika 

lagstiftningar som skiljer klassificeringen från dess rättsföljd. Exempel på detta är räntor 

som strider mot begränsningsreglerna i 24 kap. 10 a-f §§ IL, samt bestämmelserna i lag 

(1995:557) mot skatteflykt. Att rättsföljden inte följer klassificeringen är inte bara 

förekommande för ränta, utan även utdelning. Kapitlet avslutas därmed med en kort 

redogörelse för det så kallade 3:12-reglerna, vilka begränsar utdelningsbeskattningen i 

fåmansföretag.  

  

7.1. Räntans rättsföljd 
Att en transaktion som ursprungligen inte benämnts ränta senare beskattas som en sådan 

har den redovisade praxisen, där ett realekonomiskt synsätt tillämpats, visat prov på. En 

intressant fråga som uppstår i de fallen är om en sådan transaktion då blir en ränta på 

grund av rättsföljden eller om rättsföljd och räntedefinition är frikopplade från varandra. 

På samma sätt kan situationen vändas, och frågan blir således om en uttrycklig ränta 

som inte beskattas som en sådan fortfarande utgör en ränta i ett legalt sammanhang. 

 

7.1.1. Räntekompensation 
Skattemässigt behandlas en räntekompensation alltid som en ränta. Den är alltså en 

skattepliktig ränteinkomst för mottagaren respektive en avdragsgill ränteutgift för 

givaren. Denna skattemässiga behandling kan kritiseras ur ett ekonomiskt-teoretiskt 

perspektiv, eftersom kompensationen kanske inte alltid klassificeras som en ränta, utan 

som kapitalvinst/förlust men ändå behandlas som ränta i inkomstskattelagen.81 Detta 

styrks av Axel Hilling, som i sin avhandling påstår att ersättningen för en fordring som 

avyttras till tredje man ska ses som en kapitalvinst/kapitalförlust istället för ränta.82  

 

                                                
81 Dahlberg 2011, s. 290. 
82 Hilling 2007, s. 68. 
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Exempel: 

Borgenär A lånar ut 10 000 kr till en gäldenär. Detta är en 4-årig obligation 

(skuldebrev) som har en årlig ränta på 6%, och motsvarar marknadsräntan år 1. 

Sommaren år 3 avyttrar borgenär A skuldebrevet till borgenär B, men år 3 är inte 

marknadsräntan längre 6% utan har stigit till 9%, vilket betyder att obligationens 

kapitalvärde sjunker. Resultatet av detta är att borgenär A får ut mindre pengar nu när 

marknadsräntan har stigit än om marknadsräntan fortfarande varit densamma, dvs. 

6%.83  

 

Ur en ekonomisk synpunkt är det minskade kapitalvärdet att se som en kapitalförlust, 

och inte en ränteutgift eftersom det sjunkande kapitalvärdet inte var förutsebart år 1 då 

borgenär A förvärvade skuldebrevet. Trots att detta är att se som en kapitalförlust, 

behandlas det enligt inkomstskattelagen som ränteutgift.84 

 

7.1.2. Dold räntekompensation 
En variant av räntekompensationen, är en så kallad dold räntekompensation. Här 

handlar det om att räntekompensationen är en del av ersättningen vid försäljning av 

tillgångar. Detta är vanligt då kredit lämnas i samband med en försäljning av en tillgång 

och inget formellt krav ställs på marknadsmässig ersättning för ränta. En del av den 

avtalade ersättningen kan då utgöra en dold ränta.85 Kostnader till följd av ett lån kan 

rubriceras som något annat än just ränta eller ingå som en komponent i ett avtal. En dold 

räntekompensation illustreras bäst med ett exempel:  

 

Exempel:  

Maskinen X, har ett värde på 100 000 kr som köpare A avser att förvärva. Istället för att 

låna dessa 100 000 kr av säljaren och betala marknadsmässig ränta på lånet så kan 

köpare A köpa maskinen X för mer än värdet, exempelvis 110 000 kr. Vid ett vanligt lån 

delas lånet upp i två delar: en lånedel och en räntedel. I detta fall är lånet 

(anskaffningsvärdet) på 100 000 kr och räntedelen på 10 000 kr. Vid en dold 

räntekompensation så köper A maskinen till ett högre pris. Hela dess anskaffningsvärde 

blir då 110 000 kr, och ingen räntekomponent finns. På detta sätt betalar A ingen 

