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Sammanfattning 

Skatteplanering med räntor har genom åren lett till stora skattebortfall från den 

svenska bolagsskattebasen. År 2009 infördes ränteavdragsbegränsanderegler i 

inkomstskattelagen (1999:1229) vilka avsåg att motverka den skatteplanering som 

pågick med koncerninterna lån, men har sedan införandet stött på utbred kritik om 

att reglerna både var förhastade och för komplicerade. Kritik har även riktats 

gentemot reglerna som icke förutsebara och har, enligt SKV, lett till att stor 

osäkerhet råder kring reglernas tillämpning. Reglerna kom att skärpas år 2013 för 

att åtgärda den kritik som framförts och reglerna efter införda ändringar utgör 

gällande rätt i 24 kap. 10 a-f §§ IL. Denna uppsats önskar undersöka om 

underkapitaliseringsregler skulle kunna ersätta de kritiserade ränteavdrags-

begränsningsreglerna i svensk rätt.  

 

Underkapitaliseringsregler är ett annat system ämnat att motverka räntebaserad 

skatteplanering, skillnaden jämfört med ränteavdragsbegränsningsreglerna är att 

underkapitaliseringsregler tillåter en högsta andel skulder i förhållande till det 

egna kapitalet innan reglerna blir tillämpliga.  

 

Inledningsvis kommer vi att föra en diskussion kring termen ränta samt 

förfarandet skatteplanering, mer bestämt kring de s.k. räntesnurrorna. 

Diskussionen förs eftersom räntan har en central roll i den skatteplanering 

lagstiftaren ämnar komma åt med de införda ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

men även eftersom termen inte har en tydlig definition i lagtexten. Efter 

diskussionen görs en beskrivning av de svenska ränteavdragsbegränsnings-

reglerna, följt av en genomgång av utformningen av underkapitaliseringsregler i 

tre jämförelseländer.  

 

I uppsatsen kommer vi att beskriva och analysera de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna samt underkapitaliseringsregler i tre 

jämförelseländer. Vi kommer att föra en diskussion kring kritiken gentemot 

ränteavdragsbegränsningsreglerna och hur underkapitaliseringsregler svara mot 

den, illustrera regelverkens påverkan på beskattning, väga för och nackdelar mot 

varandra samt i slutändan lägga fram vårt egna alternativförslag.   
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Definitions- och förkortningslista 

 

Dir. Direktiv 

EBIT Earnings before interest and taxes,  

  d.v.s. inkomster före räntor och skatter 

EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization  

  d.v.s. inkomster före ränta, skatt och avskrivningar 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EUD Europadomstolen 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IBFD  International Bureau of Fiscal Documentation 

IL Inkomstskattelagen (1999:1229) 

KamR Kammarrätten 

Prop. Proposition 

SCB Statistiska Centralbyrån 

SKV Skatteverket 

SFL Skatteförfarandelagen (2011:1244) 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvSkt Svensk skattetidning   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ränteavdragsreglerna, i kombination med att utdelningar inte är avdragsgilla, är 

utformade på ett sätt som ger bolag incitament om att ha en kapitalstruktur med 

hög grad av belåning. Utöver att reglerna ger incitament till att ha en snedvriden 

kapitalstruktur, i och med möjligheten till stora ränteavdrag, ger de även utrymme 

för skatteplaneringsmöjligheter. Grundbestämmelsen i inkomstskattelagen 

(1999:1229) är att räntor alltid är avdragsgilla. 1  Denna grundläggande 

bestämmelse innebär att det måste finnas regler som uttryckligen talar om när 

ränteavdrag inte får göras.  

 

Till viss del har inskränkningar mot ränteavdragsreglerna i skattelagstiftningen 

gjorts i form av reglerna i 24 kap. 10 a-f §§ IL. Huvudregeln för dessa är att företag 

som ingår i en intressegemenskap2 inte får dra av ränteutgifter som är hänförliga 

till en skuld inom intressegemenskapen. 3  Däremot finns undantag från denna 

inskränkning, i form av tioprocentsregeln 4  samt den s.k. ventilen, 5  som ger 

möjlighet till ränteavdrag trots att det inte får göras enligt huvudregeln.  

 

Ett problem med ränteavdragsbegränsningsreglerna i gällande rätt är att de är 

komplexa och otydligt formulerade, vilket gör de svåra att tillämpa. Även om 

reglerna löser viss skatteplaneringsproblematik, finns idag fortfarande för stora 

incitament för företag i Sverige att finansiera sin verksamhet med lånat kapital 

istället för att satsa eget kapital. Ett sätt för flera andra länder, ex. Danmark, att 

minimera skatteplaneringsmöjligheterna genom att begränsa ränteavdragsrätten 

har varit att införa s.k. underkapitaliseringsregler. Sådana regler finns inte i svensk 

rätt, men det skulle kunna införas som ett alternativ till de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a-f §§ IL. Underkapitaliserings-

regler syftar till att begränsa ränteavdragsrätten om företaget som betalar räntan 

                                                           
1 16 kap. 1 § IL. 
2 Företag anses ingå i en intressegemenskap om ett av företagen, direkt eller indirekt, har ett 

väsentligt inflytande i det andra företaget, eller om de båda företagen i huvudsak står under en 
gemensam ledning enligt 24 kap. 10 a § IL.  
3 24 kap. 10 b § IL. 
4 24 kap. 10 d § IL. 
5 24 kap. 10 e § IL. 
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anses ha lågt eget kapital i relation till det lånade kapitalet. Företaget sägs då vara 

underkapitaliserat.  

 

1.2 Frågeställning  

Skulle införandet av underkapitaliseringsregler i Sverige kunna ersätta reglerna i 

24 kap. 10 a-f §§ IL för att, på ett bättre sätt, lösa problematiken med räntebaserad 

skatteplanering?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera underkapitaliseringsregler 

för att se om de borde ersätta de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna som 

återfinns i 24 kap. 10 a-f §§ IL. Uppsatsen syftar även till att undersöka om 

underkapitaliseringsregler bättre kan lösa problematiken med räntebaserad 

skatteplanering på ett bättre sätt än ränteavdragsbegränsningsreglerna.  

 

1.4 Metod  

Utgångspunkten för vårt uppsatsskrivande är den svenska inkomstskattelagen. 

Vår uppsats kan kort sagt sägas bestå av tre olika metoder; en rättsutredande, en 

komparativt jämförande del samt en de lege ferenda diskussion.  Inledningsvis i 

uppsatsen har vi använt oss av en rättsutredande metod för att förklara hur 

underkapitaliseringsregler samt de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna är 

utformade. Vad gäller den rättsutredande delen bör sägas att vi inte varit 

intresserade att knäcka svåra fall utan istället låg intresset huvudsakligen i den 

deskriptiva delen.  

 

Vi har även gjort en komparativ jämförelse mellan underkapitaliseringsreglerna i 

Danmark, Tyskland samt Nederländerna och har valt att närmare analysera de 

nederländska reglerna i jämförelse med de svenska ränteavdragsbegränsnings-

reglerna. Vad gäller vår komparativa undersökning har vi endast ämnat undersöka 

underkapitaliseringsreglerna isolerat i varje lands lagstiftning och mestadels 

endast gått in på det regeltekniska.  
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Avslutningsvis innefattar vår uppsats även en de lege ferenda diskussion där vi tar 

upp för- respektive nackdelar med ett införande av underkapitaliseringsregler i 

svensk rätt för att slutligen presentera vår egna alternativa lösning. En del av 

diskussionerna är så ekonomiska att vi inte kan bottna i alla dessa 

nationalekonomiska aspekter, vi ville istället fånga in det uppenbara och har tagit 

in det som används i diskurserna.  

 

1.5 Avgränsning  

Vi kommer att begränsa oss till gällande svensk rätt angående ränteavdrag samt 

generellt se över inkomstskattelagens regler och struktur. Vi kommer även att 

avgränsa vår jämförelse till att endast jämföra med de danska, tyska och 

nederländska underkapitaliseringsreglerna, även om det finns ett flertal länder 

som har eller har haft underkapitaliseringsregler. En jämförelse mellan ytterligare 

länder skulle sannolikt leda till ett vidare perspektiv, vilket givetvis skulle öka 

förutsättningarna för att göra en analys av hur underkapitaliseringsregler bör 

utformas. En sådan jämförelse skulle dock bli för stor för detta arbete och vi har 

därför valt att avgränsa oss till dansk, tysk och nederländsk rätt. En viktig 

anledning till att använda dessa tre länder som jämförelseobjekt är att deras regler 

skiljer sig åt, vilket ger en bra bredd. 

 

Valet att jämföra med Danmark grundar sig främst i likheten mellan den danska 

och svenska rätten på grund av det nordiska inflytandet. Vidare grundar sig även 

valet i att danska är ett språk som vi har relativt enkelt att läsa och förstå, vilket 

kommer underlätta insamling av information under arbetes gång.  

 

Tyskland har idag inte kvar sina underkapitaliseringsregler. De avskaffades 2008 

och ersattes istället av ett skattesystem med räntespärrar.6 Vi har trots detta valt 

att jämföra med Tyskland eftersom det är den generella utformningen av reglerna 

vi vill åt och Tysklands underkapitaliseringsregler skiljer sig ganska mycket från 

de danska och nederländska reglerna. Valet grundar sig även på att Tyskland är 

en stor handelspart till Sverige. 

                                                           
6 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 

skulder, s. 41. 
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Nederländerna hade underkapitaliseringsregler mellan 2004 och 2013. Deras 

regler var utformade på ett traditionellt vis, vilket gör dem väldigt intressanta att 

jämföra med. En jämförelse med Nederländernas regler om avdragsbegränsning 

är även intressant eftersom de är snarlika de svenska reglerna, även om vissa 

enskilda bestämmelser skiljer sig åt. Likheten mellan regelsystemen har troligtvis 

sin grund i att Sverige hade deras regelsystem som utgångspunkt för sin 

utformning av 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler.7 

 

1.6 Disposition  

Kapitel 2 ger en beskrivning av termen ränta samt det skatteplaneringsförfarande 

reglerna ämnar komma åt. Kapitel 3 tar upp bakgrunden till införandet av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna följt av en beskrivning av 2009 och 2013 års 

regler samt en beskrivning av vissa gemensamma begrepp. Kapitel 4 börjar med 

att presentera det generella syftet och utformningen av underkapitaliseringsregler 

för att sedan gå in och jämföra utländsk rätt där vi redogör för Danmarks, 

Tysklands och Nederländernas olika utformning av sina respektive 

underkapitaliseringsregler. Kapitel 5 tar kort upp vad SKV och Finanskommittén 

tidigare ansett om ett eventuellt införande av underkapitaliseringsregler i Sverige 

samt ett sätt att, enligt SKV, kringgå just underkapitaliseringsregler. Kapitel 6 går 

in och närmare analyserar och diskuterar de två olika regelverken. Kapitel 7 

presenterar en illustration av regelverkens respektive påverkan på beskattning 

med hjälp av exempelföretaget Y. Kapitel 8 presenterar författarnas egna 

kommentarer kring underkapitaliseringsreglerna som alternativregelverk och ger 

även ett eget förslag på hur de ränteavdragsbegränsande reglerna kan ändras. 

Kapitlet avslutas med några allmänna tankar från uppsatsens gång. Avslutningsvis 

återfinns vår referenslista på de källor vi använt oss av i uppsatsen.   

                                                           
7 Prop. 2008/09:65, s. 59. 
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2 Ränta och skatteplanering  

2.1 Definition av termen ränta  

Inledningsvis kan det vara bra att föra en diskussion kring termen ”ränta”. Om 

man från en ekonomisk utgångspunkt gör ett antagande att all ersättning för 

anskaffande av främmande kapital till sin natur är ränta, finns anledning att 

undersöka termen där den förekommer i lagstiftningen.8  

 

Portalparagrafen i 15 kap. 1 § IL behandlar de skattepliktiga intäkterna i 

inkomstslaget näringsverksamhet. I paragrafen anges att ersättning för varor, 

tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra 

inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt. Portalparagrafen i 16 kap. 

1 § IL behandlar, som vi nämnt inledningsvis, avdragsgilla kostnader. Av 

paragrafen följer att kostnader för att bibehålla eller förvärva intäkter är 

avdragsgilla samt att ränteutgifter, och kapitalförluster, är avdragsgilla i 

näringsverksamheten även om de inte utgör sådana kostnader.  

 

Utformningen av de två portalparagraferna innebär att rubriceringen av en intäkt 

inte spelar någon roll för att avgöra om den är skattepliktig eller inte, så länge den 

inkommit i näringsverksamheten. Om den rubriceras som en ränteintäkt eller 

annan intäkt är irrelevant. Detta skiljer sig från kostnadssidan där rubriceringen 

av kostnaden som en räntekostnad eller annan kostnad är högst relevant eftersom 

räntekostnader, till skillnad från andra kostnader, är fullt avdragsgilla oavsett om 

de ses som nödvändiga för att bibehålla eller generera intäkter i verksamheten.9 

 

Eftersom definitionen av en kostnad som räntekostnad eller annan kostnad innebär 

sådan skillnad på kostnadssidan är det märkligt att någon närmare definition av 

termen ränta inte finns i den svenska lagstiftningen. När skatterätten inte ger 

någon definition faller den tillbaka på civilrätten och dess innebörd. Civilrätten 

ger emellertid inte heller någon definition på just termen ränta. Vad som menas 

med ränta skatterättsligt har istället lösts genom förarbeten, praxis och doktrin.10  

                                                           
8 SOU 2014:40, s.198. 
9 Ibid. 
10 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 280. 
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Trots avsaknaden av en klar definition av termen ränta finns det kännetecken på 

vad som kan anses utgöra ränta, vilka kan delas upp i en vid och en snäv mening. 

I vid mening är ränta en ekonomisk sakomständighet som bestäms utifrån 

avtalsförhållandet, och utgör all ersättning för en kredit. Med det menas att alla de 

medel som borgenären erhåller utöver det utlånade kapitalet är att se som ränta. I 

en snäv mening är ränta ersättning på fordringar hänförliga till bankräkningar, 

skuldebrev, obligationer och liknande, som exempelvis har beräknats utifrån 

kredittiden och kreditbeloppet. När räntan på ett lån bestäms tas hänsyn till både 

de yttre och de inre faktorerna. De yttre faktorerna är sådant som påverkar hela 

samhällsekonomin, såsom den rådande konjunkturen och inflationstakten. De inre 

faktorerna är sådant som endast berör gäldenären och borgenären, hänsyn tas då 

exempelvis till lånets löptid och gäldenärens återbetalningsförmåga.11 

 

När vi talar om ränta i denna uppsats syftar vi till ränta så som ersättning för en 

kredit.12 Till denna definition hänförs även banktillgodohavanden, fordringar och 

obligationer.13 

 

2.2 Skatteplaneringsförfarandet 

Portalparagrafen i 16 kap. 1 § IL, avseende avdrag i inkomstslaget 

näringsverksamhet, stadgar som tidigare nämnt att: 

 Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. 

 Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana 

utgifter. 

Innebörden av denna grundbestämmelse är att räntor alltid är avdragsgilla. 

 

Det är Sveriges generösa ränteavdragsregler i kombination med 

koncernbidragsreglerna i 35 kapitlet IL som lägger grunden för företags möjlighet 

till skatteplaneringsförfarande med ränteupplägg, mer specifikt de s.k. 

räntesnurrorna. Det som menas med räntesnurror är att ränteavdrag utnyttjas, såväl 

inom som utom en intressegemenskap, för att föra ut skattepliktiga intäkter till ett 

                                                           
11 Ibid, s. 59-60 och s. 281. 
12 Rabe, G. och Hellenius, R., Det svenska skattesystemet, s. 134. 
13 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 59 f., 292 ff. och; Rabe, G. och Hellenius, R., Det 
svenska skattesystemet, s. 134 f. 
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lågbeskattat land. Genom detta förfarande undgås den svenska bolagsskatten på 

intäkten. 

 

Viktigt att poängtera är att skatteplanering i sig inte är olagligt utan syftar till att 

enligt gällande lag betala så lite skatt som möjligt. Enligt oss är detta att jämställa 

med att skatteoptimera eftersom skatt alltid är och kommer vara en faktor när 

företag fattar beslut. Det finns egentligen två olika typer av otillåten 

skatteplanering. Den första är skatteplanering som är direkt brottslig, alltså 

skattefusk eller skattebrott. Den andra är skatteplanering som är otillåten enligt 

skattelagstiftningen, så som lagstiftaren försökt lagstifta mot de s.k. 

räntesnurrorna. Däremot kan även tillåten skatteplanering leda till moralisk 

indignation.  

