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SAMMANFATTNING 

Det är inte alltid företagen går med vinst utan det händer att ett beskattningsår slutar med 

en förlust. Lagstiftningen i Sverige och även internationellt tillåter företagen att spara 

denna förlust till ett år med vinst vilket resulterar i ett lägre skattemässigt resultat. I det fall 

flera beskattningsår slutar i förlust får de läggas till tidigare förluster och sparas 

ackumulerade för att rullas framåt på obestämt tid. Reglerna avseende förlustutjämning har 

funnits lagstadgat sedan 1960 och de resonemang som finns i föregående utredningar 

gäller i mycket fortfarande idag. Idag återfinns reglerna för denna förlustreglering, 

underskottsavdrag, i Inkomstskattelagens (1999:1229) 40:e kapitel och har sedan införandet 

genomgått många förändringar i form av både förenklingar och spärrande lagstiftning. 

Grunderna i lagstiftningen finns dock kvar i dagens lagstiftning avseende metoder och 

förhållningssätt. Lagstiftaren vidhåller sin ståndpunkt medan flera aktörer på marknaden 

som är kunniga på området ifrågasätter vissa förhållningssätt och regleringar främst i form 

av spärrlagstiftning. Regelverket har ett allmänt rykte om sig att vara krångligt och 

svårtolkat men dess konstruktion försvaras av lagstiftaren genom att det krävs så pass 

avancerad lagstiftning för att uppfylla grundsyftet med spärrlagstiftningen, att hindra handeln 

med s.k. skalbolag. Spärrarna i lagstiftningen aktiveras av förändringar i ägarkonstruktionen vid 

förvärv av andelar i ett underskottsföretag.  

Det finns flera alternativ till resultatutjämning som tillämpas och tillämpats av flera länder 

internationellt sett och de svenska utredningarna alla fokuserat på samma metod – 

förlustavdrag genom carry forward. Metoden innebär att ett beskattningsårs förlust får sparas 

genom att rullas framåt och kvittas mot ett efterföljande års positiva resultat. Förutom 

denna metod finns även två andra sätt att genomföra ett förlustavdrag. Det finns en 

metod som innebär utjämning bakåt i tiden, carry back, samt en fullständig metod, 

recoupment, som leder till en negativ skatt för ett förlustår.  

En av huvudorsakerna till svårigheterna med tillämpningen av lagen anses ligga i de 

många odefinierade och tvetydliga begrepp kapitlet innehåller. Det saknas sedan tidigare 

tydliga definitioner av deras innebörd i förarbeten vilket leder till problem vid tolkningen 

av reglernas verkan. Ramen för regelverket har istället i mångt och mycket klargjorts 

genom praxis vilket i huvudsak reglerar tillämpningen av detta kapitel i 

Inkomstskattelagen (IL). 

För att förhindra möjligheten till undandragande av skatt genom handel med förlustbolag, 

skalbolag, infördes även en spärrlagstiftning. Regelverket innebär att i de fall andelar 

motsvarar bestämmande inflytande förvärvas aktiveras en spärr. Det gäller främst för det 

förvärvade bolagets underskott från tidigare beskattningsår. Spärrarna består av dels en 

beloppsspärr baserad på förvärvsbeloppet samt dels en koncernbidragsspärr som hindrar 

möjligheten till utjämning genom koncernbidrag. 



 

 

Valet av utjämningsmetod gjordes 1958 under den utredning som föregick lagstiftningen 

1960. Fortsättningsvis håller efterföljande utredningar fast vid samma metod trots att det 

gått många år sedan dess och att utvecklingen både nationell och internationellt 

genomgått stora förändringar. Vårt förhållningssätt till verksamheter har även förändrats 

och handeln sker inte enbart inom landets gränser utan även till stor del internationellt. Vi 

ingår även numer i ett samarbete, EU, som förutsätter att medlemmarna ska arbeta över 

länders gränser och främja ett unisont klimat. Kanske borde det även innebära en översikt 

över lagstiftning som skiljer sig från andra länder som är våra konkurrenter för att om 

möjligt öka våra konkurrensfördelar till att komma närmare deras lagstiftning. 

Rättsläget för avdragsrätten av tidigare års underskott bestäms i stor mån av praxis på 

området. De begrepp som styr tillämpningen av regelverket saknar stundom helt 

definition även i de förarbeten som föregått stiftandet. Kritiken för detta är omfattande 

inom doktrinen eftersom reglerna blir svåra att överskåda och tillämpa. Den förenkling 

som var syftet med skattereformen som inleddes i slutet av 1980-talet syns inte i detta 

regelverk. Bristen på definitioner och förklaringar gör att tolkning även måste sökas inom 

andra områden och på så vis bilda praxis på området. 

Området är krångligt och det är stundtals svårt att tolka verkningarna av ett agerande 

tillfredställande. Det räcker inte på långa vägar att låta sig ledas av kapitlets paragrafer utan 

ett måste att läsa in sig på den omfattande praxis som finns inom ämnet. Som ett led i 

denna problematik innebär det att området är mycket konsultvänligt som i vissa fall ändå 

kräver förhandsbesked för att säkerställa bedömningen av förvärvet eller 

omstruktureringen.  
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1 INLEDNING 

 

Avsnittet ska visa uppsatsens bakgrund, och uppbyggnad samt visa på ämnets ursprung genom en 

övergripande introduktion över problemområdet, val av metod samt även arbetets disposition.  

  

 

 

1.1 Bakgrund 

Om ett företag går med förlust under ett räkenskapsår och redovisar ett underskott för 

året, får underskottet rullas framåt till nästa resultatberäkning och kvittas mot det årets 

vinst.1 Skulle även detta års resultat bli negativt läggs de två underskotten samman och 

sparas för att kvittas mot (eventuella) framtida vinster. Denna metod har varit lagstiftad 

för svenska företag sedan 1961.2 Reglerna för förlustavdragets funktion har under åren 

genomgått flera förändringar och nuvarande regler avseende underskottsavdrag regleras i 

inkomstskattelagens (SFS 1999:1229) (IL) 40 kapitel. Regelverkets uppbyggnad är 

konstruerad att den ska ha en hämmande funktion på handel med s.k. skalbolag3. För att 

träffa så många av dessa förvärv som möjligt är reglernas spärrar långtgående vilket även 

innebär att företagsförvärv som inte skett för att i huvudsak få tillgång till underskott att 

kvitta mot vinster träffas. Grunden i att spärrarna i 40 kapitlet blir tillämpliga är om det 

sker en ägarförändring i företaget som även medför att strukturen av verksamhetens 

styrning förändras. Det innebär även att de fall då förändringar av ägarstrukturen skett 

som ett led i en omstrukturering kan träffas av den begränsande lagstiftningen. Även det 

motsatta kan ske, det vill säga att förändringar vars syfte lagen har att begränsa, inte 

träffas på grund av transaktionens sammansättning. Det är sådana konstruktioner som 

lagen försöker täppa till kontinuerligt vilket leder till att lagen fortsätter utvecklas och nya 

förhållningssätt lagstiftas som i vissa fall gör regelverket ytterligare svårhanterligt.  

För att föra in lite statistik som grund för resonemanget om områdets storlek och 

problematikens omfattning är Sverige totala skatteintäkter från inkomst av näringsverksamhet 

för juridiska personer inte mer än ca 10 procent (145 miljarder kronor).4 Det är 

aktiebolagen som står för större del av denna skatt medan resterande del, ca ¼ kommer 

från bl.a. banker, försäkringsbolag och från fysiska personer som bedriver 

näringsverksamhet. Andelen bolag som redovisade överskott för taxeringsår 2006 var ca 

femtio procent, medan strax över en tredjedel rapporterade underskott. Antalet företag i 

                                              
1
 40:2 Inkomstskattelag (SFS 1999:1229). 

2
 Genom stiftandet av lag (SFS 1960:63) om förlustavdrag (FAL). 

3
 Definition enligt SOU 1989:34 s. 259 f Flermansägda bolag utan egentlig verksamhet eller reella tillgångar men 

med outnyttjade förlustavdrag. 
4
 SKV 152 (2008) s. 165 ff. 
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Sverige är 979 221 stycken och 99,7 procent av dessa företag ägs privat.5 Sett till den 

totala andelen registrerade företag är 56,4 procent registrerade som enskild firma medan 

aktiebolagens andel är beräknad till 29,9 procent. Antalet aktiebolag som i deklaration till 

Skatteverket uppgett att det finns underskott från tidigare beskattningsår som ännu inte 

utnyttjas uppgår för taxeringsår 2009 till ca 112 300 bolag med 499 miljarder kronor 

underskott.6 För samma tidpunkt finns uppgifter om att underskott från tidigare år som 

förverkats med anledning av förändringar i verksamheten som exempelvis 

ägarförändringar men även ackord, uppgick till mer än 91 miljarder kronor avseende strax 

under 3 400 bolag. Även om påverkan på de statliga finanserna inte är så stora i relation 

till det totala skatteintaget har möjligheten till förlustutjämning stor betydelse för det 

enskilda bolaget eftersom påverkan på den finansiella situationen kan ha stor betydelse.    

Denna information i kombination med vad som framkommit i en företagsundersökning 

utförd av Grant Thornton under december månad 2009 visar på aktualiteten och vikten 

av områdets substans, åtminstone från företagarnas perspektiv.7 Av undersökningens 

samtliga företag var 450 av dem svenska medelstora företag, med mellan 50 och 500 

anställda. De tillfrågades om vilka expansionsplaner som finns för den närmaste 

treårsperioden. Tre av tio svarade att de planerat att expandera genom företagsförvärv 

någon gång under denna period. Det är inte första gången denna undersökning 

genomförts men det som överraskar är att det inte föreligger några större förändringar i 

resultatet över den procentuella andelen företag som avser genomföra företagsförvärv 

inom den närmaste tiden, oavsett om det råder hög- eller lågkonjunktur.8 Det har visats 

sig att 30 procent är en tämligen konstant siffra avseende antalet medelstora företags 

intresse att inom en treårsperiod investera och förvärva ett annat företag, oavsett det 

ekonomiska läget.  

 

1.2 Problembeskrivning 

Området som ska behandlas gäller vad som regleras i inkomstskattelagens 40 kapitel. 

Problemet med regelverket är att det är omfattande och allmängiltigt som därför kan leda 

till att det ibland kan vara svårt att överskåda utfallet av ett handlande. Syftet med 

regelverket är att hindra handel med förlustföretags andelar och svårigheten med 

tillämpningen av reglerna ligger på flera plan. Ett problem har sin grund i att de begrepp 

och termer som styr tillämpningen ibland är odefinierade eller är tvetydiga. Dessa begrepp 

återfinns i kapitlets inledande bestämmelser och de kan vara svåra att avgränsa och 

                                              
5
 Källa SCB enligt SCB:s Företagsregister. 

6
 Informationen är hämtad från SKV 2002 tax 2009, sammanställt av Per Lindahl SKV Karlstad 2010-06-14. 

7
 Undersökningen som är global, vänder sig till 7 600 privatägda företag i 36 länder. Se pressmeddelande från 

Grant Thornton ”Tre av tio företag vill växa genom förvärv”.  
8
 Siffrorna för kartläggningen för 2007 visar även de på att ca tre av tio avser genomföra förvärv av företag på 

antingen den inhemska eller en ny marknad precis som för senaste undersökningen. 
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fastställa för användaren. Eftersom bestämmelsernas utformning är relativt generell 

saknas någon definition av deras betydelse och vid en genomgång av lagens förarbeten 

blir läsaren inte alltid mycket klokare heller. Förklaringen finns främst inom områdets 

praxis som bestäms löpande. Det är i domstolen som innebörden av kapitlets verkningar 

framträtt och som sedan är vägledande för tillämpningen och tolkningen för användarna.   

Ett annat problemområde är att även förvärv utan dolda agendor träffas av de spärrande 

reglerna i 40:e kapitlet IL. Som ett led i verkningarna av dessa begränsningar kan därför 

situationer där ett andelsförvärv av endast ett fåtal andelar sker, innebära att tidigare års 

underskott som sparats, spärras för all framtid om andelsgränsen för bestämmande 

inflytande överskrids. Nivån för ett sådant inflytande är angivet till innehav av mer än 50 

procent av röstetalet alternativt annat andelstal som i kombination med avtal ger ett 

likvärdigt inflytande. Detta ägande kan vara både direkt och indirekt vilket leder till en 

ytterligare dimension i problematiken med överskådligheten. Utöver denna bestämmelse 

innebär en förändring av ägarstrukturen även att en bedömning avseende förvärvs-

beloppet blir aktuellt. Vid en förändring av ägarstrukturen i underskottsföretaget blir 

nämligen två spärrar tillämpliga som begränsar möjligheten till framtida användning av 

tidigare års underskott. Effekten av dessa spärrar beror på ovanstående problematik i 

kombination med vilket sorts förvärv som genomförts. Som ytterligare problem i 

bedömningen avseende kapitaltillskott är att det finns flera varianter av agerande som 

försvårar och spärrar vid andelsbyte genom regelverkets beloppsspärr. Samma gäller även 

för den koncernbidragsspärr som kan bli tillämplig i hela koncernen oavsett var i 

koncernen ägarförändringen sker. Tillsammans gör det att regelverket blir svårtolkat och 

svårt att överskåda eftersom verkningarna är långtgående. 

 

1.3 Syfte och avgränsning 

Avsikten med uppsatsen är att redogöra för de begrepp som återfinns i 40 kapitlet IL och 

dess tillämpning genom att föra samman och analysera källorna. Regelverket är allmänt 

ansett för att vara krångligt, problematiskt och i flera fall svårt att överskåda. Genom att 

gå igenom de begrepp som tas upp i bestämmelsens lydelse kan en tydligare bild över 

reglernas omfattning kanske framträda ytterligare. För att vidare lägga fram regelverkets 

utfall tar jag upp de centrala rättsfall som haft störst påverkan på gällande rättsläge 

avseende avdragsrätten för tidigare års underskott. Trots att syftet är att vara så täckande 

som möjligt gör områdets komplexitet det svårt att vara uttömmande, vissa delar av 

regelverket skulle behöva en mer enskild bedömning av den enstaka situationen istället för 

en generell tillämpning. Ser man till rättfallen är dock många av samma art och särskilt 

gällande några av de grundläggande paragraferna. I doktrinen har debatten bl.a. handlat 

om begränsningens vara eller icke vara, hur nödvändig den är och även om den kan anses 
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strida mot kontinuitetsprincipen att hindra från att dra av tidigare års underskott 

(avseende samma näringsverksamhet).9  

Arbetet kommer endast omfatta vad som regleras av svensk rätt för förvärvssituationer 

avseende i huvudsak aktiebolag. Flera av de begrepp som finns i 40 kapitlet IL får stort 

genomslag inom fastighetsområdet. Begreppen nämns i huvudsak i 2 § med hänvisning till 

områdets respektive kapitel i IL. De termer som avses är förutom underskott av 

andelshus bl.a. underprisöverlåtelse och verksamhetsavyttringar. Deras påverkan på 

bedömningen av situationer avseende fastigheter med tillägg för vad det innebär har inte 

redogjorts. De begrepp som finns i 40 kapitlet som berör fastighetsområdet har därför 

endast förklaras i allmänna termer för att visa deras innebörd i detta sammanhang då de 

även kan bli tillämpliga för övriga tillgångar.  

 

1.4 Metodval 

Det finns inte endast ett sätt att angripa ett juridiskt problem vid arbete med en 

vetenskaplig analys.10 Beroende på problemets innehåll och formulering lämpar sig inte 

alltid samma ansats. När det gäller det rättsvetenskapliga området är det i huvudsak den 

juridiska argumentationen som behandlas.11 Den kan förklaras som att ett problem i 

formuleringen av ett visst lagrum kan tolkas med hjälp av rättsfall som dömts i frågan för 

att dra en slutsats om vad som kan anses vara gällande rätt.12 Genom att använda en 

rättsdogmatisk metod försöker jag kartlägga det rättsliga läget för tillämpning av 

regelverket i 40 kapitlet IL. Om inget kapitel anges i arbetets löpande text är det 

underförstått paragrafer i 40 kapitlet. Gällande rätt har studerats genom lagtextens lydelse, 

förarbetens diskussioner, praxis inom området samt genom doktrinens diskussioner och 

argument. Den rättsliga definitionen av underskottsavdragets omfattning har på så vis 

genom jämförelser fått en sammanhängande struktur. 