                                                
83 Dahlberg 2011, s. 290. 
84 Dahlberg 2011, s. 290. 
85 Lodin m.fl. 2013, s. 324. 
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formell ränta på lånet och behöver inte heller betala detta belopp när han får maskin X, 

utan vid en senare bestämd tidpunkt.86  

 

Redovisningsmässigt kommer denna transaktion, för säljaren, att redovisas som en 

försäljningsintäkt på 100 000 kr tillsammans med en ränteintäkt på 10 000 kr. Samma 

gäller för köparen men då redovisas en anskaffningsutgift respektive en räntekostnad. 

Beskattningen kommer ske enligt den redovisningsmässiga klassificeringen.87 Exemplet 

tyder på att en dold räntekompensation inte nödvändigtvis behöver klassificeras som 

ränta, trots att det behandlas som det. I skatteplaneringssyfte kan det antas att ett företag 

därför vill åt själva begreppet räntekompensation eftersom det då behandlas som en 

ränta och företaget kan åtnjuta de skattemässiga förmåner som ränta kan medföra. Detta 

förutsatt att transaktionen inte strider mot några ränteavdragsbegränsningsregler.88 

 

7.1.3. Begränsningsreglerna i 24 kap. 10 a-f §§ IL 

Liksom fallen ovan där något kan behandlas som ränta utan att vara det, finns fall där 

situationen är omvänd, dvs. en betalningsström klassificeras som ränta, men behandlas 

inte som det. Denna situation uppstår eftersom det i juridiken finns olika 

stopplagstiftningar, vilka skiljer definitionen och rättsföljden åt. Exempel på detta är 

vissa kassaflöden som klassificeras som räntor, men som strider mot 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i IL. Högsta förvaltningsdomstolens dom mål 4312-

14 behandlar ett sådant fall. Rättsfallet behandlade lagrummen 24 kap. 10 b § och d § 

IL. 24 kap. 10 b § är en huvudregel, vilket säger att ett företag ej får dra av ränteutgifter 

som avser en skuld till ett annat bolag, vilket ingår i samma intressegemenskap. 24 kap. 

10 d § är en kompletteringsregel till b och kallas för tioprocentsregeln. Denna stadgar 

att: 

”ränteavgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om 

inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 

procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom 

intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma om 

företaget bara skulle ha haft den inkomsten“ 

 
                                                
86 SOU 2014:40, s. 206. 
87 SOU 2014:40, s. 207. 
88 SOU 2014:40, s. 206. 
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Stycke tre, i samma paragraf är en undantagsregel från paragrafens första stycke 

(tioprocentregeln). Denna säger att ränteutgiften ej får dras av om skälet för skuldens 

uppkomst är att intressegemenskapen ska uppnå en betydande skatteförmån. Syftet med 

undantaget från tioprocentsregeln är att motverka skatteplanering genom ränteavdrag.  

 

I rättsfallet var X AB och Z företag som var i intressegemenskap med varandra och 

därav får ränteutgift ej dras av enligt huvudregeln i 24 kap. 10 b § IL. För att 

tioprocentsregeln ska bli tillämplig ska enligt förarbeten ett hypotetiskt test göras. I 

målet gjordes bedömningen att tioprocentsregeln blev tillämplig, och rätt till avdrag 

därmed förelåg. Fråga som uppkom var då om ränteutgifterna ej skulle dras av på grund 

av undantaget i paragrafens tredje stycke. SKN gjorde bedömningen att lånet mellan X 

AB och Z ledde till en betydande skatteförmån, vilket SKN ansåg var skälet till att 

skulden uppkommit. Ränteutgiften fick således ej dras av på grund av lånets 

skatteplaneringssyfte.  