 

Enligt en genomförd kartläggning av ränteupplägg som skatteplanerings-

förfarande, genomförd av Skatteverket (SKV), hade samtliga upplägg följande 

kännetecken:14  

 Ränteavdrag görs i Sverige, av ett svenskt aktiebolag eller i en svensk filial, 

till ett utländskt bolag. Samtidigt tas motsvarande ränteinkomst upp av ett 

utländskt företag i intressegemenskapen och beskattas därför inte i Sverige. 

 Olika förfaranden och regler som används i utlandet medför att 

ränteinkomsten beskattas lågt, i jämförelse med Sverige, alternativt inte 

blir föremål för beskattning alls. 

 Det räntebärande skuldförhållandet har uppkommit genom en 

koncernintern transaktion, exempelvis genom ett aktieförvärv där en 

räntebärande revers utgör ersättningen. 

 Säljaren undgår beskattning på vinsten i samband med försäljning av 

delägarrätten eftersom de är näringsbetingade och således skattefria enligt 

25a kap. 5 § IL. 

 

På grund av Sveriges avsaknad av ränteavdragsbegränsningsregler kan företag 

skatteplanera med hjälp av dessa i kombination med de svenska 

koncernbidragsreglerna. Nedan ges ett exempel på hur en koncern, med ett 

                                                           
14 Prop. 2008/09:65 s. 34. 
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utländskt moderbolag, kan utnyttja räntesnurror som skatteplaneringsupplägg för 

att reducera resultatet i ett svenskt dotterbolag och således minska beskattningen 

i Sverige. Lånestrukturen inom intressegemenskapen ser ut som följande. Företag 

A, ett svenskt aktiebolag, tar ett lån från sitt utländska systerbolag C i syfte att 

förvärva det svenska företaget B. Ett skuldförhållande mellan det svenska A och 

det utländska C upprättas. Företag A betalar ränta på skulden. Om det svenska 

företaget B redovisar vinst kan de, med hjälp av koncernbidragsreglerna i 35 kap. 

IL, lämna koncernbidrag till Företag A för att finansiera räntekostnaden för denne. 

Effekten av detta upplägg kan förklaras med tre händelser: 

 

Illustration av exemplet 

1. Företag B reducerar sin vinst genom 

avdragsrätten för lämnade 

koncernbidrag och minskar 

beskattningsunderlaget för Sverige. 

2. Företag A kan kvitta det mottagna, 

skattepliktiga, koncernbidraget mot 

ränteavdraget.  

3. Om det utländska systerbolaget C är 

beläget i ett lågskatteland beskattas 

ränteintäkten mycket lågt, 

alternativt inte alls.15 

 

Sveriges avsaknad av källskatt16 på räntebetalningar och s.k. underkapitaliserings-

regler är något som ligger till grund för problematiken med, och möjliggör, 

räntesnurror. Underkapitaliseringsregler kommer mer ingående att beskrivas 

under avsnitt 4 nedan, men kortfattat åsyftas regler som begränsar eller 

klassificerar om ränteavdrag hos räntebetalande bolag på olika sätt utifrån 

företagets relation mellan eget kapital och lånat kapital.17 Trots att företagen lärde 

                                                           
15 Prop. 2012/13:1 s.230 f.  
16 Källskatt är en skatt som betalas på skattepliktiga intäkter. Skatten dras direkt från källan när 

inkomsten uppkommer och betalas in till skattemyndigheten för den skattskyldiges räkning. 
Exempel på detta är en arbetsgivare som betalar in skatt åt arbetstagarens räkning. (National 
Encyklopedin) 
17 Prop. 2008/09:65 s.38. 

Utländskt 
moderföretag 

Svenskt 
företag A 

Utländskt 
företag C 

Svenskt 
företag B 

Lån 

Ränta 

KCB 
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sig att utnyttja ränteavdragsregeln där skatteflyktslagen inte nådde dem, bland 

annat i kombination med skattefriheten vid försäljning av näringsbetingade 

andelar 18 , införde Sverige varken underkapitaliseringsregler eller källskatt på 

ränta. Istället infördes ränteavdragsbegränsningar år 2009 i 24 kap. IL.   

                                                           
18 25a kap. 5 § IL. 
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3 Beskrivning av svenska regler  

3.1 Bakgrunden till ränteavdragsbegränsningsreglernas införande 

En utlösande faktor till 2009 års lagstiftning av ränteavdragsbegränsningar var en 

av de två Industrivärden-målen,19 RÅ 2007 ref 85, som berörde rätten till avdrag 

för ränta. Målet handlade om en koncern där AB Industrivärden (“Industrivärden”) 

var moderbolag. Industrivärden avyttrade innehavet i tre helägda dotterbolag till 

ett av sina andra dotterbolag Nordinvest AB (“Nordinvest”). Förvärvet 

finansierades med ett aktieägartillskott från Industrivärden som Nordinvest senare 

omvandlade till ett lån till moderbolaget på vilket ränta löpte. För att bekosta 

ränteutgifterna mottog Nordinvest koncernbidrag från sitt dotterbolag. Med detta 

förfarande undkom hela koncernen beskattning. Ur en civilrättslig synvinkel är 

dessa enskilda handlingar giltiga, men ur ett helhetsperspektiv framställde SKV 

handlingarna som oberättigade och de påstod även att nämnda transaktioner var 

gjorda i syfte att skapa ränteutgifter för att neutralisera mottagna koncernbidrag. 

Regeringsrätten fann, med stöd från RÅ 2001 ref. 79, att skatteflyktslagen inte var 

tillämplig på detta fall.20 Eftersom skatteflyktslagen inte ansågs tillämplig på fallet 

innebar det att koncernen fick göra fulla ränteavdrag.  

 

Efter avgörandet tillsatte SKV en särskild grupp för att undersöka omfattningen 

av problemen med koncerninterna transaktioner rörande ränteavdrag i 

skatteplanering. De önskade förhindra ovan nämnda beteende hos företag vilket 

orsakade skattebortfall. Gruppen identifierade ett antal problem, vilka till största 

del var kopplade till koncernintern skatteplanering utan affärsmässiga motiv. 

Företag utnyttjade avdrag för räntor, genom skatteplaneringsupplägg så som 

räntesnurror, för att minska företagets skatt vilket resulterade i att staten gick miste 

om skatteintäkter. Enligt SKV:s uppskattade beräkning 21  resulterade de 

identifierade förfarandena i ett skattebortfall på 7 miljarder kronor.22 Den tillsatta 

gruppen från SKV författade en promemoria om sin undersökning, efter att de 

förlorat Industrivärden-målen. Samma promemoria lades sedan till grund för 2008 

års lagförslag angående ränteavdragsreglerna, vilket i sin tur resulterade i 2009 års 

                                                           
19 Målnummer: 6699-04, 9701-04 och 6703-04. 
20 Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s.358-360. 
21 Beräkningen skedde med dåvarande bolagsskatt på 28 procent. 
22 Prop. 2008/09:65 s.43. 
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lagstiftning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a-e §§ IL. Det tog 

endast sex månader från det att SKV inkom med sin promemoria till dess att 

lagförslaget röstades igenom, vilket ledde till stor kritik gentemot lagstiftningen 

som förhastad och att processen saknade konsekvensanalys.23 

 

I ett yttrande från lagrådet24 framgick det att de ansåg att 2009 års lagstiftning av 

ränteavdragsbegränsningar var enkla att kringgå och de föreslog en utvidgning av 

begränsningen av avdragsmöjligheterna. Regeringen höll med lagrådet och 2009 

års lagstiftning kom att ändras 201225 med en förändring som trädde i kraft 2013. 

Reglerna i 24 kap. 10 a-e §§ utvidgade definitionen av intressegemenskap samt 

skärpte kravet på ränteutgifter på skulder inom intressegemenskapen till att 

omfatta samtliga skulder i sin helhet. Se mer under avsnitt 3.2.2 om 2013 års regler. 

 

3.2 Ränteavdragsbegränsningsregler för vissa skulder 

 Ränteavdragsbegränsningsregler, 2009 års lagstiftning 

Den 1 januari 2009 infördes regler om avdragsbegränsning för ränteutgifter i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Reglerna avsåg att begränsa avdragsrätten för 

ränteutgifter för företag som ingick i en intressegemenskap. Med begreppet 

företag omfattas juridiska personer och svenska handelsbolag, 26  även om 

handelsbolag inte anses som juridiska personer inom skatterätten enligt 2 kap. 3 

§ IL. Ett företag ansågs ingå i en intressegemenskap om något av följande 

rekvisit uppfylldes: 

 Ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt 

hade ett bestämmande inflytande i det andra företaget, eller 

 företagen i huvudsak står under gemensam ledning.27 

 

3.2.1.1 Huvudregler i 2009 års lagstiftning 

Huvudregeln i 2009 års lagstiftning var uppdelad i två bestämmelser. Den första 

avsåg att förhindra avdrag för vissa ränteutgifter för företag inom 

                                                           
23 Se Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på 
vissa skulder (2008-06-23), och; Prop. 2008/09:65 (2008-10-23) 
24 ME120621prot - Effektivare ränteavdragsbegränsningar - Yttrande, s. 1 ff. 
25 Prop. 2012/13:1; bet. 2012/13; FiU1, rskr. 2012:13:37. 
26 Prop. 2008/09:65, s. 32. 
27 Ibid, s.7. 
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intressegemenskap. Ränteutgifterna som avsågs var sådana avseende en skuld till 

företag inom intressegemenskapen, till den del skulden avsåg att förvärva 

delägarrätter från ett företag inom intressegemenskapen. 28  Med delägarrätter 

menas aktier eller liknande.29  

 

Huvudregelns andra bestämmelse avsåg att förhindra s.k. back-to-back lån.30 

Enligt denna bestämmelse skulle ränteavdrag även kunna nekas på en 

skuldförbindelse utanför intressegemenskapen ifall vissa förutsättningar var 

uppfyllda. Det skulle antingen gälla att ett företag i intressegemenskapen hade en 

fordran på det långivande företaget,31 eller att det fanns en fordran på ett företag 

inom det långivande företagets intressegemenskap.  

 

3.2.1.2 Kompletteringsregler i 2009 års lagstiftning 

Från huvudreglerna fanns även två undantag som möjliggjorde ränteavdrag på 

skulder inom intressegemenskapen. De två undantagen formades utifrån två 

separata villkor och utgör, efter viss modifikation, gällande rätt idag, se mer om 

detta under avsnitt 3.2.2.2 och 3.2.2.3. De två villkoren var:  

 För att ränta skulle vara avdragsgill enligt första villkoret behövde den 

motsvarande inkomsten beskattas med minst tio procent i den stat där 

mottagande företag hörde hemma, och beskattningen med tio procent 

skulle ske som om företaget bara haft den inkomsten.  

 Enligt det andra villkoret kunde räntan vara avdragsgill om både skulden 

och förvärvet som låg till grund för ränteutgifterna huvudsakligen var 

affärsmässigt motiverade.  

 

  

                                                           
28 Prop. 2008/09:65, s. 7 f., och; Dahlberg, M., Ränta eller kapitalvinst, s. 369 f. 
29 Definition tagen från 48 kap. 2 § IL.  
30 Back-to-back lån innebär att två företag i olika länder lånar likvärdig summa från varandra i 
varandras olika valutor i ett försök att skydda sig mot olika växelkurser. Användningen av back-
to-back lån som skydd för sjunkande valutakurser används emellertid inte lika mycket längre. 
Avsikten med denna paragraf är istället att hindra företag att kringgå ränteavdragsförbudet 
genom att låta koncerninterna företag låna ut pengar till en extern part som i sin tur lånar ut 
pengar till det bolag som ska göra det interna förvärvet. I detta fall gäller reglerna endast lån vid 
förvärv av interna delägarrätter. (Prop. 2012/13:1, s. 216) 
31 I lagtexten från 2009 står det “förstnämnda företaget” vilket syftar till det långivande 

företaget.  
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Rätten till ränteavdrag enligt det första villkoret ska bedömas enligt ett hypotetiskt 

test. Testet går ut på att bortse från eventuellt överskott, underskott och 

avdragsgilla utgifter hos det mottagande företaget eftersom att det mottagande 

företaget ska behandlas som att det endast haft den inkomst som motsvarar den 

ränteutgift som är föremål för bedömning. En konsekvens av detta blir att 

förutsättningen för att tillämpa detta villkor inte bör anses uppfyllt om exempelvis 

ränteinkomsten kan neutraliseras genom ett grundavdrag eller liknande. Kravet på 

lägsta beskattning anses uppfyllt om beskattningen via det hypotetiska testet 

uppgår till minst tio procent. Avgörande för bedömningen är den inkomst som 

motsvarar ränteutgiften. 32  Det hypotetiska testet tillämpas även på 

tioprocentsregeln i gällande rätt.33 

 

Ränteavdrag som prövades enligt det andra villkoret, den s.k. ventilen, innebar att 

avdragsrätt kunde medges även om beskattningen av inkomsten var lägre än tio 

procent hos mottagaren, om transaktionen genomförts av affärsmässiga skäl. Vad 

som menas med “affärsmässiga skäl” är att det inte bara finns skattemässigt 

fördelaktiga effekter av den genomförda transaktionen utan att det även ska finnas 

sunda ekonomiska och affärsmässiga överväganden i transaktionen.34 Genom de 

ändringar som skett till 2013 års lagstiftning har den s.k. ventilen kommit att 

utgöra ett helt eget undantag från huvudregeln. Även tillämpningsområdet av 

villkoret har kommit att utökas i den gällande rätten, se mer nedan under avsnitt 

3.2.2.3. 

 

 Striktare ränteavdragsbegränsningsregler, 2013 års lagstiftning 

Efter att hård kritik riktats mot 2009 års lagstiftning som förhastad och för enkel 

att kringgå gjordes lagstiftningen om till 2013, och denna utgör nu gällande rätt i 

24 kap. 10 a-f §§ IL. I den nya lagstiftningen har definitionen av 

intressegemenskap, som stadgas i 10 a §, ändrats på så sätt att 

begreppet ”bestämmande inflytande” ersattes med ”väsentligt inflytande”. 

Väsentligt inflytande avser i vart fall en ägarandel strax under 50 procent,35 kravet 

                                                           
32 Prop. 2008/09:65, s. 59 f. 
33 Prop. 2012/13:1, s. 254. 
34 Prop. 2008/09:65, s. 68 f. 
35 Prop. 2012/13:1, s. 239. 
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på mer än 50 procentigt ägande har eljest försvunnit. Anledningen till detta var att 

även företag som äger precis under 50 procent av aktierna i ett annat företag ska 

omfattas av reglerna. I förarbetet till 2013 års lagstiftning tar de upp ett exempel 

om två företag som inte på något sätt är i intressegemenskap med varandra som 

äger 49 procent respektive 51 procent av ett gemensamt bolag, vilket kan medföra 

räntebetalningar till företag i intressegemenskap. Så som lydelsen var tidigare 

kunde inte den första ägaren, som ägde 49 procent, omfattas av reglerna vilket de 

ville åtgärda i och med den nya definitionen.36 

 

3.2.2.1 Huvudreglerna, 24 kap. 10 b-c §§ IL 

Även i 2013 års lagstiftning är huvudregeln uppdelad i två bestämmelser och 

återfinns i 24 kap. 10 b-c §§ IL. Den första bestämmelsen, angående transaktioner 

inom intressegemenskapen, i 10 b § kom att utökas. Till skillnad från tidigare 

lydelse får ett företag som ingår i en intressegemenskap numera inte dra av 

kostnader för ränteutgifter som hänför sig till en skuld till ett annat företag i 

intressegemenskapen, oavsett vad skulden hänför sig till. Kravet på vad lånet ska 

användas till är således borta och bestämmelsen träffar numera samtliga lån. 

 

Den andra bestämmelsen, angående s.k. back-to-back lån, i 10 c § är även den 

utökad i 2013 års lagstiftning. Bestämmelsen omfattar nu även förvärv av 

delägarrätter som efter förvärvet kommer att ingå i intressegemenskapen. Den nya 

lydelsen medför således att externa förvärv av delägarrätter kan komma att 

omfattas av ränteavdragsförbudet.37  

 

Ändringarna i huvudreglerna kom till för att ytterligare begränsa företags 

möjligheter till att göra ränteavdrag avseende skulder inom en intressegemenskap. 