När det gäller materialtillgången inom området är den inte särskilt omfattande, speciellt 

avseende analyser av rättsläget och utveckling inom ämnet. När det gäller främst 

diskussioner och förslag till utveckling finns de främsta åsikterna i artiklar medan böcker i 

ämnet oftast har en mer redogörande ställning till frågan. Det mest omfattande materialet 

förutom lagstiftningen är ändå de utredningar som föregått reglernas stiftande. Eftersom 

den svenska skattelagstiftningen genomgått inte mindre än två stora utredningar under det 

föregående århundradet finns en del resonemang och grunder att studera. Den praxis 

inom området som utvecklats är inte särskilt omfattande men under 2000-talet har fler 

förhandsbesked lett till avgöranden i dåvarande Regeringsrätten (RR). Däremot kan man 

                                              
9
 Persson Österman (1997) s. 100 f. 

10
 Sandgren (2007) s. 40. 

11
 Sandgren (2007) s. 35 f. 

12
 Peczenik (1995) s. 312. 
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se att det mesta materialet som finns tillgängligt inom ämnet underskottsavdrag oftast 

innehåller en analyserande fördjupning av området till skillnad från de mer allmängiltiga 

redogörelserna av regelverket.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsens struktur har i möjligaste mån följt lagstiftningens uppbyggnad med en 

genomgång av paragraf för paragraf för att på så vis följa lagtextens struktur. Arbetet 

inleds med avsnitt två som tar upp regelverkets utformning och utveckling.  En redovisning av 

vad som föregått dagens lagstiftning ska ge en bild av den bakgrund regelverket har. I 

efterföljande avsnitt tre ska de begrepp som beskriver tillämpningen av lagen försöka 

förklaras. Presentationen kan inte erkännas någon form av uttömmande diskussion men 

ett försök till ett klarläggande av dessa grundläggande termer har ändå varit syftet med 

avsnittet. Regelverket har regler för när en förvärvssituation aktualiserar 

spärrlagstiftningen, en redogörelse över deras omfattning har beskrivits i uppsatsens 

fjärde avsnitt. Det efterföljs av en beskrivning av de spärrar som inträder vid de 

situationer som angivits i föregående avsnitt. Avslutningsvis i avsnitt sex presenteras en 

analys av rättsläget, de lege lata, samt vad som kunde ändras i gällande rätt, de lege ferenda, 

som även innehåller egna reflektioner. Sist i avsnittet ges även förslag på vilka ämnen som 

kunde vara intressant att undersöka.  
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2 REGELVERKETS UTFORMNING OCH FÖRÄNDRING 

 

Arbetet med framtagande av ett nytt och omfattande regelverk har pågått under flera decennier. Oavsett 

om det är tal om resultat- eller förlustutjämning finns det flera metoder att beakta. Efter att regelverket 

initialt lagstiftats har området fortsatt förändrats genom både tillägg och undantag. Tanken med avsnittet 

är att det öka förståelsen för områdets omfattning och problematik samt ge en bild av de resonemang som 

följt området genom åren för regelverkets utveckling. 

 

 

2.1 Villkor och system vid resultatutjämning 

2.1.1 Förutsättningar för utjämning 

Det grundläggande kravet för rätt till ett förlustavdrag är att personen är obegränsat 

skattskyldig i Sverige samt deklarationsskyldig.13 En grundsats för förlustavdrag är att det är den 

som förlusten uppstått för som ska ha rätten till både förlusten och den framtida kvittningen.14 

Det är anledningen till varför en ägarförändring kan föranleda att avdragsrätten försvinner 

eller på annat sätt begränsas.15 Ett internationellt välgrundat faktum och resonemang är 

att om företaget bara bibehåller samma identitet som vid tidpunkten för förlustens 

redovisning, ska rätten till framtida förlustutjämning bevaras.16 Förhållandet styrs därmed 

av subjektprincipen där perspektivet är vem som är ägare medan kontinuitetsprincipens är 

ur ett tillgångsperspektiv. Det betyder att subjektsprincipen har starkare fäste i regleringen 

än kontinuitetsprincipen.17 Ett resultat av detta är att om ett enskilt etablerat företag 

övergår till en annan företagsform, ex aktiebolag, faller avdragsrätten bort även om det 

fortsätter med samma ägare som innan.18 Istället medger skattereglerna att ägaren kan dra 

av de förluster som inte längre får kvittas i (den avvecklade) verksamheten mot inkomster 

av lön.19 Om kontinuitetsprincipen istället vore den huvudsakliga grundsatsen skulle 

förlusten följa verksamheten istället för ägaren förlusten ursprungligen uppstått för.20  

Det finns flera varianter för hur ett system med avdragsrätt för förluster kan utformas. 

Flera av metoderna är välbeprövade under längre perioder och har sedan antingen 

                                              
13

 SOU 1958:35 s. 95 f. 
14

 Subjektsprincipen, se även SOU 1958:35 s. 102 ff. 
15

 Samuelsson (1994) s. 70. 
16

 jfr Ds Fi 1983 s. 23. 
17

 Persson Österman (1997) s. 96. 
18

 SOU 1958:35 s. 102 f. 
19

 42:34 IL. För nystartad näringsverksamhet får allmänt avdrag avseende underskott göras för de fem första 

beskattningsåren till maximalt 100 000 kr per beskattningsår – 62:3 IL. 
20

 Persson Österman (1997) s. 96. 
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vidhållits eller frångåtts beroende på metodens funktionalitet och utfall. I styckena som 

följer beskrivs metoderna samt ger exempel på vilka länder som använt respektive metod 

och på vilka eventuella grunder de valt att frångå metoden. De metoder som i huvudsak 

tagits upp är medeltalsberäkning, penninginrättningssystem samt förlustavdrag. 

2.1.2 Medeltalsberäkning 

Metoden innebär att skatten beräknas på ett medelvärde för flera beskattningsårs 

sammanlagda resultat.21 Den största utjämningsmöjligheten genereras ju längre tid som 

beaktas för beräkningen av medelvärdet. Funktionen är som bäst för företagen i de fall 

som förlusterna föregår vinsterna eftersom beskattningen grundar sig på ett 

genomsnittligt lägre resultat än årets.22 Vid det motsatta förhållandet är metoden mindre 

optimal då genomsnittsresultatet blir högre än årets beräknade förlust. Det leder till att 

skattebördan för företaget blir en belastning och baseras inte på skattebetalningsförmågan 

för tidpunkten. Generellt sett leder metoden därför till att skattebördan blir alltför hög för 

den skattskyldige vid fallande konjunktur eftersom medelvärdet som ligger till grund för 

beskattningen baseras på tidigare års höga resultat under högkonjunkturen. När företaget 

blir debiterad skatten ska den finansieras med medel från fallande inkomster.  Fördelen 

med metoden är att den leder till en fullständig resultatutjämning eftersom den gäller både 

under- och överskott. Länder som Storbritannien, Tyskland och även Norge har prövat 

metoden men har frångått den bl.a. på grund av de svagheter metoden innebär.23 

2.1.3 Penninginrättningssystem 

Istället för en schablonisering eller medeltalsberäkning beaktar metoden en verklig 

avsättning i likvida medel till ett specialinrättat konto.24 I svensk lagstiftning har den funnits i 

flera decennier i form av skogskonto.25 Beräkning av den skattemässiga inkomsten görs 

med hänsyn till de insättningar respektive uttag som gjorts på kontot och har en 

utjämnande effekt på skattebördan. Metoden ansågs dock inte fylla syftet med 

resultatutjämning ur ett generellt perspektiv eftersom den kräver att tidigare års vinster 

varit tillräckligt omfattande för att företagaren ska kunnat göra avsättningar.26  Metoden 

kan inte heller göras tillämplig för nyföretagare med förlustår under introduktionsfasen 

eftersom det saknas tidigare vinster att ta fram. En ytterligare nackdel finns i det 

skattebortfall som sker då avsättningar görs i goda tider för att sedan tas fram för att 

kvittas mot förluster eller sämre vinster när konjunkturen är på nedgående. 

                                              
21

 Samuelsson (1994) s. 184 f. 
22

 Samuelsson (1994) s. 185. 
23

 SOU 1958:35 s. 69 ff. 
24

 SOU 1958:35 s. 69. 
25

 21:21-40 IL. 
26

 Samuelsson (1994) s. 178. 
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2.1.4 Förlustavdrag 

Metoden är en ren förlustutjämning som ger rätt till avdrag för de förluster företaget haft 

och det finns flera varianter på hur kvittningen av underskottet kan utföras.27. I 

huvuddrag är metoden konstruerad så att den förlust som uppstår ett beskattningsår kan 

reducera resultatet för ett beskattningsår med vinst och får en utjämnande 

beskattningseffekt. Den förlust som inte kan kvitteras mot vinster får i de flesta fall av 

tillämpning av metoden användas vid ett senare tillfälle för reducering då det finns vinster 

att kvittera mot. Hur länge ett underskott får ligga kvar för reducering varierar mellan 

länderna och vilken utjämningsmetod av förlustavdrag de valt.  

 

2.2 Metoder för utjämning genom förlustavdrag 

2.2.1 Tre system för kvittning 

Metoder för utjämning genom förlustavdrag finns i flera olika konstruktioner. 

Underskottet kan kvittas gentemot vinster antingen från efterkommande beskattningsår 

men i vissa länder kan även underskott kvittas mot föregående års vinstresultat. Det finns 

även en metod för fullständig förlustutjämning som leder till negativ skatt för 

beskattningsåret. Metoderna är carry back, carry forward respektive recoupment. 

2.2.2 Carry back 

Metoden och begreppet carry back syftar till att en förlust från ett beskattningsår kvittas 

eller förs tillbaka i tiden till ett tidigare beskattningsår.28 Det fungerar så att underskottet 

kvittas mot ett tidigare års vinst vilket resulterar i en sänkning av det årets resultat som 

leder till en överskjutande skatt för det året. Differensen i skattedebitering kan återbetalas 

genom en restitution av överskjutande del. Alternativt till att erhålla en återbetalning är att 

bolaget får ett tillgodohavande på sitt skattekonto som ett senare års skattedebitering kan 

reduceras mot.29 I och med att tidigare års taxering måste omvärderas kräver metoden 

carry back att landet har ett välutvecklat taxeringsförfarande. För att en så effektiv 

resultatutjämning som möjligt ska erbjudas bör ett långsiktigt perspektiv ligga som grund 

för bedömning av gällande tidsperiod.30 Problemet med en lång period blir däremot att 

tillämpningen kan bli komplicerad vilket istället talar för att det bör vara en kortare 

tidsperiod som används.31  

En nackdel med metoden ansågs vara att en återbetalning av tidigare betald skatt skulle 

innebära finansiella olägenheter för staten och även kommunerna.32 Resonemanget grundar 

                                              
27

 SOU 1958:35 s. 69. 
28

 Samuelsson (1994) s. 84. 
29

 SOU 1989:34 s. 259 ff. 
30

 SOU 1992:67 s. 53. 
31

 Samuelsson (1994) s. 183. 
32

 SOU 1958:35 s. 77. 
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sig i att kravet på återbetalning kan leda till svårigheter med att förutsäga och planera den 

statliga och kommunala ekonomin på grund av dessa finansiella fluktuationer. En annan 

aspekt är att även om ingen direkt utbetalning genomförs kan det vara till Skatteverkets 

nackdel att behöva kreditera skatten för att minska debiterad skatt vid ett senare tillfälle 

när en ny skattedebitering uppstår. Vidare kräver systemet utökade administrativa åtgärder 

för att förfarandet ska bli korrekt.33 Metoden har dock stora fördelar för den 

skattskyldige. Carry back innebär att förlusten med säkerhet kan användas till att reducera 

bolagets intäkter genom att kvitta mot tidigare års vinster, som kan vara av betydande 

belopp. Det går inte med säkerhet att förvissa sig om att senare vinster kommer genereras 

samt att de är tillräckligt stora för att kvitta tidigare års förluster mot. En ytterligare fördel 

ligger i att kvittningen blir omedelbar vilket innebär att såväl likviditetstillskottet genast 

kommer verksamheten tillgodo såväl som att nuvärdet på förlusten inte förringas genom 

flera års väntan på ett kvittningstillfälle.34 

Flertalet länder35 tillämpar carry back varav många har det som ett alternativ eller 

kompletterande metod till carry forward. Bland annat Frankrike, Japan och även USA 

erbjuder varianter av metoden. Tidsfristen för hur långt tillbaka i tiden bolaget kan gå för 

att kvitta förlusten varierar mellan de olika ländernas nationella regler, vanligast är att som 

längst tillåta tre år tillbaka i tiden.36 Exempelvis regleras tiden i USA till att det går att 

kvitta bakåt i tiden som längst mot de två föregående årens resultat.37   

2.2.3 Carry forward 

Till skillnad från ovanstående metod carry back syftar carry forward, eller som det också 

kallas carry over, till att en förlust från ett beskattningsår får sparas för att kvittas mot ett 

senare beskattningsårs resultat.38 Skulle ingen vinst registreras för nästkommande år, läggs 

förlusterna samman för att kvittas ett år med vinst. Tiden som förlusterna får sparas 

varierar, den vanligaste tidsgränsen är fem till femton år framåt, men det finns även länder 

som tillämpar obegränsad framrullning av förluster.39 I exempelvis USA är det tillåtet med 

framrullning enligt carry forwardmetoden för maximalt de efterföljande 20 åren.40 

Metoden är generell och neutral i sin utformning då den kan utformas till att vara 

tillämplig för alla typer av verksamheter.41 Risken för diskriminering avseende 

utjämningsmöjligheterna reduceras eftersom metoden ger en möjlighet till att kvitta mot 

annan näringsverksamhet. En ytterligare fördel är att dess utformning är enkel i sin 

                                              
33

 SOU 1992:67 s. 53. 
34

 Samuelsson (1994) s. 182 ff. 
35

 Några av dessa länder är Frankrike, Irland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Japan, Kanada och USA 

(SOU 1992:67 s. 49 ff). 
36

 Samuelsson (1994) s. 183. 
37

 Internal Revenue Code (IRC) section 172 (b)(1)(A)(i) och (ii). 
38

 SOU 1958:35 s. 76 ff. 
39

 SOU 1989:34 s. 259 ff och SOU 1992:67 s. 49 f. 
40

 Internal Revenue Code (IRC) section 172 (b)(1)(A)(i) och (ii). 
41

 Samuelsson (1994) s. 178 ff. 
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konstruktion vilket leder till en rättssäker användning som i sig resulterar i en snabb och 

effektiv tillämpning. Trots alla fördelar är metoden även förknippad med nackdelar 

beroende på hur begränsningarna utformas.  

Skulle förlusten inte få rullas fram under obegränsad tid innebär det att företaget riskerar 

att förlora sin rätt till förlustutjämning. En ytterligare nackdel för den skattskyldige är att 

ju längre tid som löper från förlustens uppkomst till dess att den kan användas för 

utjämning desto sämre blir nuvärdet av avdraget.42 Ytterligare en nackdel med metoden är 

det faktum att staten förlorar värdefulla skatteintäkter när konjunkturen vänder uppåt.  

Förluster från tidigare beskattningsår som ackumulerats ute i näringslivet tas fram för att 

utjämna för att minska skattebördan för den skattskyldige.43   

Carry forward är den vanligaste metoden ute i världen bland de länder som tillämpar 

förlustutjämning.44 I SOU 1992:67 angavs att samtliga dåvarande 24 OECD länderna45 

tillämpade carry forward varav 8 länder46 utan tidsbegränsning.  

2.2.4 Recoupment 

En ytterligare variant av förlustutjämning har diskuterats i den ekonomiska doktrinen. 

Metoden innebär att när en förlust uppstår ett beskattningsår får företaget en negativ skatt 

vilket leder till en direkt återbetalning från staten.47 Metoden hänförs även till full loss 

offset48 och anges av Samuelsson (1994) vara en ren skrivbordsobjekt, det vill säga en 

teoretisk modell som aldrig använts. Ett sådant system innebär att återbetalningen får drag 

av bidrag från staten för den förlust som redovisats för beskattningsåret. Fördelarna 

påstås vara många av dem som förespråkar metoden. Den skattemässiga effekten av 

utbetalningen är omedelbar och konstruktionen innebär en förenklad administrativ 

process. Vid tillämpning av carry forward diskuteras nackdelen med den försämring av 

nuvärdet som förlusten får om det dröjer många år innan en förlustutjämning kan ske. 