 

7.1.4. Skatteflyktslag 
Skatteflyktslagen är ett annat exempel på situationer där ett kassaflöde som klassificeras 

som ränta inte får rättsföljden av det, då kassaflödet strider mot denna särskilt reglerade 

lag. Exempel på en sådan situation är rättsfallen RÅ 1998 not 195 och RÅ 1986 ref 54.  

 
RÅ 1998 not 195 var ett förhandsbesked från SKN angående rätten till avdrag för ränta 

på vinstandelslån. Målsägande AB X avsåg att emittera ett konvertibelt vinstandelslån 

som förföll till betalning år 2096. Innehavarna kontrollerade bolaget genom en stiftelse 

som ägde aktier i innehavarens bolag. De konvertibla vinstandelslånen hade stora 

likheter med en normal aktie och all avkastning tillfaller innehavarna av 

vinstandelslånet. Resultatet av detta var att utdelning som vanligtvis utgår från aktier, 

istället genom vinstandelslånet omvandlades till ränta. Två frågor som uppkom var: 

 

1. Föreligger avdragsrätt på räntan? 

2. Strider det mot lag (1995:575) mot skatteflykt att utbetala rörlig ränta på lånet? 

 

SKN gjorde bedömningen att avdragsrätt enligt dåvarande gällande rätt förelåg, men att 

skatteflyktslagen skulle tillämpas. Denna bedömning gjordes eftersom innehavaren till 

vinstandelslånet hade stort inflytande över stiftelsens aktier, och det stred emot 
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skatteflyktslagens syfte att medge ränteavdrag. Målsägande överklagade SKN:s beslut 

till RR, men de fastställde SKN:s förhandsbesked.  

 

Detsamma gällde rättsfallet RÅ 1986 ref 54, vilket avsåg avdrag för ränta på en revers. 

Här ansågs både RSV och RR att målsägande hade rätt till avdrag för ränta enligt 

dåvarande lagstiftning, men att lagen mot skatteflykt blev tillämpligt eftersom syftet 

från målsägandes sida var att uppnå en väsentlig skatteförmån. RSV och RR hade bland 

annat förarbete, prop. 1982/83:84 med förslag till lag om ändring i lagen (1980:865) 

mot skatteflykt med mera, till grund för sin bedömning. 

 

7.1.5. 3:12- reglerna 

Att ett kassaflöde klassificeras som något, men inte får rättsföljden av denna 

klassificering är inte bara förekommande för ränta, utan kan även förekomma för 

utdelning. De så kallade 3:12-reglerna styr beskattningen för fåmansföretag. Dessa 

regler kallas 3:12 eftersom de tidigare reglerades i 3 kap. 12 § i den gamla lagen om 

statlig inkomstskatt (SIL). Idag stadgas de i 56 kap. och 57 kap. IL och här bestäms 

bland annat vilka begränsningar som gäller angående vad som ska behandlas som 

utdelning för fåmansföretagare.89  

 

De överskott som uppstår i ett fåmansföretag, där ägaren arbetar i sina egna företag, kan 

härröra sig från två olika insatser: ägarens arbetsinsats och/eller de kapitalinsatser 

ägaren tillskjutit företaget. Förvärvsinkomster för en fåmansföretagare beskattas i 

inkomstslaget tjänst. Detta inkomstslag har vanligtvis en högre skattesats än 

inkomstslaget kapital, vilket innebär att beroende av i vilken form ett företags överskott 

tas ut i, kan de få olika beskattningskonsekvenser. Utdelning beskattas i inkomstslaget 

kapital, enligt 41 kap. 1 § IL, medan lön i beskattas i inkomstslaget tjänst, enligt 10 kap. 

1 § IL. 

 

3:12-reglerna säger dock att en fåmansföretagare måste dela upp sin inkomst i både 

tjänst och kapital. Syfte är således att förhindra småföretagare från att ta ut allt överskott 

                                                
89 För definition av fåmansföretag se 56 kap. 2 § IL.  
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i form av utdelning, för att på så sätt få en lägre skatt än om överskottet tagits ut i form 

av lön.90  

 

Detta betyder att ett uttag av överskott i ett fåmansföretag kan utgöra utdelning, men får 

rättsföljden av exempelvis lön. Rättsföljden följer här, liksom för ovan nämna 

situationer med ränta, inte klassificeringen.  