Detta skedde p.g.a. en ökad oro att en anpassning till tioprocentsregeln kan leda 

till att skattebasen urholkas ännu mer. Genom ett striktare regelverk än 2009 års 

regler ville de på så vis förhindra denna potentiella urholkning av den svenska 

bolagsskattebasen. Även införandet av ett undantag i den s.k. tioprocentsregeln 

avsåg att ytterligare motverka denna urholkning, se avsnitt 3.2.2.2 nedan.38 

                                                           
36 Prop. 2012/13:1, s. 239. 
37 Ibid, s. 265. 
38 Prop. 2012/13:1, s. 272. 
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3.2.2.2 Tioprocentsregeln, 24 kap. 10 d § IL 

Den s.k. tioprocentsregeln i 10 d § fick en utökning av den ursprungliga regeln 

och är nu mer omfattande än tidigare. Första stycket är detsamma och säger att 

regeln ska prövas enligt det hypotetiska testet där bedömningen görs utifrån 

förutsättningen att mottagen ränta är företagets enda inkomst,39  se avsnitt 3.2.1.2 

ovan. 

 

Tioprocentsregeln fick två stycken tillägg, det första tillägget återfinns i 

paragrafens andra stycke. Bestämmelsen anger att ränteavdrag ska medges 

förutsatt att företaget som tar emot räntan är skattskyldig till avkastningsskatt eller, 

om det rör sig om ett utländskt företag, betalar skatt på en nivå som kan likställas 

med avkastningsskatt. Bestämmelsen har lett till att exempelvis 

livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser, dvs. företag som är skyldiga att betala 

avkastningsskatt på pensionsmedel, nu mera får dra av ränteutgifterna bara om 

den som faktiskt har rätt till motsvarande inkomst är skattskyldig till 

avkastningsskatt. Detta gäller även för de utländska företag som beskattas på 

liknande sätt i den stat de har sitt säte, under förutsättning att skatten som betalas 

tas ut på en nivå som motsvarar den svenska avkastningsskatten.40  

 

Det andra tillägget, den s.k. omvända ventilen, utgör paragrafens sista stycke. Den 

omvända ventilen innebär att avdrag inte får göras, trots att tioprocentsregeln är 

uppfylld, om ränta på skuldförhållandet i huvudsak har uppkommit som följd av 

att intressegemenskapen hade till avsikt att få en väsentlig skatteförmån. Den nya 

lydelsen innebär att SKV har rätt att neka avdrag som skulle gjorts enligt 

tioprocentsregeln om 75 procent eller mer av skulden syftar till att skapa 

skatteförmåner.41 I propositionen föreslogs det att beslut om prövning av denna 

ventil ska kunna fattas inom samma tidsperiod som gäller för efterbeskattning42 

enligt 66 kap. SFL.  

 

                                                           
39 Ibid, s. 216. 
40 Ibid, s. 240. 
41 Ibid, s. 251. 
42 Prop. 2012/13:1, s. 245. 
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3.2.2.3 Ventilen, 24 kap. 10 e § IL 

I 10 e § återfinns den s.k. ventilen, som ger företag möjlighet till avdrag på 

ränteutgifter även om villkoren i 10 d § inte är uppfyllda. För att avdrag ska tillåtas 

krävs det att skuldförhållandet som ligger till grund för ränteutgiften 

huvudsakligen är affärsmässigt motiverat, och att företaget som har rätt till 

inkomsten är hemmahörande inom EES-området eller en stat som Sverige har 

skatteavtal med. Regeringen anger i sina skäl att avsikten med utvidgningen av 

ventilen är att göra den till en säkerhetsventil i de undantagsfall där beskattningen 

är mycket låg, 43  samtidigt som transaktionerna anses vara affärsmässigt 

motiverade. 

 

När det kommer till skulder som avser förvärv av delägarrätter är dessa 

avdragsgilla endast i den mån även förvärvet av delägarrätten huvudsakligen är 

affärsmässigt motiverat och hänför sig antingen till ett företag i 

intressegemenskapen eller till ett företag som efter förvärvet ingår i 

intressegemenskapen.44  

 

Ett flertal av remissinstanserna kom med synpunkter angående begreppet 

“huvudsakligen affärsmässigt motiverat”. Med huvudsakligen avses cirka 75 

procent eller mer enligt IL45 men begreppet kan diskuteras. Begränsningen har 

införts för att tydliggöra att det är de affärsmässiga skälen, inte de skattemässiga 

skälen, som ska utgöra de övervägande skälen för en transaktion. Begreppet 

affärsmässiga skäl är dock inte alltid lika klart som Regeringen hoppats på, utan 

utgör ofta en tolkningsfråga i sig. Redan vid förslaget för 2009 års lagstiftning 

ifrågasattes begreppet affärsmässighet av Lagrådet som ansåg att affärsmässigt, så 

som det används nu, skulle få innebörden att det inte anses affärsmässigt att ta 

hänsyn till skattemässiga effekter. Istället önskade Lagrådet ett tydliggörande av 

att affärsmässighet ska föreligga i en transaktion, även vid bortseende av 

eventuella skatteeffekter. Regeringen, som i och för sig delade denna åsikt, valde 

trots detta att inte genomföra någon ändring som innebar ett förtydligande av 

                                                           
43 En beskattning på under 10 procent. 
44 Prop. 2012/13:1, s. 256. 
45 Prop. 1999/2000:2, del 1, s. 502 ff. 
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begreppet. De ansåg istället att det var tillräckligt att hänvisa till lagens syfte för 

att förstå innebörden, det vill säga att motverka alltför skattedrivna transaktioner.46  

 

I paragrafens sista stycke har ett krav om undersökning av finansieringsform 

tillkommit för att säkerställa att finansieringen är affärsmässigt motiverad. Vid 

bedömning av affärsmässighet måste hänsyn tas till om finansiering istället hade 

kunnat ske genom ett kapitaltillskott från det företag som har den aktuella fordran 

på företaget, eller ett företag som har ett väsentligt inflytande i det låntagande 

företaget. 47  Vid en bedömning av om skuldförhållandet anses affärsmässigt 

motiverat ska bedömningen ske utifrån både borgenärens och gäldenärens 

perspektiv.48  

 

3.2.2.4 Ventilen för back-to-back lån, 24 kap. 10 f § IL 

Bestämmelsen i 10 f §, ventilens motsvarighet för back-to-back lån, utgör nu en 

egen bestämmelse och fanns tidigare i 10 e §. Bestämmelsen har utökats så att den 

även kom att omfatta förvärv av delägarrätter som efter förvärvet ingår i 

intressegemenskapen, vilket resulterar i att även externa förvärv av delägarrätter 

omfattas. Tioprocentsregeln i 10 d § och denna ventil har utvidgats på i princip 

samma sätt och innebörden i de båda bestämmelserna är densamma. Innebörden 

av detta blir att företag som beskattas med avkastningsskatt, eller på liknande sätt, 

bara får dra av ränteutgifterna om de hänför sig till back-to-back lån om det 

huvudsakliga skälet till skuldförhållandet inte är att intressegemenskapen ska få 

en väsentlig skatteförmån. Den andra möjligheten till att få avdrag för 

ränteutgifterna är om både förvärvet, och skuldförhållandet som ligger till grund 

för ränteutgifterna huvudsakligen är affärsmässigt motiverat. Villkor för att denna 

avdragsrätt ska vara gällande är att företaget, som har en sådan fordran som avses 

i 10 c §, är hemmahörande inom antingen EES eller en stat som Sverige har ingått 

skatteavtal med, om avtalet inte är begränsat till att endast omfatta vissa 

inkomster.49 

 

                                                           
46 Prop. 2008/09:65, s. 88. 
47 Prop. 2012/13:1, s. 254. 
48 Ibid, s. 256. 
49 Prop. 2012/13:1, s. 265-266. 
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 Tillämpning av lagstiftningen 

Utökningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i och med 2013 års lagstiftning 

verkar inte ha löst all problematik med räntebaserad skatteplanering. Även om 

SKV inte identifierat några direkta kringgåenden av 2013 års regler är de av 

uppfattningen att skatteplanering med interna räntor fortfarande förekommer i 

betydande omfattning och att dessa istället indirekt ska omfattas av lagen. Enligt 

en utredning av SKV från 201650 finns viss osäkerhet vid rättstillämpningen, 

främst eftersom reglerna inte varit föremål för några större processer och ingen 

vidare praxis därför har etablerats på området. De omfattande förhandsbeskeden 

från SKV har inte lett till någon praxis från HFD eftersom de avvisats av 

domstolen. 51 

 

I de mål SKV fört är det inte ränteavdragsfrågan i sak som prövats utan istället 

frågan om räntan ansetts vara marknadsmässig. Mölnlycke-målet52 är ett sådant 

mål där SKV ifrågasatt om en satt ränta på ett aktieägarlån som, enligt dem, ej är 

marknadsmässigt satt. Processen drevs inte utifrån ränteavdrags-

begränsningsreglerna i 24 kap. 10 a-f §§ IL utan utifrån den s.k. korrigeringsregeln 

i 14 kap. 19 § IL. Korrigeringsregeln syftar till att justera räntor, som inte är 

affärsmässigt satta, till en marknadsmässig nivå.  

 

I samband med processen uttalade sig Börje Noring, SKV:s skatterevisor och 

tillika handläggare i Mölnlyckeprocessen, om att uppläggen i målen i de flesta fall 

varit i enighet med gällande lagstiftning. Noring menar även att domstolarna i 

dessa mål inte ger någon anvisning till vad som ska ses som en rimlig ränta, utan 

de nöjer sig med att påpeka att SKV inte kan visa att räntan är armlängdsmässig.53 

Denna form av dom i samband med att samtliga mål är unika, att de olika 

domstolarna kan komma att döma något annorlunda samt bristen på praxis på 

                                                           
50 Skatteverkets promemoria, Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn. 
51 Ibid, s. 19. 
52 KamR: Målnummer 1262-1264-13. 
53 Med armlängdsmässig ränta menas att räntan ska ses som marknadsmässig. Villkoren i en 
koncernintern transaktion ska jämföras med en transaktion mellan två oberoende parter för att 
visa på att räntan är armlängdsmässig/marknadsmässig. (Källqvist och Köhlmark, s. 259) 
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området gör att förutsebarheten hämmas och det blir svårt för samtliga inblandade 

att avgöra vad som är att se som marknadsmässig ränta. 54 

 

Mölnlycke-målet var som nämnt ett av de riskkapitalbolag SKV processade emot 

när de ifrågasatte flera riskkapitalbolags räntebaserade skatteplaneringsupplägg. 

Målet handlade om ett aktieägarlån från koncernens två huvudägare, ett svenskt 

och ett utländskt bolag.  

 

I målet hade SKV i del vägrat avdrag på ägarlånen, eftersom de ansåg att räntan 

hänförlig till räntekostnaderna inte var marknadsmässig. Det utländska lånet 

prövades enligt korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Det är SKV som har bevis, 

och alltså ska visa att det har skett en felaktig prissättning på lånet och att 

räntesatsen ska justeras därefter. Kammarrätten ansåg att SKV inte fullgjorde sin 

bevisbörda i att visa att den avtalade räntan avviker från vad som hade avtalats 

mellan två oberoende företag. Till skillnad från det utländska lånet prövades det 

svenska lånet utifrån huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. När det kommer till den här 

delen av lånet är det bolaget, dvs. den skattskyldige, som har att bevisa att 

avdragsrätt för räntorna föreligger. I många fall är det tillräckligt att betalning och 

bokföring har skett för att det ska vara bevisat. Korrigeringsregeln är klart mer 

preciserad av de två bestämmelserna, och det finns skillnader i tillämpningen 

mellan dessa två. I båda reglerna gäller dock att den avgörande materiella frågan, 

är om räntan på ägarlånen i praktiken anses överstiga vad som anses med 

marknadsmässig ränta. Utfallet i Mölnlycke-målet blev att bolaget hade rätt till 

ränteavdrag för dess räntekostnader då SKV inte kunde bevisa sin sak, eftersom 

kammarrätten avslog SKV:s överklagan i målet. 

 

Mölnlycke-målet är ett gammalt mål som prövades enligt 2009 års regler. Det 

verkar dock fortfarande vara svårt att få en anvisning från domstolarna om vad 

som anses utgöra en rimlig ränta. I SKV:s rättsliga vägledning från 2015 

hänvisade de tillbaka till Mölnlycke-målet samt sju fall innan dess, där 

domstolarna i de flesta fall nöjde sig med att meddela att SKV inte kunnat visa att 

                                                           
54 SvD: Skatteverket golvat fajten om räntesnurrorna, 2013-12-13 (Hämtad 2016-03-28). 
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räntan inte är armlängdsmässig. 55 SKV har överklagat fem av domarna i HFD, 

där det varit fråga om internprissättningar om räntor på 12 till 15 procent, men 

prövningstillstånd har inte meddelats för något av målen. SKV är dock tydliga 

med att de inte tror att anledningen till nekat prövningstillstånd utgör ett 

ställningstagande från domstolen att en ränta om 15 procent är rimlig.56 

  

                                                           
55 Skatteverkets rättsliga vägledning: Ränta på koncerninterna lån 2015. Informationen är 
samlad från sju olika fall från KamR dömda innan Mölnlyckemålet; Mål nr 6953—6957-13, 
4252—4253-11, nr 3684—3686-11,  nr 7063—7066-11, nr 2457—2459-11 och 2460—2463-11 
samt mål nr 9053—9054-12. 
56 Skatteverkets rättsliga vägledning: Ränta på koncerninterna lån 2015. 
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4 Underkapitaliseringsregler 

I föregående kapitel behandlades de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna 

och hur de försöker åtgärda problemet med s.k. räntesnurror. I detta avsnitt följer 

en kortare behandling av underkapitaliseringsregler och länder som använder sig, 

eller har använt sig, av sådana regler för att komma åt samma problem som 

Sveriges gällande ränteavdragsbegränsningsregler. När vi pratar om 

underkapitaliseringsregler i dessa länder kommer vi endast ta upp hur 

underkapitaliseringsreglerna är utformade, hänsyn kommer ej tas till övriga delar 

av landets lagstiftning.  

 

4.1 Syftet med underkapitaliseringsregler 

Införandet av underkapitaliseringsregler har i de flesta länder grundat sig i två 

problem; räntebaserad skatteplanering och den skattemässiga skillnaden mellan 

lånat kapital och eget kapital. Den räntebaserade skatteplaneringen ser ut så som 

de problem Sverige velat lagstifta emot; utländska aktieägare (moderbolag) av 

nationella bolag nyttjar hög skuldsättning och höga räntor för att utvinna 

avdragsgilla ränteutbetalningar i dotterbolaget istället för att ha icke avdragsgilla 

utdelningar. 57  Det andra problemet grundar sig i en snedvridning gällande 

skattemässiga skillnader mellan lånat kapital och eget kapital.  

 

Diskussionen kring underkapitaliseringsregler kan, något förenklat, sägas grunda 

sig i det faktum att skillnad normalt görs mellan beskattning av räntor och 

beskattning av vinstutdelningar. En ränteutgift från ett inhemskt bolag till ett 

utländskt långivande bolag resulterar ofta i att räntekostnaden är avdragsgill. Är 

det däremot tal om en utdelning från ett inhemskt bolag till ett utländskt bolag är 

kostnaden väldigt sällan avdragsgill. Istället är utdelningen ofta föremål för 

dubbelbeskattning och, inte allt för sällan, kupongskatt. Skillnaden leder till att 

bolag inom koncerner skapar höga belåningsnivåer i högskatteländer för att sedan 

föra över kapitalet, i form av ränteutbetalningar, till lågskatteländer. På så vis 

minskar beskattningsunderlaget i dotterbolagets hemviststat och ränteinkomsten 

beskattas lågt eller inte alls hos mottagaren. Av det nu sagda kan sägas att det finns 

                                                           
57 Arnold, J. B. och McIntyre, J. M., Internation tax primer, s. 83. 
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som en inneboende snedvridning i skattesystemet som ger incitament till företag 

att finansiera sina dotterbolag genom lån istället för eget kapital.58 

 

Länder som har, eller har haft, underkapitaliseringsregler införde dessa i syfte att 

neutralisera den skattemässiga skillnad som finns mellan lånat kapital och eget 

kapital. Reglerna kan utformas på flera olika sätt, och en allmän utformning 

kommer att utredas kortare nedan.  Mer specifika exempel på olika utformningar 

ges genom att visa hur Danmark, Tyskland och Nederländerna har utformat sina 

regler, se mer under avsnitt 4.3 nedan.  