Nuvärdet av en framtida kvittning av underskott kan försämras med nästan 25 procent 

under en treårsperiod i jämförelse med vad en omedelbar kvittning skulle innebära.49 

Metoden med recoupment skulle därmed få en direkt effekt på bolaget vilket istället för 

att gynna en förvärvare av underskottsföretaget skulle vara värdefull redan för den 

ursprungliga ägaren.50 Som nackdelar tar kritiker fram det faktum att metoden kan anses 

                                              
42

 Samuelsson (1994) s. 180 f. 
43

 Samuelsson (1994) s. 180 f. 
44

 SOU 1989:34 s. 259 f. 
45

 Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, 

Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, 

USA och Österrike. 
46

 Belgien, Irland, Luxemburg, Storbritannien, Tyskland, Australien, Island och Nya Zeeland (SOU 1992:67 s.49 ff) 
47

 Samuelsson (1994) s. 185 ff. 
48

 SOU 1992:67 s. 52. 
49

 Hansen et al (2006) s. 98 f. 
50

 Samuelsson (1994) s. 188. 
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uppmuntra förluster och att de företag som egentligen inte skulle kunnat fortsätta bedriva 

verksamhet med stöd av den negativa skatten kan fortsätta ändå. Det är inte heller till 

någon fördel att staten inte bara ska vara intressenter i företagens vinster utan även vara 

medfinansiär i deras förluster. Ytterligare nackdel är att de företag som utnyttjar systemet 

för att generera omedelbara likvida medel till verksamheten skulle vara svår att stoppa.51 

 

2.3 Införande av lagstadgad utjämning 

2.3.1 Utredning av områdets förutsättningar 

Behovet av en lagreglerad rätt till avdrag för förluster i näringsverksamhet har diskuterats 

och behandlats under en längre tid. Ämnet kom på allvar upp under 40-talet och har 

sedan dess i diskussioner och analyser behandlats för att under senare hälften av 1900-

talet vara lagreglerad.52 Det fanns under denna tidsperiod resultatutjämnande verktyg men 

de kunde inte användas av alla rättssubjekt. Dessa verktyg fanns i en form av en förtäckt 

resultatutjämning tillgänglig för vissa näringsidkare samt även till viss del för jordbruk 

genom vinstreglerande dispositioner.53 Istället för en ojämn och olikartad resultatutjämning vill 

lagstiftaren erbjuda skattskyldiga möjligheten att jämna ut variationerna mellan intäkter 

och kostnader som därmed resulterar i att skattebördan fördelas mer rättvist över tiden.54 

De första utredningarna tog enbart hänsyn till i huvudsak juridiska personers rätt medan 

SOU 1958:35 Förlust- och resultatutjämning behandlar ämnet djupare för att även omfatta 

fysiska personers och därmed även enskilda näringsverksamheters rätt till utjämning.55 

Avsikten med utredningen var att utreda om det kan anses vara en skattskyldiges rätt att 

få dra av ett års förlust mot ett annat års vinst.56 Vissa branschers resultat är mindre 

stabila och påverkas till större del av konjunkturen än andra och skulle de inte ha 

möjlighet till en utjämning av skattebördan mellan goda och sämre tider kan det innebära 

slutet för verksamheten.57 Utredarna hade därför inställningen att om en ny lagstiftning på 

området skulle införas måste den vara generellt utformad. Då kan den träffa så många 

situationer och skattskyldiga som möjligt, en lagstiftning som blir begränsat tillämplig för 

vissa rättssubjekt bedömdes inte fylla något syfte.58  

                                              
51

 SOU 1992:67 s. 52 f. 
52

 Se även Bevillningsutskottets betänkanden 35/1954, 45/1955 samt 31/1956. 
53

 I SOU 1958:35 s. 38 anges de som en anpassning av lagervärderingen, av inventarieavskrivningen samt av 

pensionsstiftelse- och investeringsfondavsättningarna. Det kan även avse möjligheten för skattefri avsättning av 

s.k. skogskonto (10 års period) för vissa idkare av skogsbruk. 
54

 SOU 1958:35 s. 37 f och 161. 
55

 SOU 1958:35 s. 31 ff. 
56

 SOU 1958:35 s. 30 ff. 
57

 Samuelsson (1994) s. 15. 
58

 SOU 1958:35 s. 68. 
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Som angivits tidigare är en nackdel med underskottsavdraget att nuvärdet urholkas om det 

dröjer en längre tid innan det uppstår vinster att kvitta mot, speciellt för mindre bolag.59 

Det har konstaterats att koncerner och diversifierade företag har större möjlighet att 

påverka inkomstströmmarna och därmed skynda på möjligheten för kvittning. I 

diskussionen om funktionen av förlustavdraget har det därför bl.a. ingått hur denna 

försämring av värdet kan begränsas. Frågan är av internationell karaktär och en utredning 

av hur företagare påverkas av skattelagstiftningen avseende förlustutjämning har 

efterfrågats av EU kommissionen för att se vilken effekt regelverket kan ha på främst 

nybildande och tillväxt av verksamheter.60 Frågan från kommissionen har ställts i relation 

till vilket riskbeteendet reglerna innebär och vad som kan påverka eller förändra 

beteendet. 

2.3.2 Val av metod för förlustavdrag 

Redan från början vid utredningen av områdets reglering, var det klart att inskränkningar i 

rätten till förlustavdrag måste finnas. Detta för att stävja eventuellt missbruk och 

missgynnande av lagstiftningens grundläggande syfte att lagstadga rätten till 

förlustutjämning för egna uppkomna förluster.61 Det som speciellt avsetts är handeln med 

bolag som egentligen inte är livsdugliga utan vars enda syfte är att driva handel med 

uppkomna förluster. För detta missgynnande syfte ska inte rätten till förlustavdrag finnas 

och begränsningar måste därför regleras i lag.   

I utredningen presenteras tre olika förslag på hur ett utjämningsregelsystem skulle kunna 

utformas.62 Förslagen omfattas av som beskrivits tidigare medeltalsberäkning, 

penninginrättningssystem samt förlustavdrag. Efter att dessa metoder utretts blev 

slutsatsen att den för tidsperioden bästa metoden för resultatutjämning var 

förlustavdrag.63 Fördelarna med förlustavdraget ansågs bl.a. vara att det inte var en 

diskriminerande metod eftersom även nystartade verksamheter kunde tillämpa metoden 

till skillnad från medeltalsberäkningen och penninginrättningssystemet. Även om dessa 

metoder finns tillgängliga för nystartade verksamheter får de svårigheter att tillämpa dem. 

En medeltalsberäkning kräver att det även finns vinstår för beräkningsperioden vilket inte 

kan förutsättas för en nyetablerad verksamhet. Problemet är av liknande art för 

penninginrättningssystemet eftersom det kräver vinstår för att en avsättning ska kunna 

genomföras, inte heller det kan förutsättas för bolagen. Det tillsammans med de fördelar 

som ansågs föreligga för förlustavdrag gjorde att valet föll på denna metod. 

En ytterligare grundanledning till att införa en lagstiftning för att begränsa rätten till 

förlustutjämning var att hindra handeln med förlustföretag främst i skepnaden av 
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skalbolag. Ett skalbolag definieras som flermansägda bolag utan egentlig verksamhet eller reella 

tillgångar men med outnyttjade förlustavdrag.64 När utredningen med detta syfte i åtanke går 

vidare till att se vilken variant av förlustavdrag som är att anse som mest fördelaktig och 

bäst lämpad övervägs carry back, carry forward och även recoupment. Den senare väljs 

ganska tidigt bort på grund av dess krav på ett välutvecklat taxeringsförfarande 

tillsammans med farhågor om eventuellt missbruk av systemet på grund av dess 

likviditetseffekter.65 Den egentligen mest optimala metoden anses vara carry back men 

även detta systems brister är att det vid tillämpningen befaras leda till att förluster 

framkonstrueras för att uppnå restitution eller för att öka likviditeten vid tillfällig brist på likvida 

medel.66 Istället läggs carry forward fram som det främsta alternativet för hur skattskyldiga 

ska kunna tillgodose sig tidigare års förluster. Vissa länder som exempelvis USA har även 

en regel som innebär att möjligheten att använda tidigare års förluster begränsas helt om 

verksamheten genomgått ägarförändring.67 Kravet för att återfå rätten till tidigare års 

underskott är att verksamheten måste fortsätta i minst två år efter datumet för 

ägarförändringen, om det inte sker spärras hela underskottet. Återfås underskotten kan de 

endast kvittas mot framtida vinster genom carry forward (inte bakåt).  

Enligt de grunder som angetts ovan avseende respektive system valdes carry forward som, 

under gällande omständigheter, det självklara valet. SOU 1958:35 ledde till att 1960 års 

förlustutjämningsförordning68 infördes vilket så småningom blev lagen (1960:63) om 

förlustavdrag (FAL).69 Lagen är den första lagstiftningen i svensk rätt som enbart reglerar 

hantering av tidigare års underskott. Genom lagregleringen gavs även fysiska personer rätt 

att spara underskott från föregående år för att inom en sexårsperiod efter beskattningsåret 

kvitta dem mot vinster. För juridiska personer förlängdes den tidsramen till att gälla en 

tioårsperiod efter beskattningsåret.70 Valet av vilken tidsram som skulle gälla för 

framrullningen var inte helt självklar och diskussionerna involverade utformningen av 

dåvarande beskattningssystem och även svårigheter med tillämpningen.  

Om reglerna tillåter en obegränsad förlustutjämning i tiden resulterar det till en fullständig 

utjämning.71 Trots denna grundläggande förutsättning ansågs det ändå att en sådan öppen 

reglering över tiden inte kunde tillåtas ur ett praktiskt hänseende. Resonemanget bygger 

på att det skulle bli svårare för företagaren att styrka sina underskott ju längre tid som går. 

Ur ett granskningsperspektiv menas vidare att det även blir svårare för myndigheten att 

kontrollera de uppgifter som lämnats ju längre tid som förflutit. Vid tidpunkten för detta 
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ställningstagande fastställdes inte förlusten i inkomsttaxeringen för det år den uppstod 

utan bestämdes först när det var aktuellt att föra fram den till kvittning mot ett 

beskattningsårs vinst. Som förslag lades istället att förlusten för fysiska personer skulle 

kunna sparas till senast sjätte kalenderåret efter taxering av förluståret72 och för aktiebolag 

samt ekonomiska föreningar i tio år.73 

2.3.3 Tillämpade metoder för utjämning genom carry back 

På 1970-talet infördes, efter omfattande utredningsarbete74, en reglering avseende en 

resultatutjämningsfond. Den kom sedermera att ersättas av skatteutjämningsreserven, 

även kallad SURV som relgerades genom lag (1990:654) om skatteutjämningsreserv 

(SurvL).75 Reserven kunde användas av både juridiska och fysiska personer vid beräkning 

av inkomst av rörelse.76 Möjligheten infördes bland annat som en möjlighet till 

resultatutjämning och hade en konstruktion som ansågs innebära att utjämningen sker 

bakåt i tiden som carry back.77 Avsättningarna resulterade i obeskattade reserver som 

därigenom gjorde det möjligt för företagen att påverka resultatet och årets skatt.78 Enligt 

ett fastställt beräkningssätt, antingen baserat på företagets kapital- alternativt 

löneunderlag, skapades obeskattade reserver som sänkte årets resultat och därmed skatt.79 

Reserven skulle återföras till beskattning nästföljande beskattningsår. Metoden ansågs 

neutral i sin utformning, speciellt avseende utjämning av skillnaderna mellan 

finansieringskostnaderna med främmande kontra eget kapital.80 I förarbetena till 1990 års 

skattereform betecknades en reserv anknuten till det egna kapitalet fortfarande som en 

naturlig möjlighet till utjämning bakåt. Reserven togs däremot ganska snart bort då den inte 

uppfyllde de önskemål företagen ställer avseende resultatutjämning.81  

Istället för SurvL infördes lag (1993:1538) om periodiseringsfonder som även den kan 

sägas vara en variant av carry back.82 Med avsättning till periodiseringsfonder ansågs det 

därför medföra en möjlighet till förlustutjämning bakåt i tiden.83 Den funktionen 

tillsammans med att det skulle underlätta för företagen att finansiera investeringar med 

eget kapital istället för främmande var just några av införandets syften.84 Resonemanget 

med carry back grundar sig i att eftersom avsättningen genomförs under ett år av vinst 
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minskas det skattemässiga resultatet och beskattas istället i framtiden när fonden upplöses, 

helst under ett år med sämre resultat för att bästa möjliga skatteeffekt ska uppstå.85 Det 

kan därför ses som att en uppkommen förlust kan kvittas mot en återförd 

periodiseringsfond. Motsatsen har framförts av nationalekonomer som istället menar att 

metoden motsvarar utjämning enligt carry forward.86 Skillnaden menar de ligger i att carry 

back innebär en omedelbar utjämning av en förlust som reducerar en historisk och 

fastställd vinst medan konstruktionen för periodiseringsfonder reducerar beskattning av 

avsatta vinster mot framtida förluster. I det finns ingen regressiv utjämning som i fallet 

med carry back och därför menar de att en sådan tolkning inte är korrekt. Oberoende av 

hur avsättningen bedöms anses inte längre behovet av en möjlighet till carry back vara lika 

nödvändigt.87  

Utan hänsyn till om periodiseringsfonden har en regressivt eller progressivt utjämning, är 

funktionen för den bokföringstekniska avsättningen att det vid höga resultat medför en 

möjlighet till att sänka skattebördan genom att en avsättning reducerar årets skattemässiga 

resultat. Den årliga avsättningen får maximalt uppgå till 25 procent av EBT88 för juridiska 

personer, förutom under en undantagstid då den sänktes till 20 procent mellan åren 1997 

och 2000. Varje års avsättning ska tillhöra en särskild fond och återföringen av fonden 

skulle initialt ske efter en maximal period om fem år vilket efter några år förlängdes till att 

omfatta sex år. I det ursprungliga syftet med att erbjuda möjlighet till en uppskjutning av 

beskattningen för avsatt belopp ingick även en tanke om att denna förmån skulle 

räntebeläggas men det ingick inte i upplägget vid tillfället för lagstiftningen. Denna 

förmånsränta infördes för juridiska personer vid en senare tidpunkt (år 2005) och är en 

ränta på uppskjuten skatt som ska tas upp i form av en schablonintäkt.89 Räntebelägg-

ningen infördes som ett led i finansieringen av förändringarna avseende arvs-, gåvo- och 

förmögenhetsskatten vilket regeringen motiverade med att respektive lagstiftningen anses 

träffa och gynna samma grupp.90 Schablonintäkten ska vara en andel av avsatta fondmedel 

vid beskattningsårets början som motsvarar 72 procent av för året gällande 

statslåneränta.91  

2.3.4 Fortsatt förändring av området 

I utredningar som resulterat i gällande lagstiftning har ett system för utvidgning men även 

begränsning av rätten till underskott i förvärvat bolag byggts upp.92 Under åren har 

regelverket utvidgats och omarbetats till att även omfatta fåmansbolag och inte enbart 
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som tidigare gälla familjeföretag vilka drabbades orättvist93  hårt av begränsningarna.94 I 

SOU 1989:34 - Reformerad företagsbeskattning (URF), kom frågan upp igen om vilken 

tidsfrist tidigare års förluster borde ha.95 Enligt de dåvarande gällande skattereglerna i 

FAL gavs aktiebolag rätt till 10 års förlustutjämning enligt carry forward. Återigen lades 

det fram att en helt korrekt tidsfrist för kvittningsmöjligheten ska vara den samma som 

bolagets livslängd, det vill säga enligt going concern begreppet.96 Vidare lades fram att 

förlusten istället ska fastställas löpande i inkomsttaxeringen för att bestämmas vid 

tidpunkten för förlustens uppkomst. I samband med 1990 års skattereform avskaffades 

FAL och ersattes med 26 § KL och vid detta tillfälle slopades tidsbegränsning helt 

avseende avdragstiden för bl.a. aktiebolag eftersom den ekonomiskt riktiga kvittningsperioden 

är företagets livslängd.97  

 

2.4 Begränsning vid ägarförändring 

2.4.1 Införande av spärregler 

Ytterligare begränsningar har även införts för att hindra handeln med underskottsföretag 

vilket till största delen påbörjades med SOU 1989:34 några år efter skattereformen. I 

denna analys genomfördes en mycket djupgående undersökning om vilken utformning 

spärreglerna borde få. Utgångspunkten vid införandet av begränsningsregler avseende 

förvärv av underskottföretag har varit att lagstiftningen måste vara generellt utformad för 

att gälla vare sig det förvärvade bolaget har många eller enbart ett fåtal ägare.98 De 

omarbetningar som gjorts avseende spärreglerna för tidigare års underskott har haft som 

syfte att skapa regler som hindrar handel med alla storleksklasser av underskottsföretag.99 

Neutralitetsprincipen har haft stor betydelse för hur reglerna ska utformas och tillämpas 

avseende ägarförändringar. I tillägg har subjektsprincipen fått större utrymme än 

kontinuitetsprincipen, vilket på sätt och vis inte är förvånande, eftersom de är i direkt 

konflikt med varandra.100 Subjektsprincipen innebär att fokusen för bedömningen ligger 

på vem som ska ha rätt till, som i detta fall, underskottet. Grunden i principen är att det är 

ägaren vid tillfället för förlustens uppkomst som har rätt till den och att den därför inte 

övergår vid ett ägarskifte till skillnad från kontinuitetsprincipen.   
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2.4.2 Aktivering av spärregler 

I flera andra länder som de svenska utredningarna sneglat på har spärren aktiverats av 

exempelvis en verksamhetsförändring i samband med att en ägarförändring skett, något 

som också beaktats för de svenska reglerna.101 Den svenska utredningen ansåg att det inte 

var av intresse att begränsa förändring eftersom det vore felaktigt att förutsätta att ingen 

omställning skulle ske om inte en ändring i ägarstrukturen skett. Om så vore fallet skulle 

lagstiftningen istället förespråka stagnation och primitiv verksamhetsdrift. Restriktioner 

avseende förmögenhetsförhållandet vid förvärvet har även det tagits med i utredningen av 

spärrens tillämpningar.102 En sådan regel tar sikte på att ställa förvärvsbeloppet i relation 

till verksamhetens värde. Det är en erkänd uppfattning att köparen av ett underskotts-

företag kan vara villig att betala större summor för verksamheten än vad dess tillgångar 

värderas till, enbart för att få tillgång och möjlighet till att utnyttja underskotten för 

kvittning mot vinster.103 Även andra begränsningar får ligga till grund för bedömning av 

hur läget tillämpas i utlandet som exempelvis karenstid för rätten till utnyttjande av 

underskotten. På sätt och vis kan man säga att koncernbidragsspärren tillämpar samma 

restriktiva men upplösande effekt. Även syftet med ägarskiftet uppmärksammas som en, 

begränsande alternativt befriande, faktor som ska beaktas vid förändringen av 

ägarstrukturen.104  

2.4.3 Val av spärregler 

Utredningens analys resulterade i två alternativ för beräkningssätt – koncernbidragsspärr 

eller kapitalspärr. De spärrar som får mest gehör från tillfrågade intresseorganisationer är 

huvudförslaget koncernbidragsspärren och ett äldre alternativ - beloppsspärren.105 

Bankföreningen och branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR) har åsikter 

angående spärrarna, Bankföreningen anser inte att spärrar behövs för förlustutjämning 

framåt och FAR å sin sida anser inte att begränsningarna ska komma i fråga i annat fall än 

om verksamheten ändras eller upphör efter en ägarförändring. Alla remissinstanser var 

mer eller mindre positiva till förändringen speciellt avseende koncernbidragsspärren men 

näringslivet pekar på att det behövs en dispensmöjlighet för spärren. Den kapitalspärr 

utredningen förespråkat får inte gehör från någon instans utan tvärtom anses den inte få 

ett särskilt brett tillämpningsområde. Åsikterna är dessutom att dess utformning är 

alldeles för komplicerad och svår att tillämpa vilket är tvärtemot vad beskattnings-

reformen syftar till.106 Istället anses koncernbidragsspärren bli tillämplig i de fall som 
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närmast skulle träffas av kapitalspärren.107 KF, RSV ser positiv på beloppsspärren till 

skillnad från Näringslivets Skattedelegation som ställer sig frågande till behovet av en 

sådan spärr. Resultatet av utredningen leder till stiftandet av regler för belopps- respektive 

koncernbidragsspärrar avseende förvärv av underskottsföretag som leder till en 

förändring av bestämmande inflytande, i syftet att hindra handeln med skalbolag. 