 

7.2. En kommentar 
Huruvida det är rättsföljden som definierar räntan eller om det är definitionen som 

avgör rättsföljden är en mycket komplex fråga med många infallsvinklar. Till synes kan 

frågan som sådan utredas från två perspektiv.  

 

1. Rättsföljden avgör definitionen  

2. Definitionen avgör rättsföljden  

 

Nedan redogörs för de två perspektiven genom teoretiska exempel.  

 

7.2.1. Rättsföljd avgör definitionen 
Anta att en ersättning utgår mellan två företag. Ersättningen är otvivelaktigt en ränta i 

ekonomisk mening. Denna ersättning som utgår mellan de två företagen ska nu utredas 

skatterättsligt: huruvida den får rättsföljden av en ränta eller inte. Förutsatt att den 

skatterättsligt behandlas som en ränta, så som i fallet med räntekompensation, definieras 

den också som en ränta i ett legalt perspektiv. Den ekonomiska definitionen 

sammanfaller därmed med den skatterättsliga. Om ersättningen däremot skulle 

behandlas motsatsvis, dvs. inte får rättsföljden av en ränta, som i fallet med 

begränsningsreglerna och skatteflyktslagen, betyder det att den skatterättsligt inte är att 

klassificera som en ränta. Det betyder emellertid inte att den förlorar sin ekonomiska 

status som en ränta, och därmed avviker den skatterättsliga definitionen från den 

ekonomiska.  

 

Rättsföljden som här bestäms med utgångspunkt från ersättningens karaktär betyder att 

såväl ett realekonomiskt synsätt som ett formellt synsätt kan användas. Det är med 

                                                
90 Lodin m.fl. 2013, s. 448. 
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andra ord valet av synsätt, formellt eller reellt, som avgör beskattningen. Ett formellt 

synsätt kan innebära att räntedefinitionen ur ett ekonomiskt och legalt perspektiv 

sammanfaller, men kan också innebära det motsatta. Ett realekonomiskt perspektiv 

innebär emellertid att de två definitionerna alltid sammanfaller.  

 

I sammanhanget bör frågan om syftet med en definition uppfylls vid ett 

tillvägagångssätt där rättsföljden avgör definitionen. En definition borde rimligtvis syfta 

till att i framtiden avgöra hur, i det här fallet, en ersättning från ett företag till ett annat 

ska beskattas. Att rättsföljden är det första ledet och definitionen det andra tycks vara 

ologiskt då en definition som sådan inte uppfyller något syfte. Detta förutsatt att det inte 

finns ytterligare ett led där rättsföljden är beroende av den tidigare definitionen.  

 

7.2.2. Definitionen avgör rättsföljden  
På motsatt sätt från föregående exempel kan definitionen avgöra rättsföljden. Anta att, 

precis som i föregående exempel, att en ersättning utgår från ett företag till ett annat. 

Ersättningen är likt det andra exemplet otvivelaktigt att se som en ränta ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

 

På samma sätt som i föregående exempel kan nu en realekonomiskt eller ett formellt 

synsätt tillämpas. Det som skiljer exemplen åt är att synsättet här ligger till grund för 

definitionen och inte rättsföljden. Låt säga att ersättningen även ur ett skatterättsligt 

perspektiv är att klassificera som ränta. Rättsföljden borde då bli att ersättningen också 

skatterättsligt behandlas som en ränta. Om så inte är fallet förlorar ersättningen varken 

sin ekonomiska innebörd eller skatterättsliga innebörd. Detta torde vara det mest logiska 

synsättet. I och med att ersättningen fortfarande är att betrakta som en ränta kan den i 

andra sammanhang få rättsföljd av en sådan. Det är därmed endast undantag och 

stopplagstiftningar som leder till att en ränta inte beskattas som en sådan, så som i fallet 

med begränsningsreglerna och skatteflyktslagen.  

 

Sammanfattningsvis torde därför den mest logiska utgångspunkten vara att definitionen 

är det som styr rättsföljden, men att undantag bör kunna göras. Det formella och det 

realekonomiska synsättet bör också ligga till grund för definitionen, inte rättsföljden. 