 

4.2 Utformningen av underkapitaliseringsregler 

Utformningen av länders underkapitaliseringsregler kan variera, men det finns 

vissa drag som de har gemensamt. I allmänhet är reglerna utformade så att viss 

lånefinansiering från ägarens sida tillåts, istället regleras den högsta “tillåtna” 

andelen utlånat kapital (av ägarna) genom ett storleksförhållande (kvottal) i 

relationen mellan lånat kapital och eget kapital. Relationen kan variera men 

gemensamt är att vid räntekostnader över förhållandet/kvoten medges inte avdrag. 

Nivån på definitionen av ägarskap kan även det variera med allt ifrån 15 procent 

till fullt ägande. Det reglerna ämnar komma åt är de interna förhållanden mellan 

bolag som ingår i en intressegemenskap.59 Det underkapitaliseringsregler avser att 

förhindra är i slutändan samma sak som ränteavdrags-begränsningsreglerna avser; 

reduktionen av vinst, och således en minskad bolagsskattebas, genom betalning 

av avdragsgill ränta.  

 

Tidigare hade underkapitaliseringsregler gemensamt att endast rikta sig mot 

utländska långivande bolag vilka hade betydande ägande i ett inhemskt låntagande 

bolag. Att endast rikta sig mot gränsöverskridande transaktioner har underkänts 

av EU-domstolen, bland annat i det s.k. Lankhorst-Hohorst60  målet som inte 

godtog Tysklands sätt att skilja mellan tyska bolag med inhemskt moderbolag och 

tyska bolag med utländskt moderbolag.  

                                                           
58 Arnold, J. B. och McIntyre, J. M., Internation tax primer, s. 76 f. 
59 Ibid, s. 78. 
60 Mål C-324/100: Lankhorst-Hohorst. 
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Hur kvottalet i reglerna bestäms kan variera. Antingen stadgas ett fixerat tal eller 

så bestäms förhållandet genom att ta hänsyn till nationella företags mått. När 

hänsyn tas till nationella företags mått kan även hänsyn tas till mått inom en 

speciell industriell, alternativt kommersiell, sektor. Ytterligare ett mått som kan 

använda är s.k. Earnings-stripping rule där reglerna bestämmer kvoten genom 

relationen mellan räntan och bolagets inkomst.61  

 

De flesta länder använder sig dock av ett fixerat kvottal där 3:1 är ett vanligt tal, 

men måttet har historiskt sett varierat mellan allt ifrån 1:1 till 9:1.62 Ett fixerat 

kvottal på 3:1 innebär att underkapitaliseringsreglerna blir aktuella när det lånade 

kapitalet i bolaget uppgår till mer än tre gånger vad det egna kapitalet är. 

Aktualiseras underkapitaliseringsreglerna innebär det att avdrag för den 

överstigande delen inte medges. Så länge ett bolag håller sig inom ramen för 

storleksförhållandet som kvottalet anger sker således inget ingripande med hjälp 

av underkapitaliseringsreglerna, varför räntekostnaderna får dras av.  

 

En del länder har valt att komplettera sina underkapitaliseringsregler med den s.k. 

armlängdsprincipen i artikel 9 i OECD:s modellavtal. Artikeln reglerar 

transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Syftet med artikeln är att 

undvika dubbelbeskattning mellan staterna och ger dem rätt till att korrigera 

inkomster om avtalen resulterar i villkor som avviker från det som skulle ha 

avtalats mellan två oberoende parter. 63  Artikeln utgår som sagt från den s.k. 

armlängdsprincipen som innebär att avtalsvillkor mellan företag i en 

intressegemenskap ska jämföras med oberoende parter. Efter jämförelsen ska 

justeringar göras utifrån identifierade skillnader som är av avsevärd betydelse för 

det pris eller den avkastning som krävs för den oberoende parten.64 Principen 

innebär att en gräns sätts för vad som kan anses vara en marknadsmässig ränta på 

lån, och ränta som överstiger vad som anses marknadsmässig blir inte avdragsgill. 

Motsvarigheten till armlängdsprincipen i svensk rätt är den s.k. korrigeringsregeln 

i 14 kap. 19 § IL.  

                                                           
61 Arnold, J. B. och McIntyre, J. M., Internation tax primer, s. 79. 
62

 Gäverth, L., Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 65. 
63 Artikel 9 i OECD:s modellavtal. 
64 Källqvist, J. och Köhlmark, A., Internationella skattehandboken, s. 259. 
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Sammanfattningsvis är det underkapitalisering där långivare och aktieägare är en 

och samma person, moder- och dotterbolagsförhållandet, som främst 

uppmärksammats i olika typer av lagstiftningssammanhang. Skälen är många till 

varför multinationella koncerner väljer att låta företag vara svagt 

underkapitaliserade. Det kan exempelvis bero på att företag vill lånefinansiera ett 

utländskt dotterbolag, för att i slutändan kunna göra avdrag för räntekostnaderna 

istället för att motta beskattningsbar utdelning. Följden av detta upplägg är att 

beskattningsunderlaget i låntagarens hemviststat minskas, och ibland även i 

långivarens hemviststat beroende på hur skatteavtal och liknande är utformat. I de 

flesta stater är även ränteinkomster föremål för lindrigare beskattning än vad 

utdelningar är vilket ökar fördelen med lånefinansiering. Något som inte ska 

glömmas bort är att, utöver de skattemässiga skälen som talar för lånefinansiering, 

finns det nog så viktiga affärsmässiga skäl som är avgörande när företag står inför 

valet av finansieringsform.65 

 

Som tidigare nämnts har Sverige inte några underkapitaliseringsregler, istället är 

det ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kapitlet IL som begränsar 

ränteavdragsrätten. Underkapitaliseringsregler skulle dock kunna ses som ett 

alternativ till de regler vi har idag för att hantera problematiken med räntebaserade 

skatteplaneringsupplägg. Det är därför av intresse för uppsatsens syfte att utreda 

dessa regler mer och detta kommer att göras nedan med hjälp av utländsk rätt. 

 

  

                                                           
65  Gäverth, L., Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 5 f. 
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4.3 Utländska regler 

 Danmark 

Den generella regeln för ränteutgifter i Danmark är lik den svenska vilket innebär 

att ränteutgifter alltid är avdragsgilla. Underkapitaliseringsregler infördes därför 

1999 i Danmark, som ett sätt att modifiera den generella regeln och skydda den 

danska bolagsskattebasen mot att företag drar av höga räntor på lån finansierat 

genom interna bolagsskulder istället för finansiering med eget kapital. Reglerna 

ändrades 2004 för att stämma överens med EU-rätten och kom därefter även att 

gälla gränsöverskridande transaktioner.66  

 

Danmarks skatteregler genomgick ett paket med ändringar under 2007 som bland 

annat innehåller begränsningar av avdragsrätten för räntebetalningar för bolag och 

andra juridiska personer. Ändringarna syftade dels till att motverka aggressiv 

skatteplanering, dels till att uppnå en mer likformig fördelning av 

skattebelastningen som motiverades som ett sätt att finansiera en sänkning av 

bolagsskattesatsen i landet från 28 procent till 25 procent. Vi kommer kort att 

beröra dessa ändringar under avsnitt 4.3.1.6 nedan. 

 

4.3.1.1 Definition av ränta  

Danmark har, precis som Sverige, ingen legal definition av ränta, definitionen 

har utvecklats genom praxis. Ränteavdragsbegränsningsreglerna utgår från 

nettot av de finansiella kostnaderna, som innehåller både räntor, kapitalvinster 

och kapitalförluster på låneinstrument.67  

 

4.3.1.2 Utformning 

De danska underkapitaliseringsreglerna utgår från ett fixerat kvottal och har 

utöver det två ytterligare förutsättningar som måste uppfyllas för att de ska bli 

tillämpliga. För att reglerna ska kunna tillämpas ska det dels vara fråga om en s.k. 

kontrollerad skuld (definieras nedan), dels ska denna skuld överstiga en viss 

beloppsgräns. 

 

                                                           
66 Bjørnholm, N. & Oreby Hansen, A., Denmark in international tax planning, IBFD Publications, 
Amsterdam, 2005, s. 157-158. 
67 SOU 2014:40, s. 197. 
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Underkapitaliseringsreglerna i Danmark utgår från kvottalet 4:1, sett till utgången 

av taxeringsåret. Kvottalet innebär att det lånade kapitalet inte får överstiga fyra 

gånger det egna kapitalet vid taxeringsårets slut.68  

 

Vid avgörandet om företagets soliditet överstiger förhållandet 4:1 ska skulden 

vara värderad till marknadsvärde vid utgången av taxeringsåret. I de fall skulderna 

är i utländsk valuta ska dessa räknas om till danska kronor till den valutakurs som 

gäller i slutet av taxeringsåret. Storleksförhållandet beräknas genom att samtliga 

skulder i företaget dras av mot tillgångarna, där tillgångarna ska värderas till 

marknadsvärdet vid utgången av räkenskapsåret.69 

  

Utöver kvottalet finns ytterligare två kriterier för att underkapitaliseringsreglerna 

ska kunna gå in och begränsa avdragsrätten. Kriterierna hör samman och innebär, 

dels att det danska företaget har en s.k. kontrollerad skuld, dels att denna skuld 

överstiger tio miljoner danska kronor.70 

 

Med en kontrollerad skuld menas en skuld till en utländsk juridisk person, som är 

anknuten till den utländska enheten om vissa förutsättningar är uppfyllda.71 En av 

förutsättningarna är att det danska företaget står under kontroll av ett annat danskt 

eller utländskt bolag. Kontroll definieras som att 50 % av aktierna eller rösträtten 

i ett företag ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av ett annat företag.72 

 

Med kontrollerad skuld menas även en skuld till ett danskt eller utländskt företag 

som inte ingår i intressegemenskapen, men som har gett ekonomiskt stöd genom 

exempelvis ett lån till ett annat danskt eller utländskt företag.  S.k. back-to-back 

lån räknas som sådant ekonomiskt stöd.73 

 

                                                           
68 Bjørnholm, N. & Oreby Hansen, A., Denmark in international tax planning, IBFD Publications, 

Amsterdam, 2005, s. 158. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid, s. 159. 
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4.3.1.3 Undantag 

Även om kriterierna ovan är uppfyllda kan underkapitaliseringsreglerna undantas 

tillämpning för ett bolag under en viss förutsättning. Förutsättningen är att det 

låntagande bolaget kan visa på att de skulle erhållit ett likvärdigt lån med 

likvärdiga lånevillkor från en utomstående part. Kan bolaget göra detta kommer 

underkapitaliseringsreglerna inte att tillämpas och bolaget får således göra fulla 

ränteavdrag.  

 

4.3.1.4 Tillämpning 

De danska underkapitaliseringsreglerna tillämpas endast när långivaren är en 

juridisk person och när samtliga kriterier ovan är uppfyllda, och undantag inte 

tillämpliga. Om reglerna blev tillämpbara begränsades ränteavdragen så att 

räntekostnader hänförda till skulder över kvottalet inte blev avdragsgilla. Det sker 

ingen omvandling av räntan till icke avdragsgill utdelning utan den är fortfarande 

att se som ränta.74 Efter regeländringen 2004 tillämpas reglerna, som ovan nämnt, 

på dansk låntagare med såväl dansk som utländsk långivare.  

 

4.3.1.5 Närstående begreppet 

För att företag ska ses som närstående enligt dansk rätt och för att 

underkapitaliseringsreglerna ska bli tillämpliga krävs det att företaget eller 

koncernen direkt, eller indirekt kontrollerar mer än 50 procent av antingen 

kapitalet eller rösterna i ett danskt låntagande bolag. 75
 

 

4.3.1.6 Kort om de nya reglerna 

Som vi tidigare nämnt genomgick Danmarks ränteavdragsbegränsande regler en 

hel del förändringar under 2007. De har inte ersatt sina underkapitaliseringsregler 

utan istället valt att komplettera dem med ytterligare regler för att begränsa 

ränteavdragen. De nya reglerna är ingenting som kommer att utredas grundligt i 

denna uppsats, eftersom fokus är på underkapitaliseringsreglerna. Däremot anser 

vi det faktum att de kompletterat sina regler relevant och intressant för att kunna 

                                                           
74 Bjørnholm, N. & Oreby Hansen, A., Denmark in international tax planning, IBFD Publications, 
Amsterdam, 2005, s. 158. 
75 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 37. 
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föra en mer djupgående analys av underkapitaliseringsregler som system och 

kommer därför nedan att ges en kort redogörelse för de kompletterande reglerna.  

 

Införandet av reglerna motiverades, som tidigare nämnt, i huvudsak av tre faktorer. 

För det första syftade de till att motverka aggressiv skatteplanering, för det andra 

var det ett försök att uppnå en mer likformig fördelning av skattebelastningen och 

för det sista sågs det som ett sätt att finansiera en sänkning av bolagsskattesatsen 

från 28 procent till 25 procent.76 

 

Begränsningarna innehöll en huvudregel och en kompletteringsregel. Båda 

reglerna begränsar avdrag för nettofinansieringsutgifter och gäller endast om hela 

koncernens nettofinansieringsutgifter överstiger 21,3 miljoner danska kronor. Om 

företag ingår i dansk sambeskattning, d.v.s. att företag inom en koncern beskattas 

tillsammans,77 beräknas begränsningarna först på koncernnivå för att sedan göras 

proportionella för respektive företag i koncernen.78 

 

Huvudregeln sätter ett maxtak på avdragen baserat på relationen till det 

skattemässiga värdet av bolagets tillgångar. Ränteavdragsbegränsningen i och 

med huvudregeln gäller för räntor på alla skulder, närstående som icke närstående. 

Vidare tillåter regeln att räntor som inte fått dras av innevarande år får föras vidare 

till nästa år.  

 

Kompletteringsregeln, eller EBIT-regeln, innebär att avdrag för ett enskilt bolags 

nettofinansieringsutgifter får göras med ett belopp om högst 80 procent av 

bolagets EBIT. Även denna regel gäller för samtliga skulder och tar ingen hänsyn 

                                                           
76 Prop. 2012/13:1, s. 225. 
77  För ytterligare förklaring: När företag ”sambeskattas” deklarerar de en s.k. 
sambeskattningsinkomst bestående av summan av varje enskilt företags skattepliktiga 
inkomst. Ett eventuellt överskott fördelas därefter mellan de överskottsgivande företaget i 
förhållande till deras respektive överskott och, om den sammanlagda 
sambeskattningsinkomsten är negativ, fördelas underskottet mellan de underskottsgivande 
företagen i förhållande till respektive underskott. Se exempelvis Skatteverkets 
ställningstagande, Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning eller § 31 lov om 
inkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. 
78 Prop. 2012/13:1, s. 225. 
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till något närståenderekvisit, och även i detta fall får outnyttjade avdrag föras 

vidare till nästa år. 79 

 

 Tyskland 

Den generella regeln i Tyskland är att ränteintäkter beskattas på̊ samma sätt som 

andra inkomster, och ränteutgifter hänförda till marknadsmässiga lån är 

avdragsgilla. Tyskland införde underkapitaliseringsregler 1994, och de ändrades 

till år 2004 efter ett EUD avgörande. De nya reglerna gällde fram till 2008, när de 

helt och hållet ersattes av ett nytt system med räntespärr.80 

 

4.3.2.1 Definition av ränta 

Tysklands skattemässiga definition av ränta är densamma som deras ekonomiska 

definition. Deras ekonomiska, och således även skattemässiga, definition innebär 

att termen ränta omfattar samtliga kostnader för det lånade kapitalet.81 

 

4.3.2.2 Utformning av 2004-års regler 

De tyska underkapitaliseringsreglerna grundar sig på ett fixerat kvottal och 

begränsas dels av en beloppsgräns, vilken ränteutgifterna måste överstiga, dels 

krav på ett kvalificerat innehav. Utformningen av de tyska reglerna har ändrats 

från den originella utformningen till följd av kritik från EUD om att de stred mot 

EG-rätten när de endast träffade gränsöverskridande transaktioner. 

 

Underkapitaliseringsreglerna i Tyskland grundar sig på storleksförhållandet 1,5:1. 