2.4.4 Bedömning vid tillämpning av spärregler 

Utifrån utredningen av spärrarna och deras tillämpning var inställningen att de istället ska 

aktualiseras av själva ägarförändringen. Antingen blir belopps- eller koncernbidrags-

spärren tillämpliga var för sig alternativt båda i kombination med varandra. Med denna 

motivering som grund infördes båda spärrarna för att förhindra handel med skalbolag. 

Speciellt beloppsspärren ansågs på ett effektivt sätt hindra eller lindra handeln med 

skalbolag och det är den första spärren som aktualiseras.108 Resonemanget för dess 

funktion var att ju högre köpeskillingen för andelarna är i förhållande till underskottets 

värde desto mer substans anses anskaffningen ha för förvärvarna. Desto mindre behov 

föreligger för en spärregel i de fallen.109 Bedömning om ett skalbolag föreligger för att på 

så vis avgöra rätten till underskottet, behöver granskas utifrån perspektivet om bolaget är 

verksamt eller inte. Ett sådant avgörande kunde bedömas med hänsyn till om det fanns 

anställda i bolaget, att även skulder ingår i förvärvet för den nya ägaren eller om det även 

fanns reella fysiska tillgångar i bolaget.110  

För att kartlägga ägarstrukturen vid indirekt innehav krävs en genomsyn av situationen.111 

Det blir då tydligt att det endast är fysiska personer som kan beaktas som faktiska ägare. 

En juridisk person kan aldrig i egentlig mening anses ha ett bestämmande inflytande utan 

det måste i slutänden tillskrivas en enskild person. Utredningen visade även på betydelsen 

av att införa ett avsteg från grundprincipen att det endast är underskott inom 

inkomstslaget som får beaktas för reducering.112 Annars skulle det innebära sämre 

utjämningsmöjligheter för fysiska personer som driver näringsverksamhet än det gör för 

aktiebolag. För att öka likformigheten inom beskattningen infördes därför även bl.a. 

möjligheten att kvitta underskott från ett nystartat företag mot inkomstslaget tjänst. 
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3 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLÄMPNING 

 

I lagstiftningen avseende tidigare års underskott används flera grundläggande begrepp som beskriver lagens 

tillämpningsområden. Såväl huvudsakliga begrepp som företag används liksom centrala begrepp som 

bestämmande inflytande. Samtliga kräver en förklaring för att regelverket ska bli tolkningsbart. 

 

 

3.1  Grundläggande bestämmelser 

Grundprincipen är att ett underskott ska sparas till nästa års resultat och ska dras av mot 

vinster.113 Skulle även det årets resultat vara ett underskott dras det tidigare underskott 

mot det nya och de båda rullas framåt på obestämd tid för att dras av mot framtida 

vinster tills förlusten till fullo är kvittad. Här har en förändring gentemot äldre lagstiftning 

på området, lagen (SFS 1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet 

(LAU), skett då förlusternas avdragsrätt tidigare var tidsbegränsade till att vara avdragsgilla 

i 10 år för juridiska personer.114 Förlusterna kvittas genom att de yngsta kvittas först och 

äldsta sist, om vinster fortfarande finns kvar. En begränsning av avdragsrätten i 14:21 

första stycket IL gör gällande att varje näringsverksamhets underskott ska dras mot den 

näringsverksamhetens resultat.115 I 40 kapitlet kan det utläsas genom att begreppet 

näringsverksamhet är i bestämd form, näringsverksamheten, och därmed kan inte underskott 

i en näringsverksamhet kvittas mot en annans vinster.  

 

3.2 Lagens begrepp 

Regleringen av hur ett företag ska hantera tidigare års underskott finns som tidigare 

angetts i 40 kapitel IL.  Huvudregeln för hantering av tidigare års underskott och vilka 

situationer och förhållanden som träffas av begränsningar står skrivet i 2 §. I paragrafen 

anges att det kan förekomma begränsningar i hur ett underskott från tidigare år får kvittas. 

Det kan vara fråga om omständigheter som beror på underprisöverlåtelse, kvalificerade 

fusioner eller fissioner, verksamhetsavyttringar, partiella fissioner eller underskott av 

andelshus. Regler för dessa situationer återfinns i andra kapitel i IL än 40 kapitlet. 

Vid en första läsning av andra paragrafen i IL:s fyrtionde kapitel kan det verka som om 

rättsläget är relativt tydligt. Det blir dock ett krångligt förfarande när det blir aktuellt med 

en förändring av ägarstrukturen eftersom det kan aktualisera vissa begränsningar. Vad 

skulle då dessa begränsningar kunna bestå av? Kapitel 40 är uppbyggt genom att 
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definitioner för regelverkets begrepp ska förtydligas i 3-8 §§ men bestämmandet av ett 

begrepps innebörd är alltid svårt även om det rent teoretiskt kan verka relativt enkelt. 

Bestämmelsen fortsätter efter det med att redogöra för de begränsningar som finns för att 

få tillgodogöra sig tidigare års överskott. Problemet som kan uppstå vid tillämpning kan 

grunda sig i det faktum att lagstiftningen i möjligaste mån bör ha en generell utformning 

för att inte bli för specifik. Det kan innebära problem bl.a. vid tolkningar av begrepp och 

handlingar. Vad är t.ex. skillnaden mellan att tillföra ett kapitaltillskott och att ett 

kapitaltillskott tillförs som ett led i förvärvet? Först kan det därför vara av betydelse att se 

till begreppens innebörd och de övriga begränsningar som uppräknas i andra paragrafen, 

innan en genomgång av de hinder som anges i efterföljande paragrafer. Uppsatsens 

innehåll är avgränsat till att i största mån redogöra för bolagsbestämmelser och därför 

kommer inte regler för fysiska personer eller handelsbolag redogöras i samma omfattning. 

Detta arbete har ingen ambition att klargöra rättsläget för de fall underskottsföretagets 

verksamhet har fastighetsinriktning. Regelverket för fastigheter har därför medvetet 

förbisetts och endast presenterats i förbigående för att visa på dess närvaro i lagstiftning 

för tidigare års underskott. Fastighetsområdet återfinns i större omfattning i förutom 

reglerna för underskott av andelshus även gällande bl.a. underprisöverlåtelser och 

verksamhetsavyttringar. De två senare begreppen kommer endast förklaras i allmänna 

termer för att visa deras innebörd i detta sammanhang då de även kan bli tillämpliga för 

övriga tillgångar. 

 

3.3 Underprisöverlåtelser 

För att gå närmare in på begreppen i 2 § är definitionen för underprisöverlåtelse en tillgång 

som överlåtits till dess skattemässiga restvärde som understiger det marknadsmässiga 

(verkliga) värdet. Övriga regler för underprisöverlåtelse definieras i 23 kapitlets 3 §.116 

Huvudprincipen är att en underprisöverlåtelse ska resultera i vissa skatteföljder.117 

Däremot kan överlåtelsen omfattas av undantag från uttagsbeskattning och därför görs en 

bedömning avseende om rekvisitet för undantaget är uppfyllt eller inte.118 För att 

undantaget ska vara tillämpligt krävs att underprisöverlåtelsen inte inneburit att en 

otillbörlig skatteförmån uppstått.119 Som grund för en sådan bedömning har det visat sig 

vara av vikt om tillgången överförs till ägaren personligen alternativt om den förts eller 

kommer föras ut ur den dubbelbeskattade sektorn på annat vis.120 Ett resultat av en 
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prövning kan i vissa fall innebära att ett eventuellt underskott från tidigare beskattningsår 

inte får användas i det fall tillgångens övervärde realiseras.121 Det finns i 29 § en möjlighet 

för förvärvaren av tillgången att avsäga sig rätten till att kvitta tidigare års underskott för 

att på så vis slippa det annars lagreglerade tvånget att uttagsbeskattning måste ske.122  

 

3.4 Kvalificerade fusioner & fissioner 

Vad som avses med fusion av aktiebolag regleras främst i 23 kapitlet ABL och 37 kapitlet 

IL. I 23 kapitlets portalparagraf anges att en fusion föreligger om minst två aktiebolag går 

samman på ett sådant sätt att bolagens separata tillgångar blir gemensamma genom att 

ägandet övergår till övertagande bolaget. Där framgår även att det finns två huvudsakliga 

sätt en fusion kan genomföras på. Bolaget som överlåts kan antingen gå upp i det 

övertagande bolaget genom absorption eller att de fusionerande bolagen bildar ett helt nytt 

bolag genom kombination.123  En variant av fusionsmetoden absorption är 23:28-fusion124 

som sker i de fall ett moderbolags helägda dotterbolag går upp i modern.125 En ytterligare 

variant av sammangående sker med en s.k. omvänd fusion då ett moderbolags tillgångar och 

skulder övertas av ett dotterbolag. Betalningen för dessa sker från dotterbolaget till 

moderbolagets ägare genom tilldelning av andelar i dotterbolaget som betalning. Efter att 

transaktionerna slutförts ska moderbolaget likvideras. Begreppet fusion beskrivs 

ytterligare i 37 kapitlet 3 § i IL och anger samma förutsättningar som ovan med tillägg att 

det även krävs att det överlåtande företaget ska upplösas utan likvidation.126  

Hur en fission måste utföras regleras skattemässigt i IL:s 37 kapitel, samma kapitel som 

fusion. Däremot finns inte detta begrepp med i ABL men i kapitel 24 beskrivs vad som 

avses med en delning. Enligt kapitlet i ABL föreskrivs att en liknande situation, om än 

omvänd från fusion, genomförs.127 Ett överlåtande bolags tillgångar och skulder ska 

särskiljas och övergå i ett eller flera förvärvande aktiebolag alternativt, för situationen 

nybildat bolag. Det kan även avse situationer när en del av ett bolags verksamhet 

avknoppas om den ursprungliga verksamheten inte ska upplösas. Skattemässigt anges i 37 

kapitlet IL att det krävs att det överlåtande bolaget måste upplösas för att en fission ska 

anses inträffat, precis som vid fusion. Däremot är förutsättningarna det motsatta vid en 

partiell fission som i kapitel 38a istället anger att det krävs att verksamheten drivs vidare.128  
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För att en fusion eller fission inte ska träffas av omedelbar beskattning krävs att den 

kvalificerad och för det finns flera grundkrav.129  I direkt anslutning till fusionens eller 

fissionens genomförande ska överlåtande företag vara skattskyldigt för del av 

näringsverksamheten. På motsvarande sätt ska även övertagande företaget vara 

skattskyldig för sådan del. Både omständigheter ska gälla i direkt anslutning till att 

fusionen eller fissionen genomförts – tillika skattemässig kontinuitet. Utöver dessa två 

kriterier får ingen möjlighet till skattebefrielse eller skattelindring genom skatteavtal 

förekomma. Det finns även bestämmelser avseende maximal längd för beskattningsåret 

för den verksamhet som överlåts om 18 månader. Om övertagande företag inte redan 

äger samtliga andelar i överlåtande företaget, ska även ersättning för resterande andelar 

lämnas till ägarna av dessa andelar.  

Reglerna avseende den skattemässiga situationen för rätten till tidigare års underskott vid 

en fusion alternativt fission kräver samma grundkriterier som för koncernbidragsrätt, dvs. 

att andelsägandet är minst 90 procentigt.130 Skulle övertagande bolag redan innan 

omstruktureringen genomförts inneha bestämmande inflytande som föreskrivs i 40 

kapitlet 5 § IL bedöms rätten till underskottet utifrån hur förhållandet sett ut om fusionen 

eller fissionen inte genomförts.131 Om det inte finns något sådant inflytande träder inte 

koncernbidragsspärren in utan det finns istället en fusionsspärr för att inte kringgående av 

spärren för koncernbidrag ska bli möjlig.132 Begränsningen innebär att inga underskott får 

nyttjas före det sjätte beskattningsåret efter genomförd fusion eller fission, inte heller 

övertagande bolags underskott får alltså användas. Därtill inträder en begränsning i hur 

stor del av tidigare års underskott som får föras över vid en absorbtion eller kombination i de 

fall omstruktureringen förändrar bestämmande inflytande vid en ägarförändring.133 I de 

fallen aktiveras beloppsspärren enligt 15-17 §§ i kapitel 40 IL vilket även gäller om det är 

fråga om en omvänd fusion.134 Det finns undantagsregler för fusioner och fissioner i de 

fall ett moderbolag har ett avgörande inflytande över dotterbolaget redan före 

omstruktureringens genomförande.135 Vid en omvänd fusion blir detta undantag inte 

tillämpligt eftersom det istället är dotterbolaget som tar över moderbolaget och då saknas 

ett sådant inflytande i överlåtande bolag som är rekvisitet för undantaget.  För bestämning 

av anskaffningsutgiften för det bestämmande inflytande beaktas inte endast ersättningen 
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för själva fusionen eller fissionen utan även kostnaderna för anskaffningen av övriga 

andelar får ingå i beräkningsunderlaget.136 

 

3.5 Verksamhetsavyttringar och partiella fissioner 

Reglerna för vad som avses med en verksamhetsavyttring står i 38 kapitlet IL:s inledande 

bestämmelserna. Avyttringen ska omfatta samtliga tillgångar i näringsverksamheten 

alternativt en avgränsad gren av verksamheten.  Denna ombildning ska avse en avyttring till 

marknadsmässigt värde och ska förvärvas av ett annat företag. Verkningarna av denna 

omständighet påverkas av 40 kapitlet IL genom att köpande bolag inte tillåts överta rätten 

till eventuella underskott som följd av förvärvet. Detsamma gäller även för partiella fissioner 

som regleras i kapitel 38 a IL. Skillnaden ligger i att det för en partiell fission inte behöver 

omfatta en hel verksamhetsgren utan enbart tillgångarna i denna, samt att det överlåtande 

företaget ska fortsätta driva en av de verksamheter som tillgången flyttats från.137 I övrigt 

finns det för både verksamhetsavyttringar och partiella fissioner likheter med kvalificerade 

fusioner och fissioner.  

 

3.6  Företagsformer som omfattas 

De företagsformer som omfattas av termen företag är samtliga former av juridisk person 

vilket innebär att de är egna skattesubjekt. Innebörden av det är att en juridisk person har 

rätt att bl.a. ingå avtal, vara part i rättsmål men att de även har rättigheter och skyldigheter. 

Den kanske vanligaste och mest omtalade juridiska företagsformen är aktiebolaget. Det är 

ett enskilt rätts- och skattesubjekt som är skyldig för sina egna tillgångar och skulder.138 

Ett aktiebolag beskattas separat från sina ägare för sina vinster139 och företagsformen 

regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Där anges bl.a. vad som krävs för att ett 

aktiebolag ska anses stiftat och vilken organisation som krävs samt övriga 

associationsrättliga regler. Det svenska aktiebolagets styrelse ska ha sitt säte på en ort i 

Sverige.140 Som aktiebolag räknas även Europabolag, försäkringsaktiebolag141 och 

bankaktiebolag142. Även svenska sparbanker omfattas och ska enligt reglerande 

lagstiftning bedriva bankrörelse samt främja sparsamhet utan att dess stiftare eller delägare 

ska ha någon rätt till den vinst rörelsen genererar.143 I likhet med ett aktiebolag kan en 

svensk sparbank ha både rättigheter och skyldigheter men det krävs minst 20 stiftare samt 
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tillstånd av Finansinspektionen för att få bedriva bankrörelse för att verksamheten ska 

anses stiftad.144 Finansinspektionen reglerar även ömsesidiga försäkringsbolag och som 

försäkringstagare i ett sådant bolag är har man ett delägarintresse det vill säga bolaget ägs 

av sina försäkringstagare. Vid tillämpningen av 40 kapitlet ingår inte utländska 

försäkringsbolag, de som kan omfattas går istället under definitionen utländska företag.   

Även föreningar och stiftelser omfattas av kapitlets bestämmelser. Det finns stora likheter 

mellan dessa två former men även många olikheter. Likheterna till aktiebolaget är även de 

många eftersom strukturen för en juridisk person är deras gemensamma nämnare. En 

ekonomisk förening145 är likt aktiebolag ett eget skattesubjekt men däremot beskattas 

sällan ägarna till föreningen, som ägarna i aktiebolag, för den utdelning som lämnas. 