Det bör påpekas att ytterligare en aspekt i frågan är om en ränta faktiskt är en ränta i 

ekonomiskt hänseende ifall den syftar till att ge skattefördelar. Frågan om räntans 
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ekonomiska syfte lämnar vi dock eftersom det är allt för teoretisk och utgör tillräckligt 

med sidospår för att på egen hand kunna utgöra en uppsats.   
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8. Vad är då ränta? 
Det åttonde och sista kapitlet i uppsatsen syftar till att besvara uppsatsens 

frågeställningar. En analys kring räntedefinitionen och dess nödvändighet görs.  

 

8.1. Räntans problemområden  
Som de tidigare kapitlen i uppsatsen visat finns det ett antal problem och frågetecken 

som gör det svårt att på ett entydigt och definitivt sätt fastställa vad som utgör en ränta 

ur ett legalt perspektiv. Enligt vår mening är de största problemen de som kapitel fyra 

och fem behandlar gällande förutsebarheten respektive klassificeringen av finansiella 

instrument. Förutsebarheten bör anses vara ett övergripande problem då det är en 

grundläggande komponent inom såväl den ekonomiska som juridiska teorin om ränta. 

Klassificeringen av finansiella instrument, och då i synnerhet, redovisningens påverkan 

på den klassificeringen är ett problem som uppkommer främst i skatterätten.  

 

Båda problemen, i synnerhet förutsebarheten, innehåller flera delområden med frågor 

som vi endast berört på ett grundläggande sätt i denna uppsats. Även om frågetecknen 

fortsatt är många och rättsläget oklart kan ett antal logiska slutsatser dras.  

 

Det kan konstateras att räntebegreppet rör sig mot att bli ett allt mer realekonomiskt 

begrepp, vilket tycks vara den mest självklara vägen att gå, i och med de finansiella 

instrumentens snabba framväxt. Det kan också konstateras att trots det oklara rättsläget, 

finns det ett antal olika rekvisit som vi enligt praxis och doktrin på området kan 

fastställa måste vara uppfyllda för att en ränta ska föreligga:  

 
• Det måste föreligga ett avtal mellan minst två parter. 

• Det måste utgå en ersättning eller löfte om framtida ersättning. Denna ersättning 

behöver inte nödvändigtvis utgöra pengar.  

• Ersättningen måste i viss mån vara förutsebar, men en fullständig förutsebarhet 

är inte nödvändig.  

• Ersättningen måste belasta gäldenärens finansiella ställning. 
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8.2. Definition, en nödvändighet? 
En slutlig fråga, som i högsta grad är lika väsentlig som frågan om vad som utgör ränta, 

är om en definition är nödvändig och ens eftersträvansvärd. Först och främst måste det 

göras en skillnad mellan en definition som växt fram ur praxis, och i viss mening har en 

bred betydelse, och en definition som lagstiftas och på så sätt också innebär en mer snäv 

mening. En definition som byggs upp via praxis är bortom lagstiftarens kontroll, varför 

en sådan inriktning på frågan inte kommer att diskuteras vidare. Frågan som därmed 

snarare bör ställas är: är en lagstiftad definition av ränta nödvändig och 

eftersträvansvärd?  

 

För att utreda frågan bör det först utredas inom vilka rättsområden en sådan definition 

bör lagstiftas. En skatterättslig definition skulle huvudsakligen öka förutsebarheten för 

en gäldenär som har ränteutgifter. Vilka kassaflöden som faller under avdragsrätten i 16 

kap 1 § IL skulle bland annat bli mer tydligt. Periodiseringsfrågan och följdfrågan om 

beskattningstidpunkt som är av betydelse för både borgenären och gäldenären, skulle 

för bästa utfall behöva regleras i redovisningsrätten. Vad skulle då en 

redovisningsrättslig definition tillföra? Ponera att en definition lagstiftas. Följden av det 

torde bli att vissa kassaflöden som tidigare varit att se som kapitalvinst nu istället är att 

se som ränta. Periodiseringen skulle därmed bli annorlunda vilket även skulle ge utslag i 

beskattningstidpunkten enligt vad som diskuteras kring det materiella sambandet i 

kapitel fem. Flertalet kassaflöden skulle därav i fråga om periodisering blir föremål för 

en ny bedömning och förutsägbarheten i beskattningen skulle motarbetas. Det råder 

således inte ett självklart samband mellan en ökad förutsebarhet i beskattningen och en 

lagstadgad definition av ränta. Risken för en motsatt effekt, sett till den som 

eftersträvas, tycks finnas.  