Kvottalet innebär att om räntan löpte på en intern skuld som, vid någon tidpunkt 

under beskattningsåret, översteg 1,5 gånger det egna kapitalet begränsades 

ränteavdraget för den överskjutande delen.82 

 

                                                           
79 Prop. 2012/13:1, s. 225. 
80 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 40. 
81 SOU 2014:40, s. 197. 
82 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 41. 
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Nämnda kvottal var inte det enda kriteriet för att begränsa avdragsrätten på räntor, 

utan ytterligare två kriterier behövde vara uppfyllda för att reglerna skulle bli 

tillämpliga. 

 

Det första kriteriet var en beloppsspärr om 250 000 euro. Denna gräns innebar att 

de totala ränteutbetalningarna var tvungna att överstiga beloppet om 250 000 euro 

för att underkapitaliseringsreglerna skulle aktualiseras.  

 

Det andra kriteriet var ett krav på ett kvalificerat innehav i gäldenären, som ska 

vara ett tyskt bolag, någon gång under beskattningsåret. Med ett kvalificerat 

innehav menas att borgenären, eller närstående till denne, äger mer än 25 % av det 

nominella kapitalet hos gäldenären.83 

 

4.3.2.3 Undantag 

Likt de danska reglerna fanns ett undantag som innebar att reglerna inte 

tillämpades, trots att ovan beskrivna kriterier uppfylldes, om företaget kunde visa 

att räntan var att se som marknadsmässig. Med marknadsmässig menades i det här 

fallet att låntagaren kunde visa att ett liknande lån med liknande villkor hade 

kunnat erhållas från en extern långivare.  

 

4.3.2.4 Tillämpning 

I de fall kriterierna ovan uppfylls, och undantaget inte är tillämpligt, begränsas 

rätten till ränteavdrag för de kostnader hänförda till skulderna över kvottalet. De 

tyska underkapitaliseringsreglerna tillämpades från en början endast på tyska 

låntagare med utländsk långivare. Efter en ändring 2004, till följd av ett EUD 

domslut, tillämpades reglerna på̊ tyska låntagare med såväl tysk långivare som 

utländsk långivare. Reglerna tillämpades oavsett om mottagen ränta var 

skattepliktig för mottagaren.84  

 

                                                           
83 Ibid. 
84 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 41. 



36 
 

4.3.2.5 Förenlighet med EU-rätten 

Tysklands underkapitaliseringsregler ändrades 2004 efter avgörandet i det s.k. 

Lankhorst-Hohorst målet85 i EUD för att reglerna skulle vara förenliga med EU-

rätten. De ursprungliga underkapitaliseringsreglerna skiljde på tyska dotterbolag 

som hade sitt moderbolag i Tyskland och de som hade sitt moderbolag utanför 

Tyskland. I målet kom domstolen fram till att en skillnad i beskattning som 

grundar sig i var moderbolaget har sitt säte strider mot artikel 43 EG och ska tolkas 

som att det utgör ett hinder mot etableringsfriheten. Det var denna skillnad i 

behandling av nationella och gränsöverskridande transaktioner som kom att 

ändras till 2004 års lagstiftning för att anses förenlig med EG-rätten.86 

 

4.3.2.6 Närstående begreppet 

Enligt de tyska reglerna krävs det, som tidigare nämnts, att företagen ska ha haft 

ett kvalificerat innehav i gäldenären någon gång under beskattningsåret eller vara 

närstående någon med ett kvalificerat innehav. Ett innehav anses kvalificerat om 

ägarandelen utgör mer än 25 procent av det nominella kapitalet.87
 

 

4.3.2.7 Kort om 2008 års skattereform 

Tyskland genomförde en av sina största skattereformer någonsin 2008 där bland 

annat deras underkapitaliseringsregler ersattes med s.k. EBITDA-regler.88 Även 

om de nya reglerna inte ska utredas i denna uppsats kan det vara av intresse att få 

en kort inblick i skattereformen och valet av att ersätta underkapitaliserings-

reglerna för att senare kunna föra en ordentlig analys. 

 

                                                           
85 Mål C-324/100: Lankhorst-Hohorst. 
86 Avgörandets kom ut 2002 och en reform av underkapitaliseringsreglerna trädde i kraft först 
2004. 
87 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 41. 
88 Det har varit svårt att hitta någon direkt anledning till bytet av ränteavdragsbegränsningsregler, 
mer än att de skedde i samband med en av deras större skattereformer som syftade till att göra 
Tyskland mer intressant för utländska investerare. En teori kring bytet av regler torde kunna vara 
att de egentligen endast ville reglera gränsöverskridande transaktioner. När denna utformning 
av reglerna inte längre ansågs förenlig med EU-rätten kan de ha setts som mindre intressanta 
och blev således utbytta i och med skattereformen mot regler som ansågs uppfylla det syfte de 
ville uppnå. 
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Huvudsyftet med Tysklands skattereform 2008 var att göra skattesystemet mer 

attraktivt för utländska investerare. I och med reformen infördes nya 

begränsningar för ränta, vilka kom att ersätta de tidigare underkapitaliserings-

reglerna, och i samband med reformen sänktes även den tyska bolagsskatten från 

25 % till 15 %. En av de större målsättningarna med reformen var att ge incitament 

till företag att i högre utsträckning finansiera sin verksamhet med eget kapital 

istället för lånat kapital.89  

 

De EBITDA-regler som kom att ersätta underkapitaliseringsreglerna är 

tillämpliga på räntor på både interna och externa lån, på rent inhemska 

förhållanden såväl som gränsöverskridande förhållanden och för aktiebolag såväl 

som för handelsbolag. Innebörden av räntespärren är att avdrag i princip inte 

medges för nettoräntekostnader som överstiger 30 % av skattemässigt EBITDA. 

 

 Nederländerna 

Den generella regeln i Nederländerna är att ränteintäkter beskattas på samma sätt 

som andra inkomster och att ränteutgifter avseende marknadsmässiga lån innebär 

avdragsrätt. Nederländerna införde sina underkapitaliseringsregler 2004 och de 

var gällande fram till 2013 då de ersattes av s.k. tracing-rules.90  

 

4.3.3.1 Definition av ränta 

Vi har ovan diskuterat hur begreppet ränta definieras i de olika länderna. Eftersom 

definitionen av ränta är intressant, och till viss del central, i vår diskussion har vi 

även sökt efter att se hur det definieras i Nederländerna. Tyvärr har vi sökt efter 

definitionen utan framgång. Det innebär inte att de inte har definierat begreppet 

utan att vi tyvärr, om en definition finns, inte lyckats hitta den.  

 

  

                                                           
89 New German Tax Rules on Financing Expenses, 2007, Intertax 35, issue 8/9, s. 518-525. 
90 Tracing rules har som syfte att fastställa vad lånen har använts till och om det är ett 
acceptabelt verksamhetsområde som ska föranleda avdragsrätt. (Dahlberg, Internationell 
beskattning, s. 214) 
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4.3.3.2 Utformning av reglerna 

Nederländerna har haft underkapitaliseringsregler av det traditionella snittet från 

2004 till 2013 och de byggde på två huvudförutsättningar. Den första 

förutsättningen var ett traditionellt, fixerat kvottal och det andra var en 

beloppsgräns som den överskjutande delen över kvottalet var tvungen att överstiga. 

Var båda dessa förutsättningar uppfyllda blev underkapitaliseringsreglerna 

aktuella och begränsade avdragsrätten för ränta under vissa förutsättningar.91 

 

Den första förutsättningen för de nederländska underkapitaliseringsreglerna var 

ett fixerat kvottal om 3:1 vilket innebar att underkapitaliseringsreglerna 

aktualiserades om det lånade kapitalet var mer än tre gånger så stort som det egna 

kapitalet.  

 

Den andra förutsättningen var att den överskjutande delen, om kapitalstrukturen 

översteg relationen 3:1, var tvungen att överstiga 500 000 euro. Uppfylldes båda 

dessa kriterier tillämpades reglerna under ytterligare vissa förutsättningar.92 

 

En av de ytterligare förutsättningarna var att ränteavdrag inte fick nekas till ett 

större belopp än räntekostnader som hänförde sig till lån från närstående, eller lån 

som garanterades av närstående. 93  Vad begränsningen innebär rent praktiskt 

kommer att utredas i avsnitt 4.3.3.4 nedan. 

 

4.3.3.3 Undantag 

Till skillnad från både de danska och tyska reglerna tar de nederländska reglerna 

inte hänsyn till om bolaget kan visa på att de skulle erhållit ett liknande lån med 

liknande villkor från en extern part. Det enda sättet att påverka 

underkapitaliseringsreglerna var möjligheten till bedömning enligt ett annat 

kvotvärde. Denna möjlighet fanns om kvotvärdet, för hela den grupp företaget 

ansågs ingå i, var högre än 3:1. För att visa att gruppens kvotvärde översteg 

relationen 3:1 användes gruppens koncernredovisning vid ingången och utgången 

av året.  

                                                           
91 Müller, J., The Netherlands in international tax planning, IBFD Publications, s. 86. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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4.3.3.4 Tillämpning 

Hur Nederländerna tillämpat sina underkapitaliseringsregler skiljer sig till viss del 

från det danska och tyska sättet. Om de två grundläggande förutsättningarna, 

kvottalet om 3:1 och beloppsgränsen om 500 000 euro, överstegs var nästa steg 

att räkna ut hur mycket av räntekostnaderna som inte fick dras av. Beräkningen 

gjordes genom att ta räntekostnader hänförliga till interna lån minskat med 

ränteintäkter hänförliga till närstående lån. Som nämnt i avsnitt 4.3.1.2 och 4.3.1.4 

ovan fanns här en begränsning om att avdrag inte fick nekas till ett större belopp 

än räntekostnader hänförda till lån från, eller garanterat av, närstående.  

 

Begränsningen innebar att ränteavdrag kunde medges till ett större belopp än det 

skulle ha gjort enligt maximibeloppet. Om exempelvis 20 % av 100 000 (20 000) 

skulle utgöra ett icke avdragsgillt belopp, men endast 18 000 av dessa avsåg lån 

till närstående, skulle istället 18 000 utgöra det nya maximibeloppet och maximalt 

få nekas avdrag94. Även om rätten till avdrag begränsades behandlades räntan 

fortfarande som en ränta och mottagarens beskattning påverkades således inte.  

 

4.3.3.5 Närståendebegreppet 

Reglerna är endast tillämpliga för en grupp av företag, vad som definieras med 

grupp av företag i Nederländerna kommer vi dock inte att gå in på. Men 

definitionen av närstående bolag i Nederländerna omfattar såväl juridiska som 

fysiska personer. Ett bolag ses som närstående om bolaget innehar minst 33,33 

procent av kapitalet i ett annat bolag.95 

 

Den nederländska regeringen hade tänkt ta bort denna bestämmelse när 

underkapitaliseringsreglerna infördes 2004. Nederländerna valde dock att behålla 

reglerna både när underkapitaliseringsreglerna sågs över och ändrades 2007 som 

när de nya reglerna infördes 2013.96  

 

                                                           
94 Müller, J., The Netherlands in international tax planning, IBFD Publications, s. 86. 
95 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 
skulder, s. 37. 
96 Ibid, s. 31. 
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4.3.3.6 Kort om reglerna efter 2013 

Trots avskaffandet av underkapitaliseringsreglerna kvarstår de huvudsakliga 

begränsningsreglerna för ränteavdrag i nederländsk rätt.97 De nya reglerna utgör 

en form av s.k. tracing-rules vilket innebär att företags avdragsrätt för 

räntekostnader begränsas om de lånade medlen avser närståendelån när medlen 

används för återbetalning av ett lån, vinstutdelning eller kapitaltillskott till ett 

annat närstående företag. De nya reglerna liknar de ränteavdrags-

begränsningsregler som fanns i Sverige år 2009 och innefattar, likt de svenska, två 

undantagsregler. Undantagsreglerna innebär att avdragsrätt ändå medges om; 

minst tio procent av intäkten som motsvarar ränteutgiften beskattas hos 

mottagaren, eller om företaget kan visa på att lånet är affärsmässigt motiverat.98 

  

                                                           
97 Det har varit svårt att hitta någon direkt anledning till bytet av regler vilket får oss att fundera 
likt den teori vi fört angående Tysklands val att byta regler, de kanske helt enkelt inte var lika 
attraktiva när de inte bara kunde tillämpas på gränsöverskridande transaktioner. Eventuellt kan 
det vara så att de inte sågs som tillräckligt effektiva, med tanke på den internationella trenden 
att överge regelverket, men allt detta är endast spekulationer från vår sida eftersom vi inte hittat 
någon direkt anledning till regelbytet.  
98 IBFD Corporate taxation - Netherlands, s. 38. 
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5 Underkapitaliseringsregler i Sverige? 

Skulle underkapitaliseringsregler kunna ersätta ränteavdragsbegränsnings-

reglerna i 24 kapitlet IL och hjälpa Sverige att komma åt problemet med 

räntebaserade skatteplaneringsupplägg? Både SKV och Företagskommittén ansåg 

att så var inte är fallet.99 

 

SKV anser inte reglerna som tillräckliga för att motverka skattefördelarna som 

ränteupplägg, så som räntesnurror, ger upphov till eftersom de anser att reglerna 

för enkelt kan kringgås. De visar sin kritik genom ett exempel med ett vanligt 

kvottal på 3:1 där lånet uppgår till 500 och eget kapital uppgår till 100. Eftersom 

endast 300 i ränteavdrag godtas enligt kvottalet innebär detta storleksförhållandet 

att räntan på 200 omklassificeras till utdelning. Om moderbolaget i koncernen 

istället lämnar 67 i kapitaltillskott till sitt dotterbolag kan reglerna kringgås 

eftersom kvottalet om 3:1 uppfylls (500:167 = 3:1). Genom att sedan sälja ett 

systerbolag till det nämnda dotterbolaget kan moderbolaget få tillbaka sina 67. 

Efter detta förfarande får fulla ränteavdrag om 500 göras. Förfarandet i sig skulle 

bli mindre lönsamt eftersom en fjärdedel av marknadsvärdet på det överlåtna 

koncernbolaget inte kan användas för att skapa ränteavdrag. Principiellt sett 

förändras dock inte situationen eftersom resterande tre fjärdedelar fortfarande kan 

användas för att skapa ränteavdrag.100 

 

Illustration av SKV:s kringgående 

 

                                                           
99 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsning i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 

skulder, s. 46, och; SOU 2014:40 s. 156. 
100 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsning i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa 

skulder, s. 46. 

Moderbolag 
(MB) 

Företag A Företag B 

Företag B 

1. Tillskott (67) 

2. Strukturen nu 
500:167 (=3:1) 

3. MB säljer Företag B till  
Företag A 

4. Köpeskilling för Företag B 
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Även Finanskommittén kom till slutsatsen att underkapitaliseringsregler ansågs 

otillräckliga och för enkla att kringgå för att ta itu med ovanstående problem. 101 

De ansåg även att reglerna inte medför någon neutralitet mellan eget kapital och 

lånat kapital, att reglerna är svåra att förena med EU-rätten samt påtalade det 

faktum att reglerna allt mer överges internationellt sett.102 

  

                                                           
101 SOU 2014:40. 
102 Ibid, s. 156. 
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6 Analys av de olika regelverken 

6.1 Ränteavdragsbegränsningsreglerna, 24 kap. 10 a-f §§ IL 

Kritik har riktats emot införandet av ränteavdragsbegränsningsreglerna, vilket är 

varför vi initialt funderat på om de kunde ersättas med andra regler där vi valde 

att fokusera på underkapitaliseringsregler. Införandet av ränteavdrags-

begränsningsreglerna har kritiserats för att vara förhastat och reglerna i sig har 

bland annat kritiserats som otydliga och komplexa. Att reglerna är otydliga och 

komplexa är vi beredda att hålla med om och vi anser att det hade krävts lite mer 

arbete kring utformningen av reglerna innan de infördes i lagstiftningen. Innan vi 

diskuterar den kritik som har riktats emot reglerna vill vi analysera och diskutera 

om reglerna uppfyller sitt faktiska syfte. 

 

 Syfte 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes som ett försök att motverka aggressiv 

skatteplanering där företag bland annat utnyttjade Sveriges generösa ränteavdrag 

i kombination med koncernbidragsrätten och att kapitalvinster vid avyttring av 

näringsbetingade andelar är skattefria. Denna typ av skatteplaneringsupplägg 

möjliggjorde för företag att föra ut vinstmedel, som annars skulle beskattas i 

Sverige, till länder med betydligt lägre skattesats, för att åtnjuta skattefördelar. 