Anledningen är att den numer oftast har karaktären av återbäring alternativt efterlikvid.146 

Syftet med föreningen är att ta tillvara de deltagande medlemmarnas ekonomiska 

intressen.147 Medlemmarna ska vara aktiva genom att fungera som exempelvis 

konsumenter eller leverantörer.148 När det gäller stiftelser finns tre kategorier - 

privilegierade, familje- samt övriga stiftelser. Samtliga är egna skattesubjekt men det är 

endast övriga stiftelser som är fullt skatteskyldiga utan lagreglerade undantag.149 Vid 

stiftelsens bildande ska egendom för ett visst ändamål avskiljas för att i ändamålets namn 

förvaltas som självständig förmögenhet. Det ändamål som stiftelsen måste verka för ska 

ha ett syfte, ett verksamhetsföremål och även en fastlagd destinärskrets.150 Syftet visar på 

stiftelsens inriktning som verksamhetsföremålet visar hur det ska främjas. Destinärs-

kretsen visar vem stiftelsen ska främja genom bidrag och det ska klart framgå vilka krav 

som måste uppfyllas för att en ansökan ska kunna beviljas. Ett fullföljdskrav finns för 

både stiftelser och ideella föreningar som innebär att organisationen måste verka för sitt 

ändamål. För stiftelser innebär det att avkastningen på tillgångarna ska till 90-95 procent 

verka och läggas för att uppfylla ändamålet med stiftelsens uppdrag. För ideella föreningar 

måste 80 procent av inkomsterna utnyttjas till syfte att verka för ändamålet inom en 

femårsperiod. Även stiftelser kan få verkningsgraden bedömd ur ett längre perspektiv 

som ideella föreningar kan få, d.v.s. 80 procent över fem år. En ideell förening ska ha ett 

allmännyttigt ändamål som bl.a. kan vara av religiös, idrottsligt eller av välgörande art.151 

Även om föreningen inte får vara vinstdrivande kan den ändå ha som syfte att bevaka sina 

medlemmars ekonomiska intressen som exempelvis en fackförening gör.  Det finns ingen 

direkt lagstiftning som reglerar ideella föreningar men däremot finns en sedvana och 
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praxis för hur de ska utformas och bedrivas. Liksom en ekonomisk förening ska den ha 

årsmöten för medlemmarna och en styrelse. Därtill ska alla som har gemensamt intresse 

för föreningens verksamhet ha rätt att bli medlem utan diskriminering. För att den ska 

vara en juridisk person krävs att föreningen har stadgar och en styrelse. En ideell förening 

är liksom övriga juridiska personer skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet men 

däremot är ofta föreningens inkomster av det skattefria slaget som bidrag och gåvor men 

då är istället kostnaderna för den ideella verksamheten inte heller avdragsgilla.  

Tidigare har det i paragrafen endast hänvisats till svenska juridiska personer men även 

utländska bolag har rätt att i vissa fall omfattas av bl.a. bestämmelserna i 40 kapitlet. Se 

även avsnitt 4.3, 4.5 och 5.7 för vilka situationer det blir aktuellt med beaktning av dessa 

subjekt. För att ett utländskt företag ska omfattas av bestämmelsen krävs att det är en 

juridisk person och att den beskattning som sker i hemstaten liknar den svenska bolagsbe-

skattningen.152 Sverige ska inneha ett gällande skatteavtal med staten och avtalet får inte 

avse inkomstbegränsning som kan leda till undandragande av inkomster för beskattning.  

 

3.7  Innebörden av begreppet underskottsföretag  

I avsnittet ovan har begreppet företag som omfattas av kapitel 40 IL definierats. I fjärde 

paragrafen görs en tydligare förklaring av vad som är ett underskottsföretag. Ett sådant 

företag har förluster från tidigare beskattningsår som ännu inte kunnat kvittas mot 

efterföljande års vinster.153 Det innebär att en verksamhet som fått ett negativt resultat för 

innevarande beskattningsår men inte har underskott från tidigare år inte är att anse som ett 

underskottsföretag. Som angetts ovan ska tidigare års förluster ackumuleras, rullas fram, 

varje år och kvittas mot vinster i omvänd ordningen för deras uppkomst, det vill säga 

senast kvittas först. Eftersom det numer inte finns någon tidsbegränsning förknippad med 

framrullningen betyder det att mycket gamla underskott kan leva kvar i en 

näringsverksamhet. Med underskott kan det även innebära förvärvade underskott som 

ännu inte kunnat användas för att reducera ett års vinst. 

 

3.8 Bestämmande inflytande  

Det finns flera varianter av vad som avses med bestämmande inflytande, men den 

huvudsakliga definitionen återfinns i de associationsrättsliga reglerna för aktiebolag och 

årsredovisningslag.154 Begreppet styr bedömningen av om ett hinder för att överta ett 

förvärvat bolags underskott från tidigare år föreligger.155 Har ingen förändring av vem 

som har sådant inflytandet skett bör inget hinder för användningen av tidigare års 
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förluster uppstå. För att det ska vara tal om en koncern måste moderbolagets ägande 

bestå av mer än hälften av dotterbolagets röster eller andelar.156 Alternativt kan 

moderbolaget genom avtal eller liknande, med övriga delägare, äga motsvarande. Det 

behöver nödvändigtvis inte vara mer än hälften av rösterna eller andelarna i det fall ägaren 

även har rätt att påverka styrelsen sammansättning. Dessa regler gäller oavsett hur lång 

kedjan av ägande är eller hur omfattande ett eventuellt korsvist ägande är.  Det visar på 

hur svårt det kan vara att överskåda en koncern vilket kan innebära svårigheter i att 

bedöma om någon begränsning föreligger. Ett bestämmande inflytande kan även föreligga 

i de fall ett avtal eller jämförbar uppgörelse ger moderbolaget ensamrätt till att påverka 

dotterbolaget även om ägarandelen inte överstiger hälften av samtliga aktier eller andelar.  

En svårförutsägbar situation kan exempelvis uppstå vid ett förhållande med två delägare 

där båda är att anse som innehavare av sådant inflytande.157 Om bolagen är moder- och 

dotterföretag där ena parten förutom att äga andelar även har rätt att förändra minst halva 

styrelsen, och dessutom tillsammans med dotterbolaget äger en tredje part, kan det vara 

svårt att avgöra vem det är som innehar bestämmande inflytande i denna tredje part. 

Ägarstrukturen är uppbyggd så att det tredje bolaget ägs till 51 procent av det ena bolaget 

medan det andra bolaget äger 49 procent men därtill har rätt att utse mer än halva 

styrelsen. I den situationen skulle det räcka med ett aktieägaravtal mellan ägarparterna för 

att spärreglerna skulle bli tillämpliga om avtalet ger rätt att reglera minst halva styrelsen. 

Tidpunkten för när sådant inflytande har börjat gälla anses vara vid tidpunkten för 

bolagets bildande om det är fråga om ett nytt bolag.158 Vid tillfällen då ägarskiftet före-

gåtts av en riktad nyemission har tidpunkten för rösträttens förvärv bestämts som tiden 

för emissionens tilldelning på bolagsstämman.159 Även om själva tilldelningen i sig inte 

leder till ett avgörande inflytande kan rösträtten hävdas genom att tilldelningen ska införas 

omgående efteråt i bolagets aktiebok.  

Även om uppsatsens avgränsning innebär att inte gå djupare in på hur reglerna tillämpas 

på enskild näringsverksamhet kan ändå nämnas att för att en korrekt bedömning om ett 

bestämmande inflytande föreligger vid förvärv mellan icke juridiska personer måste en 

genomsyn av situationen utföras.160 En jämförelse av hur saken skulle bedömts om 

förvärvande företag varit ett aktiebolag visar om det företag som förvärvats kan anses 

vara jämställt med ett dotterbolag.  Om bolaget istället är ett utländskt bolag, vilket inte 

omfattas av den svenska associationsrätten, ska bedömningen göras utifrån 11 §.161 Även i 

detta fall måste en genomsyn över omständigheterna genomföras för att möjliggöra en 
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korrekt bedömning av situationen för att jämföra med vad som skulle gälla om bolaget 

istället varit en svensk juridisk person.  

 

3.9 Moder-, dotterbolag och koncernbegreppen 

Ytterligare förtydliganden av vad som avses med koncern, moder- respektive dotterbolag 

görs gällande för de bolagsformer som ingår i lagregleringen. Reglerna för vad som är att 

anse som moder- och dotterbolag och deras inbördes ägarförhållanden är identiska till de 

civilrättsliga reglerna för aktiebolag.162 Regler avseende förekomsten av koncern- och 

moder/dotterförhållanden gör gällande att ägandet måste avse minst hälften av rösterna. 

Det gäller oavsett om ägandet är direkt eller indirekt genom annan dotter alternativt 

tillsammans med en eller flera dotterföretag. Ett ägande som genom avtal eller annan 

omständighet innebär att ägaren har väsentlig kontroll över ledningen kan innebära att 

spärreglerna blir tillämpliga, oavsett om det är ett direkt eller indirekt ägande. Detsamma 

gäller även för försäkringsrörelser med tillägg för att ytterligare bedömningar av om en 

koncern föreligger måste genomföras i enlighet med gällande föreskrifter.163 Denna 

prövning kan göras även om övriga grundläggande kriterier inte är uppfyllda, det kan 

räcka med att företagsgruppen har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.164  

Definitionen för vad som är att anse som ett moder- respektive dotterbolag gällande 

utländskt bolag görs genom en bedömning av vad som skulle gällt om bolaget varit ett 

svenskt aktiebolag.165 En liknande prövning av läget krävs för att bestämma förekomsten 

av en koncern.166 Ursprungsläget vid bedömningen för detta koncernbegrepp är utländskt 

bolag men det kan även vara frågan om en företagsgrupp där moderbolaget är registrerat 

inom EES-området. Vid denna tidpunkt är det mest aktuella området gällande koncern-

begreppet vad som gäller för utländska bolag i relation till ovanstående. Denna företags-

grupp hör till den kategori som ska beaktas i relation till 11 § som avser de företag som 

inte är att anse som svenska juridiska personer.167 I gruppen finns även enskild 

näringsverksamhet med, men för tillfället är det mest diskuterade rättsläget gränsöver-

skridande mellanhavanden och hur den svenska lagstiftningen efterlever uppställda krav 

enligt EU-fördraget och övrigt regelverk. Gällande rättsläge beskrivs under avsnitt 5.7.     
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 1:4 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 1:2 Sparbankslagen (1987:619), 1:5 Lagen (1995:1570) om 
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4 SITUATIONER FÖR LAGENS TILLÄMPNING  

 

För att reglera under vilka förutsättningar användning av tidigare års underskott kan erhållas genom 

förvärv finns bestämmelser för när en begränsning eller ett undantag kan bli aktuellt.   

 

 

4.1 Ägarförändring – utlösande faktor 

Det är vid en ägarförändring som spärrarna i kapitel 40 aktualiseras och bestämmande 

inflytande är nyckelbegreppet som utlöser hela begränsningssituationen. Innebär ägarskiftet 

ingen förändring på inflytandet i det förvärvade bolaget blir en tillämpning av spärrarna 

inte aktualiserad. Det är inte enbart frågan om förvärv av ett underskottsföretag utan 

bedömningen blir även aktuell när ett underskottsföretag eller dess moderbolag förvärvar 

ett annat bolag, oavsett om det förvärvade bolaget har outnyttjade underskott eller inte.168 

Antalet led som kan komma att ingå i bedömningen kan bli omfattande och granskningen 

invecklad för att en regelrätt översikt över situationen ska bli korrekt värderad.169 I 10 – 

14 § regleras i vilka situationer spärreglerna blir tillämpliga samt vilka spärrar som 

aktualiseras för begränsning av övertagandet av tidigare års underskott.  

 

4.2 Huvudregeln  

Huvudregeln, som återfinns i 10 §, gäller endast de situationer där förvärvaren är ett 

företag. Vad som innefattas i begreppet företag har tidigare definierats i avsnitt 3.6 

avseende 3 § IL. Avgränsningen innebär att varken fysiska eller utländska juridiska 

personers förvärv träffas av bestämmelsen. Däremot kan regeln bli tillämplig i det fall 

förvärvaren är ett utländskt bolag då det enligt reglerna i 3 § ingår i definitionen av 

företag.170  En ytterligare omständighet som måste beaktas är att ordet får inbegriper såväl 

onerösa som benefika fång.171 Däremot finns ett undantag avseende övriga rättssubjekt 

och intressegemenskaper i de fall förvärvet gäller benefika fång av speciell karaktär, vilket 

förtydligas under rubrik 4.7.172 Kvar finns de förvärv som skett genom onerösa fång som 

till största del träffas av den begränsande bestämmelsen. Omfattning och villkor för 

begränsning av nyttjandet av tidigare års underskott vid en ägarförändring anges tydligt 

under huvudregeln. Kritik avseende förlusten av rätten till förlustutjämning finns i 
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 Rydin och Båvall (2008) s. 431f vilket även framgår av 40:14 IL. 
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 Wiman (2002) s 103 f. 
170

 Wiman (2002) s. 105 ff. 
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 Andersson et al (2004) s. 1058. 
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doktrinen.173 Grunden för denna kritik är att det är själklart att kostnader inom 

beskattningsårets beräkning får reducera verksamhetens resultat. När den förlust 

kostnaderna orsakat omklassificerats till tidigare års underskott så kan rättigheten till 

resultatreducering falla bort, helt eller delvis. Valet att frångå skatteårsprincipen vid 

införandet av reglerna för förlustavdrag och carry forward år 1960 anses inte beakta 

företagarens bästa och leder snarare till en kontraproduktiv hantering av verksamheternas 

ekonomiska förutsättningar. 

En nyckelförutsättning för att bedöma om en ägarförändring ska träffas av begränsningen 

är om förändringen påverkat vem som innehar bestämmande inflytande över 

underskottsföretaget. Om detta inflytande skiftat part inträder en belopps- och 

koncernbidragsspärr, dvs. båda spärrarna kan bli tillämpliga.174 Först tillämpas 

beloppsspärren för att begränsa beloppet för tidigare års underskott som följs av 

ytterligare begränsning genom tillämpning av koncernbidragsspärren för kvarstående 

underskott.175 Det finns ingenting som säger att ägandet måste vara direkt för att 

spärrarna ska bli tillämpliga. Det kan även omfattas av ett indirekt ägande genom 

exempelvis avtal eller ägande genom tredje part som medför möjlighet till påverkan på 

underskottsföretagets ledning.176 Hela koncernen måste därmed granskas vid en 

förvärvssituation för att på ett korrekt sätt avgöra hur förvärvet påverkar 

organisationen.177 Är koncernens utbredning omfattande kan det vara ett mycket 

komplicerat arbete att förutse ett förvärvs effekter eftersom anskaffningen eller 

underskottet kan finnas långt ut i verksamhetskedjan. I det fall företagen redan före 

ägarförändringen ingick i samma koncern tillämpas ingen av spärreglerna.178 Att 

undantaget tas upp redan i denna paragraf har sin grund i lagstiftningens förenklingssyfte 

men även utan tillägget skulle spärrarna ändå inte bli tillämpliga eftersom efterföljande 

paragrafer 18 och 19 §§ i annat fall gäller.179 Skulle inget koncernförhållande råda innan 

förändringen av ägarstrukturen blir båda spärrarna istället tillämpliga.180  

När det gäller beaktandet av anskaffningsvärdet är det endast det belopp som motsvarar 

bestämmande inflytande som ska ingå vid beräkning av beloppsspärren.181 Har fler 

delförvärv gjorts under beskattningsåret ska alltså inte alla förvärvsbelopp ingå. Det görs 
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däremot ingen proportionering i de fall ett större förvärv genomförts för att endast beakta 

den del som motsvarar andelen för detta inflytande.182   

 

4.3 Övriga rättssubjekt 

Föregående paragraf reglerade förvärvssituationer där köparen är ett företag. Nästa, 11 §, 

reglerar övriga rättssubjekt som fysiska personer, utländska juridiska personer och även 

dödsbo. Enligt denna regel är endast beloppsspärren tillämplig eftersom dessa rättssubjekt 

normalt sett inte omfattas av rätten att lämna koncernbidrag.183 Bestämmelsen fanns 

redan i tidigare lagstiftning och gäller precis som då i situationer där ett förlustföretag 

förvärvas.184 Som angivits ovan är det förändringen av det bestämmande inflytandet som 

styr bedömningen även här. Den huvudsakliga definitionen av ett sådant inflytande 

återfinns bl.a. i de associationsrättsliga reglerna.185 En situation där en fysisk person 

förvärvar andelar i ett underskottsföretag under gränsen för vad som definierar 

bestämmande inflytande men även innehar betydande andelar i en juridisk person som 

innehar andelar i samma företag, aktualiserar spärren. Om den juridiska personen också 

förvärvar andelar i samma underskottföretag innebär det att den fysiska och juridiska 

personen tillsammans kan inneha ett väsentligt inflytande, vilket medför att förvärvet även 

träffas av huvudregeln.186 I detta fall fungerar bestämmelsen för övriga rättssubjekt som 

subsidiär bestämmelse till huvudregeln som går före tillämpningen av tilläggsregeln.187 I 

normala fallet talas det inte om fysiska personer och koncerner i samma sammanhang 

men i vissa företagskonstellationer blir begreppet oäkta koncern tillämpligt. En oäkta 

koncern saknar en moder- och dotterbolagskonstruktion ur den civilrättsliga meningen 

för aktiebolag. Företagen ägs istället av en och samma fysiska person som innehar det 

bestämmande inflytandet och koncernbegreppet används med stöd av formuleringen 

företag under i huvudsak gemensam ledning. Denna variant av omständigheter kommer därmed 

att lyda under samma regelverk som för övriga konstellationer där intressegemenskap 

anses föreligga (se 4.6).188  

Om andelar överlåts oneröst inom närståendebegreppet189 räknas förvärvet inte eftersom 

närstående räknas som en och samma person.190 Även handelsbolag som ägs av den 

fysiska personen eller dennes närståendekrets omfattas numer av begreppet, tidigare 
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lagstiftning omfattade enbart de handelsbolag som var direktägda.191 Bestämmelserna i 

paragrafen särskiljer här fysiska personer och dödsbon vilket vanligtvis inte är fallet. 