 

Ytterligare en nackdel med en lagstiftad definition är att en sådan definition i viss mån 

skulle behöva innehålla detaljer för att på ett så bra sätt som möjligt täcka in alla 

tänkbara situationer, vilket skulle öka möjligheterna för skatteplanering. 

Redovisningens regler har, för att undvika denna problematik, utformat reglerna på ett 

mer normativt än detaljrikt sätt. Vad skulle då en normativ definition innebära? Med 

stor sannolikhet skulle en sådan likna det realekonomiska synsätt som på senare tid 

kommit att dominera efter den tidigare formella synen på ränta. Ett sådant antagande 

leder till slutsatsen att det inte nödvändigtvis är definitionen av ränta som är viktig i 
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frågan om vad som är eller inte är ränta, utan den vägledande frågan är snarare vilket 

synsätt som ska tillämpas på avkastning. Därmed vore det, enligt vår mening, bättre att 

lagstifta att ett realekonomiskt synsätt alltid ska tillämpas. 

 

8.3. Slutord 
Det kan konstateras att frågan om vad som utgör en ränta är långt mer komplext och 

omfattande än vad som ryms att utreda i denna uppsats. Vi har emellertid kommit fram 

till slutsatsen att frågan om ett kassaflöde utgör ränta i huvudsak kan delas in i tre 

delfrågor varav denna uppsats behandlat två:  

 

1. Är kassaflödet en ränta?  

2. Ska räntan ges räntans rättsföljder?  

3. Hur stor del av ska behandlas som en ränta?  

 

Den första frågan är den som vi har fokuserat på att utreda genomgående i uppsatsen, 

och är också den mest grundläggande frågan. Fråga två är en följdfråga till frågan om 

något är en ränta, och detta har vi framförallt behandlat i uppsatsens sjunde kapitel. Den 

tredje frågan, som är mer av ett mätningsproblem än ett klassificeringsproblem, 

behandlas inte i uppsatsen, men är en viktigt och relevant följdfråga till de två tidigare 

och utgör på många sätt en övergripande skatterättslig fråga, som tangerar uppsatsen 

frågeställningar. Frågan är av ekonomisk karaktär, men kan likväl inte luta sig 

fullständigt mot vare sig nationalekonomisk teori eller redovisningsrätten utan bör 

utredas ur ett legalt perspektiv. 

 

Vår uppsats är, som visat, inte en uttömmande redogörelse för det legala räntebegreppet.  

Den utgör dock en beskrivning av några av de problem och frågor som uppstår genom 

att endast fokusera på ett rättsområde. Genom att vi i denna uppsats belyser att 

räntebegreppet inte har en entydig klar definition inom skatterätten visar vi också på att 

det inte torde finnas en övergripande legal definition. Motargument skulle kunna göras 

att skatterättens definition är undantaget i sammanhanget och visserligen finns det en 

liten statistisk chans att så är fallet, även om den är näst intill obefintlig. 

 

Att definiera ränta är en praktiskt fråga, men som rymmer teoretiska dimensioner då 

praktiken bottnar i teorin. Detta kräver kunskaper och intresse inom både ekonomi och 
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juridik. Vår ambition med denna uppsats var att föra diskussionen framåt genom att 

belysa områden som tidigare inte getts utrymme i varken praxis eller doktrin. Med 

uppsatsens frågeställningar som grund har vi förutom att försöka besvara vad som är att 

definiera som ränta också, som ovan visat, uppmärksammat flera följdfrågor som 

närmare bör utredas och diskuteras. Vi ser gärna att någon tar vid där nu denna uppsats 

slutar. 
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