Enligt SKV är det den generösa ränteavdragsrätten i kombination med skattefria 

kapitalvinster på näringsbetingade andelar som orsakat ett betydande 

skattebortfall i Sverige, i varje fall innan ett införande av ränteavdrags-

begränsningsreglerna. 103  

 

Syftet med ränteavdragsbegränsningsreglerna är att skydda den svenska 

bolagsskattebasen genom att förhindra vissa former av skatteplanering inom en 

intressegemenskap, inte att hindra företag från att göra avdrag för sina 

ränteutgifter.  

 

  

                                                           
103 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. för 

vissa skulder, s. 5. 
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Något som talar för att reglerna uppfyller sitt syfte är att SKV inte identifierat 

några direkta kringgåenden av reglerna sedan 2013 års lagstiftning trädde i kraft. 

Vad som däremot har identifierats är att skatteplanering istället förekommer med 

externa räntor. Eftersom ränteavdragsbegränsningsreglerna avser att förhindra 

skatteplanering med interna räntor är det här däremot ingenting som skulle 

innebära att syftet med reglerna ej efterlevs utan är istället eventuellt en fråga om 

reglerna är tillräckliga Ränteavdragsbegränsningsreglerna har, utifrån 

lagstiftarens perspektiv, varit effektiva och ändamålsenliga eftersom antalet 

koncerninterna lån minskat kraftigt mellan åren 2012 och 2014. Statistik hämtad 

från Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport104 visar att en större del skulder mot 

utländska ägarkoncerner har justerats och konverterats till eget kapital under 2012 

och 2013. Enligt SCB beror omvandlingen troligtvis på de ytterligare 

begränsningarna i ränteavdragsrätten som 2013 års regler medförde. Samtidigt 

som antalet interna lån har minskat har däremot antalet externa lån ökat, 

framförallt under 2014, vilket tyder på att den totala skuldbelastningen i företagen 

rimligen kan antas vara ungefär den samma. SKV har dock inte kunnat verifiera 

att ökningen av externa låneupptagningar skulle ha en koppling till minskningen 

av internbelåning, vilket även konstaterades i deras rapport om skatteplanering 

med hjälp av ränteavdrag från 2015.105   

 

 Brist i lagstiftningen? 

Reglerna torde uppfylla syftet, d.v.s. att motverka internräntebaserad 

skatteplanering, och synes ha effekt i och med att de interna lånen minskat kraftigt. 

Däremot är det en brist i reglerna i och med att de inte omfattar skatteplanering 

med externa räntor. Sedan SKV drog slutsatsen att det förekommer 

skatteplanering med externa räntor, främst i samband med företagsförvärv, har 

inga iakttagelser gjorts som tyder på att detta förfarande skulle ha avtagit.106 Det 

negativa räntenettot, d.v.s. skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader,107 

ligger fortfarande på en hög nivå vilket tyder på att det skulle behövas nya regler 

                                                           
104 SCB - Betalningsbalans och finansmarknad, investeringar. Direktinvesteringar, tillgångar och 

avkastning, 2012, s. 13. 
105 Skatteverkets promemoria, Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn, 2015. 
106 Skatteverkets promemoria, Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn, 2016, s. 3. 
107 Med det negativa räntenettot är det skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader för 

svenska aktiebolag exklusive den finansiella sektorn som åsyftas. 
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som även omfattar externa räntor om regleringen som begränsar ränteavdrag 

önskar få någon mer betydande effekt på den svenska bolagsskattebasen.  

 

 Kritik gentemot ränteavdragsbegränsningsreglerna 

Vad gäller kritiken mot ränteavdragsbegränsningsreglerna torde mycket grunda 

sig i att de infördes så pass snabbt samt att de använder vaga begrepp, som 

egentligen torde kräva mer kunskap kring komplicerade koncernstrukturer för att 

leda till en bra och rättvis bedömning. Kritik har framförts om att lagförändringen 

från 2013 skulle leda till rättsosäkerhet till följd av att reglerna använder begrepp 

såsom ”väsentligt inflytande” och ”huvudsakligen affärsmässigt motiverat”. 

Regeringen delade dock inte denna kritik, vilka flera remissinstanser framförde, 

angående de vaga begreppen, eftersom de anser att de är vedertagna alternativt 

kan falla tillbaka på andra lagregler inom IL i vilka samma begrepp återfinns. 

Exempelvis hänvisade Regeringen dels till att begreppet ”väsentligt inflytande” är 

vedertaget, dels att begreppet återfinns i 25 a kap. 2 § IL.  

 

Användningen av de vaga begreppen i lagstiftningen innebär att avvägningar om 

graden av affärsmässighet måste göras när de båda undantagen i 

ränteavdragsbegränsningsreglerna ska tillämpas. Det är SKV:s handläggare som i 

första hand gör avvägningen i samband med tillämpandet av lagen, men vi anser 

att det går att ifrågasätta deras kompetens. Med det sagt ifrågasätter vi inte om 

SKV är den lämpliga myndigheten att handha denna uppgift, eftersom det är 

myndigheten som har hand om skatt. Vår åsikt grundar sig på reglernas samt 

problemens komplexitet vilket bidrar till att det kan vara svårt för SKV:s 

handläggare att göra denna avvägning.  
 

Enligt oss bör stor försiktighet tas innan en inskränkande lagregel som bygger på 

affärsmässiga skäl införs, och helst borde det undvikas helt eftersom det inte är 

helt klart vad som anses vara affärsmässiga skäl. De affärsmässiga skälen är inget 

konstant utan är olika för samtliga företag och kan även variera inom ett företag, 

vilket gör att bedömningen försvåras något oerhört. Förutom mer okomplicerade 

fall med koncernbidragsrätt eller ordinära verksamhetslån finns det egentligen 

inga situationer där man kan vara helt säker på att avdragsrätten inte kan 
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ifrågasättas. Att då lägga detta ansvar på SKV, domstolar och skatterådgivare, som 

egentligen inte borde göra denna avvägning, skapar en stor osäkerhet kring 

tillämpningen och torde hämma förutsebarheten för företagen. För företag som tar 

lån rör det sig ofta om stora lånebelopp där ställningstagande måste tas relativt 

snabbt till alternativa finansieringsmöjligheter, och de vaga begreppen torde 

medföra en stor osäkerhet vid dessa beslut.  
 

 Reglernas tillämpning och behovet av praxis på området 

Ett bevis på att införandet av 2013 års regler faktiskt har lett till stor osäkerhet, för 

både företag och tillämpare av lagen, är att det råder en stor osäkerhet kring just 

tillämpningen av reglerna på grund av avsaknaden av praxis på området. 108 

Förfrågningarna från företag, till både SKV och Skatterättsnämnden, om 

tillämpningen av reglerna samt det faktum att information om ränteavdrag i stor 

omfattning lämnats i inkomstdeklarationerna tyder på att företag fortfarande 

upplever det svårt att tillämpa reglerna och att osäkerheten är utbredd. Vi är av 

åsikten att mycket av osäkerheten beror på att ränteavdragsbegränsningsreglerna 

har vaga begrepp och mycket komplicerade följd- och undantagsregler för att 

motverka just skatteplanering med ränteupplägg utan att i för stor utsträckning 

försvåra affärsmässigt bedriven verksamhet, vilket är ett svårt jobb som torde 

kräva komplicerade regler. 

 

Trots denna osäkerhet tror SKV att det kommer ta ett tag innan ärenden går 

igenom samtliga domstolsinstanser och att osäkerheten således kommer bestå 

under många år framöver. Det faktum att denna osäkerhet finns kring 

tillämpningen av reglerna hämmar förutsebarheten för både företagen och SKV i 

sin hantering av ränteavdrag.109 

 

  

                                                           
108 Se mer om detta under avsnitt 3.2.3 ovan. 
109 Skatteverkets promemoria, Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn, 2016, s. 4. 
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6.2 Underkapitaliseringsregler 

Inledningsvis vill vi säga att vi inte kommer göra ett direkt ställningstagande till 

ett införande eller icke införande av underkapitaliseringsregler i Sverige, men ett 

ställningstagande kommer likväl göras. Istället kommer vi att visa på likheter och 

skillnader mellan de två regelverken dels genom att utsätta 

underkapitaliseringsreglerna för den kritik riktad mot ränteavdragsbegränsnings-

reglerna, dels genom ett exempelföretag där likheter och skillnader illustreras och 

diskuteras. I slutändan kommer vi även lägga fram och diskutera vårt egna 

alternativförslag, en möjlig kombination av de båda regelverken. 

 

Internationellt sett har underkapitaliseringsreglerna tenderat att frångås på senare 

år, för att istället ersättas med mer generella ränteavdragsbegränsningsregler. 

Utöver Tyskland och Nederländerna har exempelvis Spanien slopat sina 

underkapitaliseringsregler för att istället tillämpa EBITDA-regler,110 vilket fått 

oss att fundera över underkapitaliseringsreglernas effektivitet. Däremot tror vi att 

underkapitaliseringsregler kan vara steget Sverige behöver ta för att i en större 

omfattning komma åt skatteplanering med räntor. Nedan kommer vi därför att 

jämföra hur underkapitaliseringsregler svarar mot den kritik som riktats emot 

ränteavdragsbegränsningsreglerna samt diskutera vissa för och nackdelar som 

identifierats med underkapitaliseringsregler. Vi inleder vår analys av 

underkapitaliseringsreglerna genom att jämföra deras syfte med ränteavdrags-

begränsningsreglernas syfte. 

 

 Syfte 

Underkapitaliseringsregler har införts i de flesta länder av två anledningar; 

motverka räntebaserad skatteplanering samt motverka den skattemässiga 

skillnaden mellan lånat kapital och eget kapital. Syftet med 

underkapitaliseringsregler är således något bredare än ränteavdrags-

begränsningsreglerna som infördes i Sverige. Båda regelverken syftar till att 

motverka liknande skatteplanering men underkapitaliseringsreglerna gör detta 

                                                           
110 Prop. 2012/13:1, s. 229. 
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genom att motverka hög skuldsättning i företagen istället för att härleda 

kostnaderna så som Sveriges mer specifika räntebegränsande regler gör.  

 

Företag tar generellt sett lån vid två tidpunkter; vid uppstart eller i samband med 

investering. Syftet med underkapitaliseringsregler är inte att hämma företags 

möjlighet att finansiera med lån, vilket lätt skulle kunna bli en konsekvens för just 

nybildade eller mindre företag om reglerna endast byggde på ett kvottal, utan att 

motverka räntebaserad skatteplanering genom att begränsa den totala 

skuldsättningsgraden i företag. Även om underkapitaliseringsreglerna utgör mer 

generellt begränsande regler än ränteavdragsbegränsningsreglerna har vi 

identifierat att det borde finns ett intresse av att skydda och underlätta 

kapitalanskaffningen för mindre och nystartade företag. Denna tanke baseras på 

att de tre länder vi diskuterat i uppsatsen har satt vissa beloppsgränser som måste 

uppnås för att tillämpa reglerna. Dels motverkar dessa beloppsgränser till viss del 

ett annars icke flexibelt regelverk som kan uppfattas som trubbigt, dels innebär 

dem en viss lättnad och ett spelutrymme för mindre och nybildade företag. En 

annan teori kring dessa följdregler är att, istället för att skydda mindre och 

nybildade bolag, kan beloppsgränserna som är uppsatta i de olika länderna även 

tolkas som att det inte finns ett lika stort intresse av att komma åt de mindre 

bolagen och deras skatteplanering. Istället får vi en känsla av att gränserna är satta 

för att reglerna syftar till att komma åt de större bolagen som skatteplanerar med 

miljonbelopp, inte de mindre och nyare bolagen.  

 

 Hur svarar underkapitaliseringsreglerna på liknande kritik?  

Eftersom kritik riktats emot de gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna, som 

komplexa och otydligt formulerade, anser vi att en bra första utgångspunkt är att 

se hur underkapitaliseringsregler förhåller sig till liknande kritik. Eftersom SKV 

även dragit slutsatsen att det förekommer skatteplanering med externa räntor, 

vilket ränteavdragsbegränsningsreglerna inte reglerar, kommer vi inleda med en 

diskussion kring hur effektiva underkapitaliseringsregler är vad gäller 

skatteplanering med interna respektive externa räntor. Därefter kommer en 

diskussion om hur underkapitaliseringsreglerna förhåller sig till kritiken om 

otydlighet och komplexitet följt av en diskussion om reglernas tillämpning och 

krav på praxis på området i jämförelse med ränteavdragsbegräsningsreglerna.    
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6.2.2.1 Effektivitet 

En svårighet med underkapitaliseringsregler identifierat av Finanskommittén i 

SOU 2014:40, är att reglerna inte kan utformas på ett sådant sätt att de blir 

tillräckligt effektiva, vilket får som följd att reglerna blir för enkla att kringgå.111 

Eftersom de inte ger någon motivering till sitt ställningstagande är det svårt att 

föra en argumentation kring hur de har resonerat, men en argumentation skulle 

kunna föras kring frågan om effektiviteten generellt sett. Här torde dock hänsyn 

behöva tas till att underkapitaliseringsregler utformas olika i de länder de används 

eller har använts i, vilket gör det svårt att föra en enhetlig diskussion kring 

effektiviteten med reglerna. Därför kommer vi nedan att diskutera reglerna i de 

tre länder vi har undersökt i uppsatsen. 

 

Alla tre länder begränsar på olika vis de interna räntorna, men i olika mån de 

externa räntorna. Både Danmark och Nederländerna beräknar sina kvottal, om 4:1 

respektive 3:1, på samtliga skulder i företaget. Därefter har de danska reglerna ett 

krav om att det danska företaget ska ha en kontrollerad skuld om tio miljoner 

danska kronor, där den kontrollerade skulden förenklat sett kan jämföras med en 

skuld inom intressegemenskap i den svenska lagstiftningen, 112  medan de 

nederländska reglerna justerar sin begränsning till att maximalt begränsa 

räntekostnader hänförda till närstående skulder i efterhand.113 De tyska reglerna 

begränsar sig till interna skulder redan vid beräkningen av sitt kvottal som 

beräknas på interna skulder i företaget i förhållande till företagets egna kapital. 

Däremot har de även ett lägre kvottal än de andra länderna om 1,5:1. Deras 

spärregler reglerar således inte de externa räntorna men i och med att kvottalen i 

både Danmark och Nederländerna beräknas på samtliga skulder i företaget 

motverkar denna begränsning i storleksförhållandet indirekt de externa räntorna 

eftersom de begränsar hur mycket lån företaget kan ha.  

 

  

                                                           
111 SOU 2014:40, s. 148. 
112 Se mer om begreppet kontrollerad skuld under avsnitt 4.3.1.2 ovan. 
113 Se mer om denna begränsnings under avsnitt 4.3.3.2 och 4.3.3.4 ovan. 
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Enligt en rapport av SKV från 2014 medför Sveriges avsaknad av regler som riktar 

in sig mot hög skuldsättning till att svenska företag haft en hög skuldsättning, som 

märkbart avviker från omvärldens, både vad gäller interna och externa lån.114 Det 

här är ett förfarande som talar för att underkapitaliseringsregler kanske behövs i 

Sverige och att det kan vara det steg som regleringen behöver ta för att öka 

effektiviteten och motverka räntebaserad skatteplanering ytterligare. 

 

Ett sätt att kringgå reglerna, identifierat av SKV och förklarat i avsnitt 3.2.3 ovan, 

är att tillföra eget kapital för att upprätthålla korrekt storleksförhållande mellan 

eget kapital och lånat kapital. Utöver detta finns även möjligheter att utnyttja 

reglerna från företagens sida genom att hela tiden öka belåningen i företaget, även 

om detta inte är ett direkt kringgående av reglerna. Möjligheten utgår från 

uppställda s.k. safe harbours115 och att företagen hela tiden kan hålla sig precis 

inom det uppställda storleksförhållandet för att få göra så mycket ränteavdrag som 

möjligt. Enkelt förklarat innebär safe harbour att så länge bolagen håller sig inom 

ramen för det bestämda kvottalet sker inget ingripande.116 Detta skulle exempelvis 

kunna göras av ett moderbolag som i samband med att dotterbolaget går med vinst, 

och därmed ökar sitt egna kapital, skuldbelastar dotterbolaget inom ramen för de 

uppsatta safe harbour-reglerna.117  

 

Ett argument för att underkapitaliseringsregler är effektiva är att det inte är en 

avsevärd skillnad på den slutgiltiga skatten vid tillämpning av 

ränteavdragsbegränsningsregler och de nederländska underkapitaliseringsreglerna, 

vilket vi kommer att visa senare i analysen under avsnitt 6 nedan. Skillnaden torde 

istället finnas i utgångspunkten för de olika reglerna. Något som talar emot 

effektiviteten är att företag kan sätta i system att hålla sig precis under det 

storleksförhållande som ställs upp för att få göra fulla ränteavdrag. Däremot kan 

det vara positivt att företag håller sin kapitalstruktur inom ett uppställt 

storleksförhållande, eftersom det kan innebära att företagen har färre ränteutgifter 

än de skulle haft i annat fall.  