Under andra omständigheter ska ett dödsbo omfattas av samma regler som fysiska 

personer.192 Orsaken till skillnaden i tillämpningen av bestämmelsen är närstående-

begreppet som begränsar möjligheten till undantag då ett dödsbo, till skillnad från en 

fysisk person, inte kan ha närstående.193 Däremot kan ett dödsbo i sig själv definieras som 

närstående till annan. I tidigare lagstiftning på området omfattades inte skifte av dödsbo 

på samma sätt som idag.194 I ett förhandsbesked om beskattning rörde diskussionen 

avseende närståendebegreppet att dödsboet i sig inte kunde ses som närstående till 

dödsbodelägarna.195  SRN valde ändå att se till syftet med lagstiftningen samt att 

personerna ingick i definitionen av närståendebegreppet innan dödsfallet.196 Beslutet blev 

därmed att ingen förändring av bestämmande inflytande ansågs skett. I förhandsbeskedet 

finns ytterligare syftning till nya regler avseende dödsboskifte, trots att den ännu inte trätt 

i kraft vid tidpunkten för dödsfallet. 

 

4.4 Dödsbo  

Gällande regler för dödsbon är enlig kapitel 4 IL att en avliden, fysisk person för dödsåret 

kan ta upp underskott från närmast beskattningsår i näringsverksamheten medan 

underskott som härrör från beskattningsåren före närmast föregående får tas upp enligt 

gällande lagstiftning för obegränsat skattskyldiga fysiska personer.197 Dessa regler finns i 

kapitel 42 samt 62 IL. Den senare klargör att underskott av aktiv näringsverksamhet får dras av 

som allmänt avdrag.198 Paragrafen innehåller en begränsning med hänvisning till 42:34 där 

det förtydligas att underskottet för en enskild näringsidkare ska dras av till 70 procent det 

beskattningsår då näringsverksamheten upphör drivas av den enskilde näringsidkaren.   

Reglerna kring vad som sker med en avliden persons underskott av näringsverksamhet 

när företaget väl skiftas finns inte reglerat i lagen. Det har diskuterats under vilka 

omständigheter underskottet ska få följa verksamheten tillika de nya ägarna.199 Enligt 

utredningens resonemang torde det vara en naturlig följd, om verksamheten drivs vidare 

av familjemedlemmar, att underskottet lever kvar i näringsverksamheten. Det dras i 

klartext även en gräns mellan make och barn eftersom en makes rätt till giftorättsgods 

bedöms som starkare än barnens rätt till laglotten.  Vid senare diskussioner om vad som, i 
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 Prop. 1999/2000:2 del 1 s. 514 & SKV 336 (2006) s. 141. 
198

 62:2 § IL. 
199

 SOU 1958:35 s. 98. 

http://www.westlaw.se.bibproxy.kau.se:2048/pls/onl_se/ilsedocs.docbyref?idr=PROP_1999_2000_0002&vid=146-1-2005


35 

 

brist på gällande praxis, borde gälla anses det fortfarande som logiskt att bedöma som att 

dödsbodelägarna inträtt i den avlidnes skattemässiga situation om näringsverksamheten 

drivs vidare av dem.200 Att de därför i enlighet med kontinuitetsprincipen även ska överta 

rätten till tidigare års underskott verkar vara relativt självklart.201 Persson Österman (1997) 

anser att det finns en skillnad mellan att överta hela näringsverksamheten och att ärva 

enstaka tillgångar. Grunden för skillnaden ligger i kontinuitetsprincipens verkningar vid 

övergången av tillgången.202 Principen innebär i korthet att den som övertar ägandet 

behåller samma grundförutsättningar som överlåtaren haft. Ett exempel är att tillgångens 

värde inte ändras eftersom den inte anses bli realiserad. En ytterligare aspekt förutom 

tillgångens värde är tillgångens karaktär och hur den kan förändras som ett led i 

ägarövergången. Dessa egenskaper överförs till arvstagaren i antingen oförändrat eller 

omvärderat skick. I de fall en förändring av kontinuiteten skett kan uttagsbeskattning 

komma till tals. Det är även skillnad mellan övertagande av en kapitaltillgång och en 

näringstillgång då det avseende kapital inte sker någon skatterättslig förändring av 

tillgångens värde eller karaktär. Därmed övergår den föregående ägarens situation till 

arvstagaren det vill säga kontinuiteten förblir i de flesta fall oförändrad.203 För 

näringstillgångar kan det bli fråga om en bedömningssituation särskilt om arvstagaren 

redan sedan förut har en verksamhet som den benefika tillgången tas upp i.  

Under senare år har praxis på området uppstått och till skillnad från vad som diskuterades 

i doktrinen motbevisar snarare praxis doktrinens resonemang, åtminstone avseende 

enskilda verksamheter.204 I ett mål, med ursprung i ett förhandsbesked, yrkar 

dödsbodelägarna få klarhet i sin rätt till att utnyttja tidigare års underskott som 

ackumulerats i den avlidnes oskiftade enskilda näringsverksamhet.205 I kontrast till tidigare 

ståndpunkt i frågan enligt ovan206, ansåg SRN att en sådan rättighet inte förelåg. Beslutet 

överklagades och till sitt försvar förde dödsbodelägarna fram att kontinuitetsprincipen 

borde gälla, precis som utredning och doktrin ansåg. SKV menade att problematiken låg i 

att en fysisk person inte kan överlåta underskott och därför kan dödsbodelägarna inte 

tillskrivas underskotten för reducering mot senare års vinster. Både SRN och RR gjorde 

samma bedömning av frågan och avslog därför rätten till tidigare års underskott.  
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4.5 Utländsk juridisk person och förenlighet med EG-rätt  

Ett förhandsbesked avseende ett koncerninternt förvärv mellan två helägda företag har 

lett till en vägledande bedömning.207 Det förvärvande företaget har sitt säte i tredje land 

och bestämmelserna i 12 § blir aktuella eftersom företaget återfinns utanför Sverige. 

Frågan var bl.a. om en tillämpning av denna paragraf strider mot EU-rätten avseende den 

fria rörligheten av kapital. SRN grundar sitt beslut på bedömningen att även om 12 § 

strider mot förbudet mot hinder av fri rörlighet för kapital, skyddas den enligt nämnden 

av allmänintresset enligt artikel 58 i EG-fördraget.208 RR fastställer beslutet med 

skillnaden att beslutet grundar sig i om bestämmelsen i svensk rätt strider mot 

etableringsfriheten. RR anser att det inte är fråga om den fria rörligheten för kapital, 

eftersom lagstiftningens syfte är att reglera situationer som innebär förändringar i 

bestämmande inflytande. Domen visar att eftersom etableringsfriheten, till skillnad från 

kapitalfriheten, inte gäller gentemot tredje land kan en sådan diskrimineringsansats inte 

göras gällande mot spärrlagstiftningen. 

 

4.6 Intressegemenskap 

Regeln träffar förvärv som sker under en längre tid av en grupp fysiska personer 

(alternativt även andra rättssubjekt, se 11 §). De tidigare bestämmelserna i 10 § och 11 § 

har avsett enskilda förvärvare medan denna paragraf vill fånga upp intressegemenskaper 

som utan att på annat sätt ingå i sammanslutning genomför förvärvet med ett gemensamt 

mål att erhålla andelar i underskottsföretaget.209 Förvärven beaktats över fem 

beskattningsår och gäller dels de enskilda förvärven men även det sammanlagda antalet 

röster som erhållits.210 Enskilda förvärv om 5 procent av underskottsföretagets samman-

lagda antal röster träffas av bestämmelsen men det totala antalet förvärvade röster ska 

även uppgå till mer än 50 procent. I det fallet blir beloppsspärren tillämplig på 

förlustföretagets underskott från tidigare år i relation till erlagd köpeskilling avseende 

erhållandet av det bestämmande inflytandet.211 I paragrafen anges även att de omständlig-

heter som tas upp i 11 § andra stycke avseende närståendebegreppet även gäller denna 

regel. Det innebär att onerösa fång inom en närståendekrets kan träffas av bestämmelsen 

och begränsa rätten till tidigare års underskott. Det krävs därför en noggrann översyn 

över hela kedjan med företag för att försäkra sig om att ett förvärv längre ner i 

företagsgruppen inte innebär att spärren blir tillämplig.212 
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Kritiken avseende paragrafens formulering har kommit från flera håll bl.a. från Lagrådet 

redan vid remissgranskningen innan lagen stiftats. Lagrådet menade att den otydliga 

formuleringen kunde leda till ej avsedda tolkningar vilket även kan leda till att syftet till 

fullo kanske inte uppnås.213 Kritik har uttryckts för vilka begrepp som använts samt 

bristen på förtydliganden av dem.214 Det ansågs bl.a. inte tydligt framgå vad som menas 

med att andelar förvärvas eftersom förvärvsbegreppets innebörd är omfattande och 

odefinierat. Även reglerna avseende vad som innebär om förvärvet av andelarna sker 

indirekt anses för otydliga för att en rättsäker tillämpning ska föreligga. Lagrådet yttrade 

även kritik mot de nya reglerna då spärren kan aktualiseras även om ingen part erhållit 

väsentligt inflytande i underskottsföretaget. Det gäller exempelvis om en förvärvare även 

äger minst 5 procent av andelarna i ett annat rättssubjekt som förvärvar andelar i samma 

underskottsföretag. Inget bestämmande inflytande förvärvas men spärregeln kan ändå bli 

tillämplig.215 Utformningen av bestämmelsen kan enligt Lagrådet leda till svårigheter för 

inblandade parter att få en överblick över om förvärvet kan komma att träffas av 

regleringen.216 Eftersom bestämmelsen även tar hänsyn till tidigare ägarstruktur blir det 

aktuellt att beakta de fall en riktad nyemission erbjudits samtliga tidigare ägare men som 

inte leder till att alla delägare ställer upp.217 Resultatet av emissionen blir att den tidigare 

ägarstrukturen förändras. Om en av delägarna på detta sätt erhåller ett väsentligt 

inflytande aktualiseras därmed beloppsspärren.218 

 

4.7 Undantag – benefika fång och familjeförhållande 

Undantaget fångar upp förvärv som träffas av reglerna avseende övriga rättssubjekt och 

intressegemenskaper. I de fall ägarskiftet föregåtts av att andelarna erhållits genom arv, 

testamente, bodelning eller ändrade familjeförhållanden ska inte spärrarna bli tillämpliga.219 Som 

ändrat familjeförhållande anges exempelvis att delägarna gifter sig, registrerar partnerskap 

eller skaffar gemensamma barn, det vill säga att närståendebegreppet blir tillämpligt.220  

Betydelsen av undantaget blir att sådana förändringar av ägarstrukturen i familjeföretag inte 

omfattas av spärren, vilket tidigare var fallet. Spärrarnas påverkan på de mindre 

familjebolagen i äldre bestämmelser hade en mycket hindrande effekt vilket fick stort 

gensvar från lagstiftaren.221 Undantaget som arbetades fram för att minska det negativa 

trycket på familjebolagen innebar därmed en mer jämlik tillämpning med övriga bolag.  
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Bestämmelsen ska även förhindra att de begränsande spärrarna aktualiseras i det fall 

förvärvaren under de föregående två beskattningsåren verkat som företagsledare i det 

förvärvade bolaget.222 Som en förutsättning för att möjliggöra strukturförändringar, 

generationsskiften och dödsboskiften i fåmansbolag utan att aktualisera belopps- och eller 

koncernbidragsspärren har denna möjlighet till dispens införts.223 Undantaget förenklar 

avsevärt i situationer där exempelvis ett bolag behöver förändra ägarstrukturen genom att 

exempelvis lösa ut en av delägarna.224 Tidigare träffades även situationerna som numer 

beskrivs i paragrafen av begränsningarna vilket i vissa fall innebar att möjligheten till 

resultatutjämning genom kvittning av tidigare års ackumulerade underskott helt och hållet 

försvann.  

 

4.8 Omvänt förvärv 

Bestämmelsen i 14 § siktar istället in sig på situationer där det är underskottsföretaget eller 

dess moderbolag som är förvärvaren och genom transaktionen erhåller bestämmande 

inflytande.225 I detta fall är det enbart koncernbidragsspärren som blir tillämplig för att på 

så vis hindra att eventuella vinster vid en avyttring reduceras genom kvittning mot tidigare 

års förluster inom koncernen.226 Regeln har införts för att förhindra möjligheten till 

utjämning genom koncernbidrag vid förvärv av bolag med betydande övervärden.227 

Anledningen till utformningen är att det förvärvande underskottföretaget eller dess moder 

skulle få möjligheten att annars sälja tillgångarna i det förvärvade bolaget för att kunna 

kvitta tidigare års underskott mot dessa vinster.228 Bestämmelsen blir även tillämplig i 

situationen att antingen underskottsföretaget alternativt dess moderföretag bildar ett nytt 

bolag inom koncernen.229  
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5 SPÄRREGLERNAS TILLÄMPNING  

 

För att begränsa tillgången och möjligheten till resultatutjämning med tidigare års underskott från ett 

förvärvat underskottsföretag finns två spärrar införda i lagstiftningen. Beroende på vilka rättshandlingar 

förvärvet inneburit kan spärrarna bli tillämpliga både enskilt och tillsammans.     

 

5.1 Lagens spärrar 

Enligt vad som redan angetts utökades lagstiftningen med ytterligare begränsningar i form 

av spärrar230 som aktualiseras av 10 – 14 §§. För att göra en kortare resumé var från 

början framförallt två spärrar intressanta under förarbetet med utredningen av 

spärrlagstiftningens utformning, en kapitalspärr och en koncernbidragsspärr. Valet föll på 

koncernbidragsspärren men istället för kapitalspärren valdes en sedan tidigare utredd 

spärr, beloppsspärren. Kritiken mot kapitalspärren var som tidigare uppgetts bl.a. att dess 

utformning var för komplicerad samt att den inte ansågs få en tillräckligt relevant effekt. I 

de fall som en sådan begränsning borde aktualiseras träder istället koncernbidragsspärren 

in på grund av sin utformning.231  Som tidigare angetts var grunderna till införandet av 

dessa begränsningar att hindra handeln med framförallt skalbolag. Avsikten med 

spärrarna låg i att begränsningen skulle aktualiseras av att en ägarförändring skett i 

bolaget. Spärrarna kan inträda var för sig eller i kombination med varandra beroende på 

förvärvets faktorer. Nedan följer en beskrivningen av de två spärrarnas grunder, 

utformning och giltighet både vad gäller stiftad lag samt den praxis som utformats men 

även vad som diskuterats i doktrinen. 

 

5.2 Beloppsspärr 

Syftet med införandet av beloppsspärren har varit att begränsa möjligheterna till förvärv 

av outnyttjade underskott för reducering av det egna bolagets skattemässiga resultat. 

Spärren ska tillämpas vid handeln av förlustbolag i de fall köparens huvudsakliga syfte är 

att komma åt underskotten, främst s.k. skalbolag.232 Utgångspunkten till spärrens funktion 

ligger i resonemanget kring köpeskillingens nivå och att den står i direkt proportion till 

värdet av bolaget.233 Det betyder att om bolagets substansvärde är högt är sannolikheten 

mycket stor att vederlaget är högre än om det endast är bolagets underskott från tidigare 
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år förvärvaren vill utnyttja.234 Spärrens utformning syftar till att begränsa tillgängligt 

underskott från tidigare beskattningsår som ännu inte använts när ett underskottsföretag 

förvärvas. Tillgängligt underskott ska anpassas till erlagd köpeskilling för att begränsa 

denna möjlighet till avancerad skatteplanering. 

 

5.3 Begränsning av avdragsutrymmet 

Begränsningen ligger i att det är köpeskillingen som sätter taket för hur mycket av 

förlusterna som får fortsätta rullas framåt. Begränsningen är bestämd till att omfatta 200 

procent av det belopp som motsvarar den sammanlagda utgiften235 för andelsförvärv som 

leder till att köparen får ett bestämmande inflytande alternativt mer än hälften av bolagets 

andelsröster i det förvärvade bolaget. Rätten till överskjutande underskott utöver dessa 

200 procent faller bort för all framtid. I de fall förvärvet av andelar skett under flera 

tillfällen är det förvärvet upp till det väsentliga inflytandet som får ingå i underlaget för 

beräkning av underskottstaket. Det innebär att om ytterligare förvärv av andelar 

genomförs efter att inflytandet uppnåtts beaktas inte kostnaden för detta förvärv. I 

doktrinen har förslaget snarare varit att lagstiftningens formulering borde tolkas extensivt 

för att få en mer rättvis bedömning av underlaget.236 Vad praxis och ställningstagande 

visar är snarare dess motsats genom en restriktiv tolkning av vad som ska ingå i den 

sammanlagda avgiften för förvärvet av bestämmande inflytande.237 I lagstiftningen anges 

inte hur beloppsspärren ska hanteras i de fall ett underskottsföretag genomgår flera 

ägarförändringar som träffas av den begränsande lagstiftningen under ett och samma 

beskattningsår. SKV gör bedömningen att det är den lägsta utgiften som ska beaktas och 

ligga till grund för beräkning av andel av underskotten som får utnyttjas fortsättningsvis 

under den nya ägarstrukturen.238 Som praxis visat avseende vilka förvärv som får ingå i 

den sammanlagda utgiften görs samma bedömning här i och med att det endast är förvärv 

för bestämmande inflytande som ska omfattas.239 I de fall ett förvärv avser flera 

underskottsföretag som ingår i samma koncern ska en proportionering av utgiften göras 

för att begränsa underskottet till vardera företag. Regeln avseende proportionering 

omfattar dock inte utländska juridiska personer som inte beskattat verksamheten i Sverige 

under det beskattningsår som underskottet uppstod.240  
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5.4 Kapitaltillskott 

Det är inte enbart förvärvsbeloppet som måste bedömas vid en förvärvssituation utan det 

är även vad som finansiellt föregått förvärvet. Eventuella kapitaltillskott som tillförts 

underskottsbolaget före andelsförvärvet ska förbises och det gäller tillskott som skett 2 år 

tillbaka i tiden. Regeln finns för att hindra möjligheten till att driva upp bolagets 

substansvärde genom tillskott innan en förvärvssituation sker för att öka det övertagna 

och därmed avdragsgilla underskottet för framtida resultatutjämning.241 I paragrafen görs 

ingen definition av begreppet kapitaltillskotts innebörd. Ett sådan förtydligande finns inte 

heller i den utredning som föregick lagstiftningen vilket även uppmärksammats i 

doktrinen.242 Förslag på innebörd har grundats sig i vad som angavs gälla för den 

kapitaltillskottsspärr som till viss del utreddes men aldrig antogs. Den beskrivning av 

spärrens tillämpning som framställs är att tillskottet inte enbart ska anses omfatta 

emissioner och aktieägartillskott utan även de fall där under- alternativt överpris-

överlåtelser föregår ägarförändringen.243 I de fall ett tillskott sker i form av en tillgång ska 

värdet enligt praxis även inom detta område bedömas utifrån dess marknadsvärde som 

övrig skattelagstiftning gör gällande.244 Förutom avsaknaden av en exakt, utsagd och 

definierad innebörd av begreppet kapitaltillskott saknades även en uppgift för de fall 

tillskottet inte föregår förändringen av ägarstrukturen och förvärvet. Svårigheten och 

problematiken i bl.a. begreppets definition har funnits sedan en längre tid tillbaka och det 

finns viss praxis avseende bedömningen. Den samlade slutsatsen av dessa ärenden är att 

ett kapitaltillskott som inte föregår förändringen av ägarstrukturen utan är ett led i 

förändringen inte ska reducera anskaffningskostnaden för bestämmande inflytande.245 

Innebörden ställdes till sin spets i ett förhandsbesked om beskattning som ledde till ett 

vägledande och lagändrande avgörande i RR.  