                                                           
114 Skatteverkets promemoria, Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn, 2014, s. 29. 
115 Även kallat safe havens. 
116 Gäverth, L., Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 65. 
117 Gäverth, L., Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 65 f. 



51 
 

6.2.2.2 Komplexitet och otydlighet 

Underkapitaliseringsregler har ofta följdregelverk för att begränsa 

ränteavdragsrätten, vilket tyder på att ett kvottal inte verkar vara nog för att ensamt 

utgöra reglerna. Eftersom ett intresse verkar finnas att underlätta för vissa företag, 

innebär detta att ytterligare bestämmelser krävs för att skapa hållbara regler. 

Komplement till kvottalet torde även behövas för att motverka allt för oflexibla 

regler.  I och med de ytterligare regler som verkar krävas för att få ihop ett hållbart 

och rättvist regelverk, som inte ska vara allt för oflexibelt samt skydda mindre och 

nya företag, är dessa regler då enklare att förstå och tillämpa än de 

ränteavdragsbegränsningsregler Sverige har?  

 

Vi är av den uppfattningen att underkapitaliseringsregler, även om de utgör ett 

ganska komplicerat regelverk, fortfarande torde vara enklare för företag att 

förhålla sig till än ränteavdragsbegränsningsreglerna. Det är väldigt tydligt för 

företag att veta när underkapitaliseringsregler tillämpas eftersom de har tydliga 

gränser på storleksförhållanden, gränsbelopp, närståendeskulder, etc. Även om 

kritik kan riktas emot att de spärregler flera länder satt upp ökar komplexiteten 

torde de behövas för att skapa ett effektivt och rättvist regelverk.118  

 

Att underkapitaliseringsregler bygger på s.k. safe harbours ökar förutsebarheten 

för företagen eftersom dessa safe harbours som sagt, enkelt förklarat, innebär att 

så länge bolagen håller sig inom ramen för det bestämda kvottalet sker inget 

ingripande.120  Vad gäller kritiken mot underkapitaliseringsreglernas spärregler 

som komplexa anser vi att ett reglerande med endast kvottal skulle kunna ses som 

allt för oflexibelt eftersom hänsyn inte tas till någonting annat än förhållandet 

mellan eget kapital och lånat kapital, även om det finns en fördel i att flertalet 

skönsmässiga bedömningar istället kan undvikas.122  

 

  

                                                           
118 Se exempelvis vår illustration av resultatet om reglerna endast byggde på ett 

storleksförhållande mellan eget och lånat kapital i 6 avsnitt nedan. 
120 Gäverth, L., Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 65. 
122 Ibid, s. 74. 
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Safe harbour regler så som Nederländerna utformat dem, med ett kvottal om 3:1 

plus att 500 000 euro behöver överstigas innan reglerna tillämpas, är den bästa 

utformningen enligt oss. Inte nog med att detta sätt att utforma reglerna tar bort 

en viss del av den oflexibilitet de annars skulle kunna innebära, det underlättar 

även för just mindre företag och nystartade företag, diskuterat tidigare i avsnittet, 

vilket vi anser vara bra för att inte just inskränka på deras möjlighet att ta lån. 

 

6.2.2.3 Tillämpning och behov av praxis på området 

Eftersom viss osäkerhet kring tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsregler 

finns på grund av avsaknaden av praxis på området anser vi det intressant att 

undersöka om liknande krav på praxis för underkapitaliseringsregler finns. Krävs 

det, för att underkapitaliseringsregler ska vara ett välfungerande system, etablerad 

praxis på området?  

 

Enligt det vi sett torde kravet på praxis vara betydligt mindre för 

underkapitaliseringsregler än för ränteavdragsbegränsningsregler, i varje fall vad 

gäller frågan om reglernas tillämplighet. Detta beror främst på att utformningen 

av underkapitaliseringsreglerna innebär en större förutsebarhet för företagen, 

vilket har varit ett problem för just ränteavdragsbegränsningsreglerna.123 Håller 

man sig inom det uppställda kvottalet, och eventuellt ytterligare safe harbour-

regler så som Nederländernas beloppsgräns, sker inget ingripande och 

räntekostnaderna behandlas som de skulle gjort om underkapitaliseringsregler inte 

fanns i lagstiftningen.  

 

Vad gäller problem som kan uppstå efter tillämpningen av 

underkapitaliseringsreglerna torde det kunna variera. Vi författare tror att problem 

kan uppstå när undantag från tillämpningen kan bli aktuellt om företaget kan visa 

att ett liknande lån skulle erhållits från en utomstående part, så som Danmark och 

Tyskland har. Företag och tillämparen av lagstiftningen behöver inte alltid 

bedöma dessa villkor lika och inte heller är det helt säkert att någon form av 

jämförelsedata finns att tillgå, vilket försämrar förutsebarheten. Därför torde det 

krävas bra och tydliga riktlinjer att ställa upp för att skapa en förutsebarhet och 

                                                           
123 Se exempelvis avsnitt 3.2.3 ovan. 
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säkerhet kring denna typ av undantag. Viktigt är även att tydligt definiera termen 

närstående om man, så som i Nederländerna, endast begränsar ränteavdragen för 

närståendeskulder, för att hämma osäkerhet vilket även troligtvis minskar kravet 

på praxis på området. 

 

Avslutningsvis torde underkapitaliseringsregler svara bra gentemot samma kritik 

som riktats emot ränteavdragsbegränsningsreglerna. Vi tror att ett införande av 

underkapitaliseringsregler, vilket troligtvis skulle medföra en större förutsebarhet 

för företagen, underlättar för företag att anpassa sig till reglerna och således ökar 

deras möjlighet att fatta långsiktiga och rationella beslut.  
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7 Illustration av reglernas påverkan på beskattning 

Nedan ges en illustration av de olika regelverken genom exempelföretaget, 

Företag Y, och dess balans- och resultaträkning. Vi kommer att visa hur 

resultaträkningen påverkas enligt gällande rätt, “enkla” underkapitaliseringsregler 

endast baserade på ett fixerat kvottal samt Nederländernas underkapitaliserings-

regler.  

 

Illustrationen syftar till att visa på skillnader och likheter mellan 

ränteavdragsbegränsningsreglerna och underkapitaliseringsregler. Att 

exemplifiera med hjälp av samtliga tre länder vi utrett i uppsatsen tror vi hade 

blivit för rörigt för att kunna göra denna jämförelse på ett bra sätt. Vidare tror vi 

inte att en sådan jämförelse är nödvändig för att åstadkomma det vi vill med 

följande illustration. Baserat på att Nederländerna har vad som ses som 

traditionella underkapitaliseringsregler ansåg vi att de var bäst att illustrera med 

av de tre länder vi utrett.  

 

7.1 Kommentar till illustrationen 

Innan vi genomför en illustration av de olika regelverken med hjälp av Företag Y 

vill vi inleda med att säga att verkligheten inte är lika enkel som vi i illustrationen 

får den att se ut. Eftersom vi, av det enkla skälet att vi vill ha en enkel och tydlig 

illustration, såg samtliga närståendeskulder som icke avdragsgilla enligt 

ränteavdragsbegränsningsreglerna ger vi en lite felaktig bild av reglerna och dess 

tillämpning samt den diskussion vi fört i uppsatsen om ränteavdrags-

begränsningsreglerna som bland annat komplicerade. I verkligheten innebär 

reglerna en del prövningar innan det kan bestämmas om räntan är avdragsgill eller 

ej, och denna bedömning är sällan enkel. Först ska fastställas att de finansiella 

kostnaderna är hänförliga till lån inom intressegemenskapen för att sedan, om 

svaret är jakande, göra en prövning utifrån 24 kap. 10 a-f §§ IL innan 

avdragsrätten bestäms enligt gällande rätt.  
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7.2 Illustration av företag Y 

Balansräkning (TKR) 124  Nyckeltal 

Tillgångar 1 100 000          Skuldsättningsgrad 1 000,00 % 

Eget kapital 100 000           Soliditet 9, 09 % 

Skulder 1 000 000  Räntetäckningsgrad 1,42 

Varav skuld till närstående 2 000  Låneränta 8,00 % 

 

Resultaträkning (TKR) Gällande rätt Nederländerna Kvottal 3:1 

 ÅR 2XXX ÅR 2XXX ÅR 2XXX 

Rörelsens intäkter    

Intäkter 550 000 550 000 550 000 

Avyttring AT 50 000 50 000 50 000 

Övriga intäkter 0 0 0 

Summa rörelsens intäkter 600 000 600 000 600 000 

Rörelsens kostnader    

Kostnader - 320 000 - 320 000 - 320 000 

Personalkostnad - 108 000 - 108 000 - 108 000 

Övriga kostnader - 58 000 - 58 000 - 58 000 

Avskrivningar - 10 000 - 10 000 - 10 000 

Rörelsens kostnader - 496 000 - 496 000 - 496 000 

    

EBITDA 114 000 114 000 114 000 

EBIT (Rörelseresultat) 104 000 104 000 104 000 

Finansiella poster    

Ränteintäkter 10 000 10 000 10 000 

Räntekostnader - 80 000 - 80 000 - 80 000 

Övrigt 0 0 0 

Avdragsgill räntekostnad - 69 840125 - 64 000 - 24 000 

    

Resultat efter finansnetto 34 160 40 000 80 000 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Resultat före skatt 34 160 40 000 80 000 

Skatt126 - 7 515 - 8 800 - 17 600 

ÅRETS RESULTAT 26 645 31 200 62 400 

                                                           
124  För enkelhetens skull har vi i exemplet valt att räkna 1 Euro = 10 SEK vid omvandling av 

Nederländernas regler.  
125  Av de 2 000 tkr som hänför sig till närstående bolag räknas de i detta exempel som icke 

avdragsgilla enligt gällande ränteavdragsbegränsningsregler i 24 kap. 10 a-f §§ IL, se mer om 
förklaringen till detta under avsnitt 7.1 ovan. 
126 Beräknas med en bolagsskatt om 22 % samt avrundas nedåt till närmaste krona. 
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 Beräkning av de avdragsgilla räntekostnaderna 

Gällande rätt    

Räntekostnad – (närståendeskuld * 

låneränta)127 

= avdragsgill räntekostnad 

 80 000 - (2 000 * 0,08)  = 79 840 

Ränteintäkt – avdragsgill kostnad  

= totalt avdragsgillt  belopp 

 + 10 000 - 79 840  = 69 840 

 

Nederländerna    

Räntekostnad - (räntekostnad/10 * 7) 

= räntekostnader över kvoten 3:1128 

 80 000 - (80 000/10 * 7)  = 24 000 

Räntekostnad över kvoten 3:1 + 

skyddsbeloppet om 5 000 tkr (500 000 

euro)  

= avdragsgill räntekostnad129 

 + 24 000 + 50 000  = 74 000 

Ränteintäkt – avdragsgill kostnad  

= totalt avdragsgillt  belopp 

 + 10 000 - 74 000  = 64 000 

 

Kvottal 3:1    

Räntekostnad - (räntekostnad/10 * 7) 

= totalt avdragsgillt  belopp130 

 80 000 - (80 000/10 * 7)  = 24 000 

 

 Kort om illustrationen 

Illustrationen med Företag Y ämnar visa skillnaden mellan ränteavdrags-

begränsningsreglerna, Nederländernas underkapitaliseringsregler samt under-

kapitaliseringsregler som endast bygger på kvottalet 3:1. Genom att de olika 

reglerna tillämpas på samma balans- och resultaträkning, och samtliga regler på 

olika sätt ämnar begränsa företagens ränteavdrag, kan exempelföretaget visa på 

den slutgiltiga skillnaden i avdragsrätt och beskattning. Även om illustrationen 

                                                           
127  Eftersom vi räknat på alla närståendeskulder som icke avdragsgilla måste vi dra bort 
kostnaden avseende dessa från de annars avdragsgilla räntekostnaderna.  
128 Eftersom det finns tio gånger så mycket lånat kapital som eget kapital, och det enligt kvottalet 
endast får finnas tre gånger så mycket, delar vi räntekostnaderna i tio och gångrar med sju 
(överskridande del). 
129 Här tas även hänsyn till det skyddsbelopp om 500 000 euro vilket den överskridande delen ska 
överstiga för att underkapitaliseringsreglerna i Nederländerna ska tillämpas, och som således ska 
vara med räknat i det avdragsgilla beloppet. 
130 Eftersom räntekostnader hänförda till skulder över kvoten om 3:1 inte är avdragsgilla i detta 
fall utgör det även det totalt avdragsgilla beloppet.  
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bygger på en minst sagt förenklad balans- och resultaträkning kan vi se tydliga 

likheter och skillnader mellan reglerna och även en förklaring till varför 

underkapitaliseringsregler innehåller sina spärregler.  

 

7.3 Slutsatser av illustrationen 

Av illustrationen ovan kan vi dra vissa slutsatser. För det första visas det klart och 

tydligt att “rena” underkapitaliseringsregler endast baserade på ett kvottal, i det 

här fallet 3:1, inskränker oerhört mycket på ett företags avdragsrätt och enkelt kan 

leda till en orättvis beskattning som en följd av att reglerna är allt för oflexibla. 

Följden av ett icke flexibelt system kan till och med bli att företag redovisar och 

skattar på en vinst som de egentligen inte har. Som tidigare sagts i avsnitt 6.2.1 

ovan avser inte underkapitaliseringsreglerna att hämma möjligheten att finansiera 

med lån, men det skulle ändå kunna bli ett resultat av reglerna om de endast 

baserades på ett kvottal. Med det sagt anser vi det nödvändigt att komplettera 

underkapitaliseringsregler med ytterligare regler, för att de ska utgöra ett 

fungerande och rättvist skattesystem.  

 

7.4 En jämförelse mellan regelverken 

Illustrationen ovan visar att resultatet av de båda regelverken, om än förenklat, i 

slutändan inte skiljer sig åt så mycket som man kunnat tro. Reglernas stora 

skillnad är när de blir tillämpliga och sedan torde deras likheter grunda sig i att 

båda regelverken använder sig av diverse olika spärregler i avsikt att inte 

otillbörligt begränsa ränteavdragsrätten. 

 

Reglerna skiljer sig följaktligen främst åt vad gäller utgångspunkt och metod; 

härledning kontra kapitalstruktur. Ränteavdragsbegränsningsregler härleder som 

sagt ränteutgiften till det lån den tillhör och bedömer sedan avdragsrätten på 

respektive ränteutbetalning utifrån gällande rätt. Underkapitaliseringsregler 

tillämpas först när kapitalstrukturen överstiger ett bestämt kvottal, annars 

behandlas avdragsrätten så som den gör enligt respektive lands lagstiftning, vilket 

i Sverige innebär full avdragsrätt. I de länder vi undersökt innebär detta enkelt sagt 

att ränteavdrag medges så länge kapitalstrukturen inte överstiger kvottalet eller 

diverse beloppsgränser på exempelvis ränteutbetalningar eller närståendeskulder. 

Håller företaget sig inom den uppställda ramen så spelar det således ingen roll vad 
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lånet används till. Inte heller går alla underkapitaliseringsregler och undersöker 

vad lånet används till eller härleder sig till efter det är fastställt att reglerna är 

tillämpbara. I Nederländerna tar man däremot fasta på hur stor del av skulderna 

som hänför sig till närstående och kan inte vägra avdrag för större del än 

ränteutgifterna för skulder till närstående för att inte begränsa externa lån. I 

slutändan är den största skillnaden av deras olika utgångspunkter att 

underkapitaliseringsregler inte träffar första kronan. Med det menar vi att skatten, 

som normalt sett börjar räknas från krona ett, inte ens påverkar avdraget innan 

kvottalet uppfylls vad gäller underkapitaliseringsregler. Vad gäller 

ränteavdragsbegränsningsreglerna påverkar reglerna avdraget från första kronan, 

men undantag i skattelagstiftningen leder sedan till att räntekostnaderna kan bli 

avdragsgilla. Vidare kan underkapitaliseringsregler, till skillnad från 

ränteavdragsbegränsningsreglerna, påverka skatteplanering även med externa 

räntor även om de inte alltid nödvändigtvis gör detta.  