I rättsfallet RÅ 2007 s. 58246 hade medverkan i en riktad nyemission lett till att 

bestämmande inflytande förändrades. Ett av de delägande bolagen avstod från att delta i 

en riktad nyemission och istället övertog en annan delägare även deras andel av 

nyemissionen. Eftersom ägarstrukturen i och med detta inte längre var oförändrad blev 

tillämpningen av 10 § aktuell. I förhandsbeskedet efterfrågades dels hur utgiften för 

förvärvet skulle beräknas då ytterligare en nyemission genomförts under beskattningsåret 

och dels angående om nyemissionerna skulle bedömas som ett kapitaltillskott som ska 
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reducera utgiften för förvärvet. På frågan om utgiftens omfattning ansåg SRN att även 

den andra nyemissionen under beskattningsåret borde ingå i beräkningen av 

beloppsspärren. Till skillnad från SRN var RR av åsikten att det tydligt framgår av 

lagtextens formulering att det är förvärvet av betydande inflytande som anger vad som ska 

ingå i underlaget för bedömning av anskaffningsutgiften. Frågan avseende tolkningen av 

kapitaltillskottets bestämning fick därmed en vidare betydelse. Avseende bedömningen i 

frågan om tillskottet skulle minska anskaffningsutgiften eller inte ansåg båda instanser att 

enligt gällande lagstiftning kan utgiften inte likställas med vad som anges i 16 § utan 

snarare vad som bestäms i 15 §.247  

 

5.5 Regeringens stoppskrivelse 

Rättsfallet föranledde en vidare diskussion i Finansdepartementet eftersom det i och med 

RÅ 2007 ref. 58 framgick att lagen inte fått den innebörd och verkan som det var tänkt. 

Regeringen meddelade att en stoppskrivelse248 avseende en utredning249 som kunde 

resultera i en retroaktivt gällande lagstiftning var att vänta för att förhindra kringgående av 

detta slag.250 Efter en snabb utredning under hösten 2009 antogs ett lagförslag, SFS 

2009:1453, i form av bl.a. tillägget i 16 § som angivits ovan vilken ska närmare definiera 

omfattningen av begreppet kapitalägartillskott. Genom ett tillägg i paragrafen omfattar 

bestämmelsen nu även det som tidigare enbart framgick av praxis, att det även omfattar 

kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört ägarförändringen.251 Lagändringen innebar även ett 

undantag i 16 a § där en s.k. Lundinregel återinfördes för att lagstadga möjligheten till 

dispens från tillämpningen av spärrlagstiftningen.252 Det gäller de fall där förvärvet 

inneburit att köparen erhållit tillgångar till ett verkligt värde som motsvarar erlagd 

köpeskilling. I andra stycket har även ett tillägg till den i IL gällande (17:8 resp. 24:19) och 

ursprungliga (9 § FAL) Lundinregeln gjorts genom att hindra kringgående i form av 

kommunikationsförvärv inom intressegemenskap.253 Utökningen av hindrande lagstift-

ning avseende underskottsavdragets förvärv och förfogande har kritiserats starkt på flera 

håll inom doktrinen eftersom en redan krånglig reglering ska omfattas av ytterligare 

spärrar och dispenser. Bedömningen avseende en tillgångs verkliga värde kritiseras 

särskilt.254 Ändringen av reglerna trädde i kraft den 1 januari 2010 men som angetts 
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tidigare hade utredningen initierats av en stoppskrivelse varför reglerna avseende 

kapitaltillskott även är tillämplig på transaktioner som skett redan efter den 4 juni 2009.255 

 

5.6 Koncernbidragsspärr 

Spärren återfinns i paragraferna 18 - 19 §§ och innebär att det inte är möjligt att genom 

koncernbidrag utnyttja underskott från ett förvärvat underskottsföretag. Underskottet 

spärras under en karenstid om fem år, förvärvsåret inkluderas normalt sett inte.256 

Anledningen till att inte det första året för tidpunkten av förvärvet ingår i karenstiden har 

sin grund i att avdragsgilla koncernbidrag bara kan lämnas för ett beskattningsår där 

ägandeförhållandet gällt under hela beskattningsåret.257 Har förvärvet och ägarskiftet skett 

i början av beskattningsåret får även det året inräknas i karenstiden. Spärrens konstruktion 

är inte lika definitiv som beloppsspärren. Det underskott som inte kunnat kvittas inom 

det egna bolaget under karensperiodens löptid förverkas inte utan kan därefter fortsätta 

rullas fram alternativt kvittas mot koncerninterna bidrag. Syftet med spärren är att stoppa 

möjligheten till kringgående av begränsad avdragsmöjlighet av tidigare års underskott vid 

förvärv av förlustbolag genom koncernbidrag.258 Förutom att gälla i situationer som 

endast aktualiserar koncernbidragsspärren begränsar den även det underskott som finns 

kvar att kvitta efter att beloppsspärren tillämpats.259  

Begränsningen är konstruerad för att inträda oavsett på vilken nivå nyförvärvet sker eller 

var i koncernen underskottsföretaget finns.260 Det innebär att spärren även aktualiseras i 

situationer när ett dotterbolag förvärvar ett dotterdotterbolag vilket resulterar i en 

begränsning av resultatutjämningen inom koncernen genom koncernbidrag. Spärren är 

omfattande då den även aktualiseras i det fall ett underskottsföretag bildar ett helt nytt 

bolag.261 Om en koncern förvärvas till en koncern gäller spärren inte för koncernbidrag 

inom den gamla koncernen, även avseende det underskott som spärrats på grund av den 

nya ägarstrukturen, det totala överskottet avseende koncernen ska beaktas i detta fall.262 

Bidraget kan därmed lämnas för att kvitta mot främst årets underskott men överstigande 

bidrag får även kvittas mot äldre (spärrade) underskott från tidigare beskattningsår. Skulle 

både den nya och gamla koncernen lämna bidrag till underskottsföretaget får kvittningen 

inte ske godtyckligt. Den nya ägarens bidrag får inte kvittas mot årets underskott först för 

att sedan kvitta det äldre och spärrade underskottet mot den gamla koncernens bidrag. 
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Enligt relativt nybildad praxis ska det gamla koncernbidraget gå före det nya och därmed 

användas för att kvitta årets underskott först. Resterande bidrag, främst inom den nya 

koncernen, ska därmed läggas till årets beskattningsbara överskott.  

Kritik i doktrinen har bl.a. avsett problematiken med svårigheten att förutse handlingar 

eftersom konstruktionen av begränsningen har en omfattande verkningsgrad då den 

träffar situationer långt ut i periferin.263 Bestämmelsens område är därmed omfattande 

eftersom tillämpningen blir svår att överskåda för alla parter och därför kan resultatet av 

förvärvet bli svårt att förutse. Det kräver en mycket god kontroll och uppfattning av vad 

som sker även långt ut i koncernen. Det är en stor skillnad på om förvärvet sker utanför 

koncernen kontra inom den redan befintliga koncernen. Om ägarförändring sker inom en 

redan etablerad koncern blir undantaget tillämpligt och omfattas därmed inte av 

begränsningen. Det är endast när en extern part lämnar koncernbidraget som spärren ska 

aktualiseras vilket även gäller om ett företag genom fusion går upp i ett koncernbolag. 

Diskussion i doktrinen har även förts avseende den karenstid som infaller vid en fusion 

då underskott från vare sig det fusionerade bolaget som bolaget det fusionerade upp i får 

användas för förlustutjämning. Kritiken baserades på att lagstiftningen olyckligtvis 

omöjliggjorde kvittning av även eget underskott under karenstiden.264 Enligt 

resonemanget ansågs det dock föreligga alltför stora svårigheter i att bedöma om 

underskottet är ett resultat från fusionerat bolag eller ursprungligt bolag under 

karenstiden.265 

 

5.7 EU-anpassning av svenska koncernbidragsreglerna 

En ny lagstiftning har trätt i kraft 1 juli 2010 avseende internationella koncerners rätt till 

koncerninterna avdrag.266 I spåren av att RR ansett att svensk lagstiftning inte ligger i fas 

med, och i vissa fall även strider mot, vad EU-rätten kräver, har en utredning av de 

svenska reglerna gjorts vilket resulterat i ett färskt kapitel i IL.267 Tillägget var efterlängtat 

då tidigare gällande regelverk var oklart avseende vad som gäller vid internationella 

koncerner och gränsöverskridande koncernbidragsregler. I kapitel 35 a IL regleras vilka 

villkor företag som varit skattskyldiga i Sverige måste följa vid givande eller mottagande 

av koncernbidrag. Reglerna har tillkommit i spåren av bl.a. tio relativt nyligen avgjorda 

mål i RR med i huvudsak referens till de omtalade målen Marks & Spencer (C-446/03) 

respektive Oy AA (C-231/05).268 Kapitlet avser reglera de fall där ett helägt utländskt 

dotterbolag inom EES försätts i likvidation vilket i sin tur resulterar i en förlust hos 
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 Wiman (1994) s.715 ff  m.fl. 
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 Hulgaard (1995) s. 124 f. 
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 SFS 2010:353. 
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 Prop. 2009/10:194. 
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 RegR i flera domar den 11 mars 2009; RÅ 2009 not. 37, RegR 6511-2006, RÅ 2009 ref. 13, RegR 6512-2006, 

RÅ 2009 not. 35, RegR 1648-2007, RÅ 2009 ref. 15, RÅ 2009 ref. 14, RÅ 2009 not. 36 och RegR 3628-2007 
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moderbolaget. Dotterbolaget ingår i en koncern där modern är skattskyldig i Sverige och 

verkar i enlighet med svensk lagstiftning. Ett av bestämmelsens kriterier är att denna 

förlust ska vara verklig och definitiv samt inte får innebära att det svenska moderbolagets 

resultat blir negativt.269 I och med denna anpassning av den svenska lagstiftningen till EU-

rätten stämmer regelverket avseende gränsöverskridande koncerner bättre överens med 

handelområdets syfte och målsättning med samarbetet.270  

 

  

                                              
269

 Prop. 2009/10:194 s. 9. 
270

 EU:s syfte är att skapa ett handelsområde som består av en icke gränsbegränsande marknad med fri rörlighet 

för varor, tjänster, kapital och människor - de fyra friheterna. 
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6 AVSLUTANDE KOMMENTAR  

 

 

Den sista delen av uppsatsen samlar upp vad som redogjorts i föregående avsnitt. Förutom att till viss del 

analysera har en diskussion med egna åsikter fört fram vad som vidare kunde beaktats eller borde 

beaktas framöver för utveckling av området.  

 

 

6.1 De lege lata 

Vad har kommit fram under arbetet med denna uppsats? Syftet med arbetet har varit att 

behandla vad som regleras i inkomstskattelagens 40 kapitel genom att sammanställa det underlag 

som finns och förklara de begrepp som styr regelverket. För att få fram förklaringar och 

regelverkets innebörd har jag sökt, utöver lagens lydelse, i huvudsak i de förarbeten som 

utförts genom åren och den doktrin som finns på området. Förutom att det blivit mer 

påtagligt vad doktrinen diskuterat avseende regelverkets komplexitet så har det även 

framträtt en bild av praxis betydelse för tillämpningen.  

I inledningen av arbetet togs det upp vad som anses vara roten till svårigheten med 

tillämpningen och där angavs bl.a. terminologin i lagrummen som en av orsakerna. Den 

praxis som utvecklats inom området under åren som lagstiftningen funnits behövs för att 

avgöra bestämmelsernas verkningar. Att enbart söka stöd i paragrafernas lydelse kan 

ibland vara svårt eftersom det kan krävas omfattande tolkning för att göra en korrekt 

bedömning. Det har framträtt tydligt när det gäller detta regelverk eftersom det inte går 

att alltid till fullo förstå reglernas verkningar genom att enbart se till 40 kapitlets 

paragrafer. Det kanske inte går att säga att det i huvudsak räcker med lagens lydelse för 

resterande regelverk i svensk lagstiftning, det har jag svårt att uttala mig om, men det är 

ändå observationen avseende reglerna för tidigare års underskott. Som ett resultat av 

komplexiteten behövs det sökas ytterligare stöd i förarbeten men även i de rättsfall som 

styr bedömning och tolkning. Att ta hänsyn till både lag, förarbeten och praxis är helt i 

linje med vad rättsdogmatiken uttrycker men en så avancerad hantering för att se till ett 

agerandes rättsverkan är till viss del komplicerat för den enskilde. Det borde tala för krav 

på en förenkling av områdets lagstiftning för att underlätta för användaren att bedöma 

utfallet av ett handlande, det borde kunna krävas av de lege lata.  

Vissa av de begrepp som ligger till grund för bedömningen av hur reglerna i lagstiftningen 

ska tillämpas har kompletterats under åren sedan dess införande och tydliggjort dess 

betydelse allt eftersom. Därtill har omvärlden ändrats under tiden och tolkningen i viss 

mån med den men de områden där frågor kvarstår är för kapitaltillskott och hur reglerna 
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ska tillämpas när koncerner är gränsöverskridande. Tillägg avseende kapitaltillskott har 

skett så sent som 1 januari 2010 med retroaktiv verkan till tillskott som skett från 5 juni 

2009. Ett rättsfall (RÅ 2007 ref. 58) fick inte det utslag reglerna hade för avsikt vilket 

ledde till ett tillägg samt ny lagstiftning i 40:16 och 16 a IL. Just den regeln i 16 § var mer 

specifik i sitt uttryck vilket tydligen lett till att begränsningen inte fått önskad effekt på 

grund av ett hålrum i bestämmelsen. Det visar dels på vikten av tydlighet och beaktning 

av många scenarion vid skapandet av regler samt även att det i vissa frågor kan vara 

viktigt att regeln antar en generell ställning. Däremot bör det, om regeln ska vara generellt 

hållen, att sakförhållanden och syfte förklaras tydligt i lagens förarbete för att visa hur 

regeln ska tolkas. Jag nämnde ovan att det även skett förändringar när det gäller 

gränsöverskridande ägande. Ett förtydligande av de svenska reglerna i relation till EU:s 

bestämmelser avseende förbud mot diskriminering av friheter har skett genom RÅ 2008 

not. 84. Domen innebär att en fråga avseende bestämmande inflytande inte ska ställas i 

relation till den fria rörligheten av kapital utan snarare etableringsfriheten. Som ett led av 

detta ska även frågan fortsättningsvis bedömas utifrån genomsyn för att se hur situationen 

avgjorts om det istället för en utländsk juridisk person gällt en svensk juridisk person. 

Avgörande är även om det gäller ett bolag inom EU/EES eller tredje land eftersom 

förbudet mot diskriminering av etableringsfriheten inte gäller gentemot tredje land enligt 

EG-fördraget. 

Många av de observerade rättsfallen på området behandlar bedömningar av situationer i 

relation till spärrlagstiftningen. Även här är det innebörden av terminologin som försvårar 

bedömningen för tillämparen. Den avgörande betydelsen för om spärrlagstiftningen ska 

tillämpas eller inte ligger i om en nivå av bestämmande inflytande har uppnåtts i och med 

förvärvet. Problemet har flera nivåer beroende på vilken av situationen i 10 - 14 §§ det 

gäller. Som grund till resonemanget av om betydande inflytande har skett ska läggas att 

det även kan gälla indirekt ägande vars effekt är mycket långtgående. Vid en bedömning 

av om 12 § kan göras gällande kan det uppstå ett svårbedömt rättsläge (se bl.a. RÅ 2008 

not. 84). Regeln finns för att hindra externa parter utan samröre att tillsammans men på 

varsitt håll förvärva ett dolt bestämmande inflytande och därmed kontroll över tidigare års 

underskott och eventuella övervärden för resultatutjämning. Det indirekta ägandet kan gå 

många led bakåt genom att en av de externa parterna både direkt och indirekt förvärvar 

andelar som uppgår till ett i lagen angett gränsvärde. Till det resonemanget ska föras att 

även ett avtal som kan likställas med ett väsentligt inflytande har en spärrande effekt. 