 

Likheterna i de båda regelverken torde som sagt ligga i de olika typer av spärregler 

de båda systemen innehåller för att räntan ska kunna begränsas. 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna har exempelvis den s.k. ventilen och 

tioprocentsregeln att ta hänsyn till, vilka kan medföra att avdrag medges trots att 

de inte skulle det enligt huvudregeln. Underkapitaliseringsreglerna har 

exempelvis diverse beloppsspärrar som behöver överstigas innan reglerna blir 

aktuella, samt vissa undantagsregler då reglerna inte tillämpas, trots att alla 

kriterier för det eljest uppfyllts.  

 

Ytterligare en skillnad mellan de två regelverken är att underkapitaliseringsregler 

har ett mer generellt syfte och metod för att begränsa avdragsrätten för 

räntekostnader i och med att de även reglerar företagens totala kapitalstruktur, 

medan ränteavdragsbegränsningsreglerna riktar in sig mot och syftar till att 

begränsa räntan för specifika skatteplaneringsförfaranden. Naturligtvis begränsar 

en sådan lösning som underkapitaliseringsreglerna har fortfarande värdet av 

räntebaserad skatteplanering, men eftersom ränteavdragsbegränsningsreglerna i 

Sverige har ett väldigt specifikt syfte kan reglerna riskera att bli för generella om 

de skulle ersättas av underkapitaliseringsregler. Vi anser det viktigt att beakta 
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denna risk om ett införande av underkapitaliseringsregler skulle bli aktuellt, 

eftersom de nuvarande svenska reglerna kom till i ett sådant specifikt syfte.  

 

Överlag syftar underkapitaliseringsreglerna till att ha den effekt att de motverkar 

överbelåning av bolag i och med att de reglerar kapitalstrukturen i bolag, och 

genom detta förfarande begränsa avdragsrätten för räntekostnader. 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna syftar endast till att begränsa avdragsrätten till 

ränta genom den härledningsmetod de använder, och har ingen direkt avsikt att 

motverka överbelåning av bolag. Däremot kan det faktum att alla räntekostnader 

inte är avdragsgilla indirekt motverka överbelåning, även om den höga 

skuldsättningen i Sverige talar emot detta.131 Att motverka överbelåning hos bolag 

kan samhällsekonomiskt vara positiv, bland annat eftersom en stärkt soliditet ger 

en ökad motståndskraft vid ekonomiska motgångar. 132  Här anser vi att 

underkapitaliseringsreglerna har den största fördelen som faktiskt reglerar ett 

storleksförhållande på kapitalstrukturen vilket direkt hjälper till att motverka 

överbelåning. Det är dock av stor vikt att den här typen av regler inte får en 

hämmande effekt för företagen. Möjligheten att finansiera sin verksamhet genom 

lån underlättar och förenklar för företag vilket även kan stimulera ekonomin,133 

och där anser vi att ränteavdragsbegränsningsreglerna har en stor fördel.  

                                                           
131 Se avsnitt 5.2.2.1 ovan. 
132 Dir. 2011:1, s. 4f. 
133 SvSkt 2010:8, s. 721. 
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8 Författarnas slutsats och kommentarer 

Regler som begränsar fördelen med hög skuldsättning så, som 

underkapitaliseringsregler gör, skulle kunna vara ett sätt att tackla skatteplanering 

i större mån än dagens ränteavdragsbegränsningsregler eftersom de även kan 

komma åt externa lån. Att svenska företag har en skuldsättning märkbart högre än 

omvärldens talar också för att vi behöver regler som reglerar storleksförhållandet 

mellan eget kapital och lånat kapital.134 Även om de interna lånen har minskat i 

Sverige enligt SCB135 har de externa lånen ökat och denna avvikelse torde således 

fortfarande stämma. 

 

Ett införande av underkapitaliseringsregler för att ersätta ränteavdrags-

begränsningsreglerna är troligen inte en enkel uppgift trots likheterna mellan de 

båda reglernas utfall. Även om vi anser att underkapitaliseringsregler svarar bra 

mot den kritik riktad gentemot ränteavdragsbegränsningsreglerna, samt att 

reglerna i slutändan inte är så olika som man kunde tro innan, är det andra aspekter 

som vi anser vara avgörande. Störst påverkan har egentligen det faktum att 

underkapitaliseringsregler tenderar att frångås allt mer internationellt sett, vilket 

vi ser som ett varningstecken för reglernas effektivitet. Påverkar gör även det 

faktum att syftet med de olika regelverken skiljer sig åt på ett sätt som ändå borde 

ses som väsentligt. Viktigt att tänka på om ett införande av 

underkapitaliseringsregler skulle bli aktuellt är därför att, eftersom reglerna 

begränsar avdragsrätten till ränta genom att reglera ett företags maximala 

skuldsättning, sker begränsningen på ett bredare sätt än de gör med 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Denna skillnad innebär att syftet med de regler 

som begränsar räntan skulle breddas om de nuvarande reglerna byttes ut mot 

underkapitaliseringsregler.  

 

Det finns även flertalet andra viktiga aspekter att ha i åtanke om ett införande av 

underkapitaliseringsregler skulle bli aktuellt. Exempelvis behöver det bestämmas 

vad som skulle utgöra ett bra kvottal vilket ändå måste ses som tämligen svårt 

trots den vägledning som finns att tillgå i tidigare länders lagstiftning. Vidare 

                                                           
134 Se avsnitt 5.2.2.1 ovan. 
135 Se avsnitt 5.1.1 ovan. 
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behöver även bestämmas vilka typer av spärregler som ska finnas med i 

regelverket, eftersom regler med endast ett kvottal skulle begränsa allt för 

strängt,136 samt om undantag ska göras för vissa typer av företag om de starkt 

skulle missgynnas av underkapitaliseringsregler. Exempelvis kan diskussion föras 

om investmentbolag och företagsförvaltande bolag ska undantags så som de gör i 

rådande skattelagstiftning. Viktigt att ha i åtanke vid denna typ av resonemang är 

att det är en tanke vilken behöver utredas än mer för att se om det över huvud taget 

är hållbart att införa denna typ av undantag.  

 

8.1 Alternativförslag, en kombination av två förslag 

Däremot, som vi nämnt tidigare i uppsatsen, skulle Sverige troligtvis behöva 

reglera storleksförhållandet mellan lånat kapital och eget kapital, för att minska 

skuldsättningen i svenska bolag. Det är även vår uppfattning att det svenska 

skattesystemet skulle må bra av att få bort några av de vaga begrepp som finns i 

ett redan komplicerat system, vilket vi tror att ett införande av 

underkapitaliseringsregler skulle kunna åstadkomma.  

 

Trots det, de andra fördelar vi identifierat med underkapitaliseringsreglerna samt 

det faktum att deras påverkan på beskattning inte skiljer sig åt så mycket som man 

kunnat tro, anser vi att en skattereform där man helt byter system inte är önskvärt. 

Det här ställningstagandet grundar sig främst i att, trots de likheter som finns, de 

olikheter som finns mellan reglerna gör en stor skillnad. Vidare spelar det även in 

att ränteavdragsbegränsningsreglerna uppfyller sitt syfte om att motverka 

skatteplanering med interna räntor, samtidigt som underkapitaliseringsregler 

överges allt mer internationellt sett.  

 

Vi anser dock att underkapitaliseringsregler fortfarande är ett bra system och att 

någon form av regeländring torde behövas om intresse finns att även komma åt 

skatteplanering med externa räntor samt att reglera just kapitalstrukturen för att 

minska skuldsättningen. En idé vi vill presentera är att de två regelsystemen 

kombinerat skulle kunna vara det bästa sättet att skydda skattebasen och samtidigt 

utgöra ett rättvist skattesystem.  

                                                           
136 Se mer under avsnitt 7 ovan. 
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Att föra en djupare diskussion om vad ett kombinerat regelverk av 

ränteavdragsbegränsningsregler och underkapitaliseringsregler skulle innebära 

för svensk del är svårt, eftersom ett sådant system skulle vara unikt. Vägledning 

till hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas kan exempelvis hämtas från 

dansk rätt, eftersom Danmark kombinerat sina underkapitaliseringsregler med 

bland annat EBIT-regler. Med sådan vägledning skulle räntekostnader vara fullt 

avdragsgilla så länge inte underkapitaliseringsreglerna aktualiserades för att sedan, 

när det sker, ytterligare begränsas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. En fördel 

med ett sådant system är att det troligtvis skulle leda till en ökad förutsebarhet för 

företagen, i och med underkapitaliseringsreglernas tydligare begränsningar om 

tillämplighet. Ytterligare en fördel med kombinationen är att det förhoppningsvis 

skulle leda till en generellt sett minskad skuldsättning i svenska företag.  Däremot 

skulle en sådan kombination leda till att reglerna just går in och begränsar rätten 

till ränteavdrag genom att bestämma kapitalstrukturen för bolag och inte genom 

att härleda och mer specialiserat begränsa ränteavdragsrätten. Även om vi 

egentligen inte anser att staten ska lägga sig i och bestämma företagens 

kapitalstruktur tror vi att det kan vara den sista utvägen för att dels minska 

skuldsättningen för svenska företag, dels komma åt skatteplanering med både 

externa och interna lån. Ännu en identifierad nackdel som skulle kvarstå med 

denna typ av kombination är att reglerna inte skulle träffa första kronan. 

 

För att undvika problemen ovan, att det kombinerade systemet begränsar 

ränteavdragsrätten genom att först reglera företags kapitalstruktur samt att 

reglerna inte skulle träffa första kronan, kan ett alternativ vara att kombinera 

reglerna tvärtom. I så fall skulle ränteavdragsbegränsningsreglerna tillämpas i de 

fall underkapitaliseringsreglerna inte tillämpas. Kombinationen av att både reglera 

avdragsrätten genom att specifikt begränsa enligt ränteavdragsbegränsnings-

reglerna samt att mer generellt begränsa enligt underkapitaliseringsreglerna skulle 

kunna innebär att man kommer åt oönskad skatteplanering även om företag 

försöker undkomma begränsning genom att hålla sin kapitalstruktur precis under 

det uppställda storleksförhållandet i underkapitaliseringsreglerna.   
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Förhoppningsvis skulle en sådan kombination av regelverk även leda till ett 

incitament om en mindre skuldbelastad kapitalstruktur.  Däremot skulle problemet 

och den kritik som riktats gentemot förutsebarheten med ränteavdrags-

begränsningsreglerna att kvarstå genom denna kombination. Viktigt att ha i åtanke 

är även det faktum att företag faktiskt ska ha en möjlighet att skatteoptimera, vilket 

vi tror är en risk att de inte har vad gäller denna omvända kombination.  

 

8.2 Kritik mot alternativförslaget 

Det är svårt att föra en djupare diskussion om innebörden för svensk del vad gäller 

ett kombinerat regelverk av ränteavdragsbegränsningsregler och under-

kapitaliseringsregler eftersom kombinationen av dessa två regler skulle vara 

ensam i sitt slag. En kombination av de två regelverken skulle mycket väl kunna 

vara det optimala systemet, men att uttala sig om vilka effekter ett sådant system 

skulle kunna få utan en djupare diskussion är svårt.  

 

Att kombinera de två systemen skulle enkelt kunna leda till att regelverket istället 

blir för komplicerat och svårt att tillämpa vilket i sin tur hämmar förutsebarheten 

istället för att stärka den. Ett nytt regelverk för att begränsa ränteavdragsrätten, 

även om det är en kombination av två redan existerande regelverk, skulle även 

kunna leda till att företagarna kommer på nya sätt att kringgå reglerna för att få 

dra av räntekostnaderna eller till nya incitament om exempelvis kapitalstrukturen. 

Exempelvis skulle företag kanske inte alls sträva efter att minska skuldsättningen 

utan istället satsa på att hela tiden hålla sig precis under det uppställda kvottalet. 

Till att börja med har ett sådant förfarande i varje fall två olika sidor. Å ena sidan 

finns företag som sänker sin skuldsättning för att hela tiden hålla sig precis under 

uppställt kvottal, å andra sidan företag som höjer sin skuldsättning för att hela 

tiden hålla sig precis under uppställt kvottal. Vidare är det svårt att ha regler så 

som underkapitaliseringsregler och samtidigt försöka hindra företag från att ha en 

kapitalstruktur precis under det tillåtna, istället väljer vi att se det som att det är en 

bra riktlinje och att reglerna ändå åstadkommer någonting vad gäller 

kapitalstrukturen och överbelåning i företag.  
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8.3 En sammanfattning av förslaget 

För att kort summera alternativförslaget går det ut på att kombinera två redan 

existerande regelverk; underkapitaliseringsregler och ränteavdragsbegränsnings-

reglerna. Ett möjligt införande av alternativförslaget skulle förhoppningsvis till 

viss del kunna lösa det problem som dagens ränteavdragsbegränsningsregler inte 

kommer åt, nämligen att reglerna inte begränsar avdragsrätten för externa lån. 

Eftersom det även är identifierat att svenska företag generellt sätt har en 

skuldsättning som starkt avviker från övriga världen137 kan det även vara till en 

fördel att få in ett regelverk som tar hänsyn till och sätter gränser för hur stor skuld 

ett företag har i relation till det egna kapitalet. Vidare skulle en kombination av 

underkapitaliseringsregler och ränteavdragsbegränsningsregler, där under-

kapitaliseringsregler tillämpas först, öka förutsebarheten på området på grund av 

deras mer generella utformning.  

 

Det krävs dock en mer omfattande utredning av förslaget för att se om ett sådant 

system skulle fungera i praktiken. Bland annat har vi tagit upp att det krävs en 

vidare utredning kring vilka effekter det nya systemet skulle komma att få efter 

ett möjligt införande. 

 

8.4 Avslutande tankar  

Att fatta ett beslut om ett införande eller icke införande av under-

kapitaliseringsregler i svensk skattelagstiftning visade sig svårare än väntat. Å ena 

sidan bemötte underkapitaliseringsregler den kritik som riktats gentemot 

ränteavdragsbegränsningsreglerna på ett bättre sätt, å andra sidan medför 

underkapitaliseringsregler andra nackdelar vilka ändå måste ses som att de är av 

betydande karaktär. Betydande för vår avvägning och vårt ställningstagande kring 

att underkapitaliseringsregler inte torde vara tillräckligt effektiva för att stå 

ensamma är även den internationella trenden att överge regelverket samt det 

faktum att Danmark, vårt enda jämförelseland som fortfarande har under-

kapitaliseringsregler, infört ytterligare regler för att begränsa avdragsrätten för 

räntekostnader. Vidare är vi medvetna om att våra diskussioner kan sakna vissa 

komponenter vilka vi haft svårt att greppa.  

                                                           
137 Se mer om detta under avsnitt 6.2.2.1 ovan. 
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Vad vi kommit fram till, baserat på den information som blev bearbetad i samband 

med denna uppsats, är att det svenska skattesystemet skulle må bra av ett tydligare 

och mer förutsebart regelverk men att ett rent byte till underkapitaliseringsregler 

troligtvis inte är rätt väg att gå. Eftersom vi anser att ränteavdragsbegränsnings-

reglerna uppfyller sitt syfte, men samtidigt anser att det är en brist i lagstiftningen 

att de inte når skatteplanering med externa lån, tror vi att någon form av förändring 

i lagstiftningen skulle vara aktuell och att underkapitaliseringsregler kan vara 

lösningen. Denna tanke baseras även på utgångspunkten att denna brist önskar 

åtgärdas.  

 

Vi anser även som sagt att det faktum att så många länder, som tidigare haft 

underkapitaliseringsregler, numera valt att frångå dessa talar för att 

underkapitaliseringsregler allena inte är tillräckligt effektivt för att begränsa 

avdragsrätten. På grund av att vi anser att underkapitaliseringsregler är ett bra 

regelverk, men identifierat brister i bland annat effektiviteten samt inte kunnat 

föra den djupa diskussion vi önskat inom ramen för uppsatsen, valde vi att i 

slutändan lägga fram vårt alternativförslag istället för att ta ett direkt beslut 

gentemot ett införande eller icke införande av underkapitaliseringsregler i Sverige.  

 

Avslutningsvis anser vi således att underkapitaliseringsregler kan vara ett bättre 

sätt att lösa problematiken med räntebaserad skatteplanering eftersom det skulle 

öka förutsebarheten för företagen, men att en skattereform där dessa regler helt 

och håller ersätter de gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna inte är aktuell. 
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