Eftersom denna regel är så pass långtgående kan den vara svår att förutse, särskilt om en 

förvärvssituation har många andelsparter involverade. Däremot finns dispensregeln i 13 § 

för de fall där andelar erhållits genom bl.a. arv eller testamente som innebär att 

bestämmande inflytande uppnåtts som hindrar spärrlagstiftningen från att bli tillämplig. 

Kritiken av regelverket ligger, förutom i brist på definitioner, även i att spärrarna även blir 

tillämplig på situationer där förändringar i ägarstrukturen sker som ett led i en 
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verksamhets utveckling. Dessa förändringar har inte genomförts för att främst ge den nya 

ägarsammansättningen tillgång till tidigare års förluster och därmed möjlighet till 

skatteplanering.  

I övrigt har merparten av fastställande av rättsläget skett i fall som gäller bedömning av 

beloppsspärr eller koncernbidragsspärr. Där finns förutom RÅ 2007 ref. 58 som gällde 

kapitaltillskott i form av riktad nyemission vid förvärvstillfället även RÅ 1998 not. 59. Det 

senare rättsfallet tydliggjorde att reglerna i 14 § även gäller i de fall ett underskottsföretag 

bildar ett nytt bolag, inte enbart genom förvärv av redan etablerade verksamheter. I övrigt 

har gällande rätt för tidigare års underskott inte medfört att det blivit enklare att tolka och 

uppskatta verkningar till följd av förvärvssituationer. Grundsyftet för omarbetningen av 

skattelagstiftningen var att förenkla men reglerna avseende tidigare års underskott har inte 

fått denna struktur. Med de tillägg som införs har ytterligare frågor uppstått som eftersom 

innebörden saknas i både lag och förarbeten behöver klargöras genom praxis. 

 

6.2 Diskussion i doktrinen 

Rätten till att få kvitta tidigare års förluster presenteras i främst doktrinen som något 

naturligt och självklart. Hur denna rättighet borde se ut går sedan isär även om det finns 

principiella likheter mellan åsikterna. Det som kan sägas ena parterna är att regelverket 

bör bäras av förutom självklara legalitets- och likhetsprincipen även neutralitet samt 

samhällseffektiv beskattning. Däremot är grunderna för beaktandet av det senare motivet 

olika beroende på om det är fortsättningsvis subjektivitetsprincipen som i första hand bör 

tillämpas alternativt en ändring till en anpassning till kontinuitetsprincipen borde införas. 

Beroende på från vilket utgångsläge man väljer att se på området finns det ett spann från 

att vilja ombilda hela regelverket till att genomföra vissa förändringar av dagens 

lagstiftning. Ett exempel på skillnader i hur ett begrepp diskuteras i både förarbeten och i 

doktrin med hur reglerna sedan tillämpas är vad som gäller för tidigare års underskott och 

arv till dödsbodelägare. I förarbeten fördes diskussionen kring att det borde vara en 

korrekt bedömning att underskottet härleds till näringsverksamheten särskilt i det fall som 

företaget fortsätter drivas av dödsbodelägare (familj). Även enligt doktrinen var det en 

logisk slutsats att vidhålla den skattemässiga kontinuiteten. Den tolkning som sedemera 

gjordes (RÅ 2008 ref. 25) var istället att vidhålla subjektprincipen, särskilt avseende 

enskild näringsverksamhet, varför underskottet inte kunde övergå vid dödsboskiftet utan 

måste dras av i inkomstdeklarationen avseende den avlidnes tillgångar. 

Ur ett övergripande perspektiv är lagstiftningen avseende tidigare års underskott i kapitel 

40 IL omfattande och kan i viss mån även förhålla sig relativt enkel att tillämpa. Vid en 

närmare granskning av ämnet märks det som doktrinen tar upp, det vill säga att 

regelverket istället är svårtolkat och på vissa punkter komplicerat.  
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Det finns många idéer på hur det skulle kunna förenklas, som den mest radikala lösningen 

på problemet läggs förslaget på en total slopning av spärrlagstiftningen. Mellan slopning 

och dagens lagstiftning finns många nivåer av förändringsförslag. Den mest kritiserande 

åsikten inom området som framträder i doktrinen är från Niclas Virin som har en gedigen 

erfarenhet från skatteområdet. Han har varit skattedirektör i RSV, ledamot i SRN samt 

även varit ansvarig för skatteärenden i Handelsbanken. Han ställer sig frågande till 

behovet av lagstiftad hantering av (tidigare års) underskott. I artiklar och även blogg 

uttrycker han skepticism till varför en företagare ska förlora rätten att dra av kostnader de 

haft i verksamheten på grund av att resultatet för ett beskattningsår blivit negativt.271 Det 

är en självklarhet inom beskattningsårets fastställelse men ståndpunkten frångås menar 

Virin när det sträcker sig över en längre period än beskattningsårets längd. Lagstiftningen 

avseende förlustavdrag har i och med reglernas införande 1960 valt att frångå 

skatteårsprincipen, eller principen om beskattningsårets slutenhet som är den fullständiga 

benämningen, det vill säga att intäkter och kostnader ska hållas inom beskattningsårets 

förutbestämda ramar. Virin anser att de begräsningar som lagstiftningen leder till är 

ekonomiskt kontraproduktiv och moraliskt destruktiv och menar vidare att det finns viktigare 

och mer betydande problem inom skatteområdet som tiden borde läggas på.  

De åsikter Bertil Wiman står för är mer av den kritiska arten men inte på ett så utryckligt 

sätt som Virin. Wiman är professor vid Uppsala Universitets juridiska institution och 

författare inom detta område. Det finns inte så mycket i doktrinen av Wiman men hans 

ord finns ofta med som källa i diskussioner inom området. Det han skrivit är ur ett 

kritiskt perspektiv avseende otydlighet i lagstiftningen som han menar leder till prövningar 

som kunnat förebyggas genom att istället definiera vad som gäller. Lars Samuelsson är av 

åsikten någonstans mitt emellan Virin och Wiman då han menar att det finns 

utvecklingspotential i gällande lagstiftning. Samuelsson anser (ansåg 1994) att det även 

borde finnas en möjlighet till reducering av förluster bakåt enligt carry back metoden med 

restitution av den överskjutande skatten. Däremot vidhåller lagstiftaren att behovet av en 

lagstiftning som hindrar handel med skalbolag behövs och att problemen som det innebär 

överskuggar behovet. På samma grunder motiveras att inte införa carry back, för att 

risken för inkorrekt och till och med kriminell användning av möjligheten till reducering 

bakåt i tiden bedöms som överhängande. Det överskuggar den samhälls-effektivisering 

det skulle innebära och den möjlighet det ger de som inte har en baktanke med 

omtaxeringen. Effektiviseringen ligger bl.a. i att nuvärdet av förlustavdraget inte 

försämras i och med att reduceringen kan användas omedelbart. Samma gäller även 

eftersom resultatregleringen kommer ägaren tillgodo på en gång istället för att förlusten 

ska behandlas eller betraktas som en åtråvärd tillgång i andras ögon. 
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 Se bl.a. kommentar till rättsfall RÅ 2008 ref. 25 i ” Dödsbodelägare får inte ta över den avlidnes rätt till 

underskottsavdrag” 
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Med vad som anförts ovan kan jag inte mer än fundera över varför en lagstiftning inte 

förändrats mer än den gjort under dessa decennier som gått sedan den första lagen 

stiftades. Kan verkligen entrepreneurskapet anses vara på samma nivå då som nu? 

Systemen för att komma förbi lagstiftningen må stundtals vara påhittiga och nästintill 

prisvärda men grunderna för införandet är ändå de samma. De största förändringarna 

avseende denna reglering är att skattesystemet genomgått en drastisk renässans vilket lett 

till förändringar vid bl.a. beräkningar av skattebasen osv.  Kanske är det nu dags för en 

vidare granskning av regleringens sammansättning och tillämpning för att på så vis följa 

med i utvecklingen och inte begränsa i allt för stor mån. Oavsett vilken ställning eller åsikt 

man som läsare har så finns det alltid utrymme för utveckling. Det finns flera delar av 

lagstiftningen som kunde behöva genomgå en utredning för att se på möjligheterna att 

förbättra regelverket både för företagen och svenska staten. Flera saker har slagit mig men 

för att fokusera på några delar har jag valt att ta upp utjämningsmetod, beloppsspärr samt även 

en kommentar angående ny lagstiftning och stoppskrivelse.  

 

6.3 De lege ferenda och egen reflektion 

Vid jämförelsen mellan de olika metoderna för resultat- och förlustutjämning fick inte riktigt 

carry back metoden den utredning som den kanske var och fortsättningsvis är värd. 

Frågan är var oviljan till carry back ligger? Antalet länder som använder metoden med 

framgång är många, bl.a. merparten av OECD:s medlemsländer. Vid en lättare granskning 

av metoden anser jag att den verkar vara ett bra komplement till carry forward och en 

mildare variant av recoupment som, om än teoretisk, ändå uppfyller ett syfte för en 

fullständig resultatutjämning. Problemet med ett försämrat nuvärde ju längre kvittningen 

dröjer försvinner i och med metoden vilket dels innebär en bättre tillämpning för 

företagen och dels även att den internationella konkurrensen i viss mån blir mer jämställd 

även för svenska bolag. Den utjämning som blir möjligt i och med carry back kan leda till 

en mer effektfull hantering för företagen samt att de negativa aspekter som kommer med 

carry forward försvinner. Effekterna av att nuvärdet försämras försvinner, samt att 

möjligheten till enklare och billigare finansieringsalternativ genom eget kapital istället för 

främmande uppstår mer direkt. Ytterligare fördelar skulle vara att olikheter avseende de 

internationella aspekterna försvinner. Förutom att situationen för svenska företag blir mer 

jämlik den för utländska verksamheter leder det även till att de för utländska investerare 

förvirrande räkenskaperna med obeskattade reserver skulle försvinna och visa resultaten 

baserade på likartade förutsättningar som den internationella sfären. Vinsterna av en 

förändring och anpassning finns därmed i båda läger, vilket även borde visa sig vara fallet 

för staten som genom ändringen i större utsträckning anpassar det svenska 

företagsklimatet till det internationella. Diskussionerna angående recoupment har varit att 

systemet är för komplicerat och ställer höga krav på skattesystemet men vad situationen 

var då och vad den är idag är vitt skilda då vi kommit en lång bit på väg samt att tekniken 
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idag är avancerad och ett för ändamålet användbart system skulle kunna införas och 

tillämpas. Det beteende som inte ändras oavsett teknik är att det riskaverta beteende får 

ge vika för ett mer risktagande beteende eftersom det vid en förlust inte är företagsägaren 

som får stå för den. En nackdel skulle kunna vara att det leder till att borgenärsför-

hållandet får sig en törn eftersom ansvaret inte blir primärt avseende underskottssitua-

tioner eftersom det återbetalar sig via restitution eller avräkning. Istället kan som fördel 

åter nämnas att förlusten kommer ägaren direkt till användning istället för att ackumuleras 

och möjligen resultera i handel med förlustbolag och vid en i grunden seriös 

investeringssituation locka fel sorts intressent/intressenter. Det borde vara en stor fördel 

och kanske även i viss mån en självrensande metod för problemet, inte enbart avseende 

recoupment utan det gäller även carry back. Fördelarna med skalbolagshandeln försvinner 

och de som handlar på marknaden med avsikt att komma undan skatt förlorar sitt syfte 

eftersom underskottet redan använts inom verksamheten. Avseende kravet på ett 

avancerat skattesystem har vi i Sverige idag ett väluppbyggt sådant som kan utvecklas 

ytterligare, kanske har vi möjlighet till att hantera negativ skatt på sikt?  

Min åsikt gällande beräkningen, eller kanske rättare sagt beaktningen av underlaget för 

beräkningen, av beloppsspärren är att den inte verkar rättvis. Gällande rätt är som angetts att 

kostnaden för förvärvet av betydande inflytande ska ligga till grund för beräkning av 

beloppsspärren. Hänsyn avseende ytterligare förvärv borde tas, särskilt om ytterligare 

förvärv skett inom en närliggande tidsperiod till det ursprungliga förvärvet och av samma 

person. Istället kunde en bedömning i relation till hela andelstalet ligga som grund för 

beräkningen av den beloppsspärr som blir tillämplig på tidigare års underskott. Det skulle 

innebära att neutralitet och likvärdighet gäller oavsett hur och till vilket andelstal ett 

förvärv genomförs. Det skulle leda till att oavsett om förvärvet sker i mindre delförvärv 

men totalt till minst nivån för bestämmande inflytande eller om ägandet i sin helhet 

övergår till en ny ägare bedöms situationen lika. Naturligtvis menar jag inte att ett 

generationsskifte och en extern ägare ska bedömas på lika villkor utan här menar jag att 

förvärvaren är en extern part oavsett om förvärvet sker i delar eller i sin helhet. För 

självklart är det viktigt att det finns ett regelverk som hjälper till vid omstruktureringar 

exempelvis vid generationsskiften men ett helhetstänk vore ändå att föredra även vid 

delförvärv. Det jag menar är att istället för en restriktiv tolkning av sakläget borde en mer 

rättvis bedömning vara att förvärvsbeloppet i relation till hela bolagets andelstal togs med 

i bedömningen av beloppsspärren. Det känns som om det vore en mer rättvis och korrekt 

bedömning och mer i led med neutralitetsprincipen.  

Det som förut kritiserats avseende begreppet förvärv har förtydligas på senare tid bl.a. år 

2009 på grund av att verkningarna av ett rättsfall (RÅ 2007 ref. 58) fått oönskat resultat. 

Den stoppskrivelse som efterföljde domen kan diskuteras utifrån kravet att särskilda skäl ska 

påkalla behovet av en retroaktiv lagstiftning. Reflektionen av detta fick jag av professor 

Robert Påhlsson när han vid ett informellt möte redogjorde för grunderna för retroaktiv 
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lagstiftning. Verkningar av lagstiftning som får betydelse retroaktivt är ett stort frånsteg 

från vår grundläggande legalitetsprincip och det bör finnas starka särskilda skäl för att det 

ska få tillämpas. Vad begreppet särskilda skäl kan innehålla är inget jag tänker gå in på 

utan det är endast en del i den reflektion jag gjort under arbetet med sammanställningen. 

Det nämns om och om igen i doktrinen att bolagsskatten inte är en stor del i 

statsfinanserna vilket gör att jag reagerar på hur det kan ligga som grund för särskilda skäl. 

Motivering för stoppskrivelsen var att regeringen ansåg att risken för skattebortfall var 

överhängande som ett led av domslutet, och orsaken godkändes uppenbarligen och 

ansågs vara tillräcklig för att särskilda skäl skulle föreligga. Resultatet av utredningen blev 

bl.a. införandet av den s.k. Lundinregeln det vill säga att ett tillskott ändå får ingå i 

beräkningen av förvärvssumman om det även förvärvats tillgångar vars verkliga värde 

motsvarar kapitaltillskottet kan det få inkluderas. Vad som avses med verklig och särskilt 

värde däremot är inte klarlagt. Den nya lagstiftningen må ha förtydligat ett område för att 

sedan införa en ny tvistefråga som behöver tydliggöras ytterligare, vilket lär ske genom 

praxis. Att kräva att regelverket ska vara uttömmande kan vara att påstå för mycket men i 

de förarbeten som föregår stiftningen borde en mer uttömmande diskussion krävas för att 

i möjligaste mån ledsaga vid tolkningsproblem. Om regelverket inte är beskrivande borde 

det vara ett krav på att det ska vara tydligt med vad som avses. Då följer nästa 

resonemang kring om det kan anses som korrekt att avse att det är praxis som ska 

klarlägga rättsläget i sin helhet, särskilt som det är fråga om ny lagstiftning. Även om det 

kan tyckas ske en mer naturlig koppling till verkligheten genom praxis är frågan om 

systemet är rättssäkert om det är praxis som förtydligar vad resultatet av lagstiftningen ska 

vara? Är det inte meningen att skattebetalarna ska kunna förstå verkningarna av sitt 

handlande redan av lagens lydelse? 

Ett förvärv med de bästa av intentioner, för bolagets del, kan leda till en begränsning 

avseende framtida rättigheter till tidigare års underskott. Vad som initialt var en handling 

för att öka bolagets förutsättningar för en expansiv framtid kan i vissa fall resultera i att 

grundvillkoren på marknaden för framtida ekonomiska förutsättningar förändras i negativ 

riktning. Det finns inget utrymme för beaktning av den isolerade situationens grunder vid 

bedömningen av lagstiftningens effekt. Det behöver inte innebära att bolaget är 

konkursmässigt för att det behöver få in en ny investerare, ibland snarare tvärtom. Det 

kan handla om bl.a. ny kompetens, nätverk eller helt enkelt nytt kapital från en mer aktiv 

eller passiv part för att möjliggöra expansion. I både förarbeten och doktrin gäller 

diskussionen i huvudsak som om ett underskottsföretag skulle vara mer eller mindre 

livsdugliga bolag. En slags uppfattning om att bolag som har underskott från tidigare år 

skulle vara en särart av mindre värde. Kanske är det en hård bedömning av terminologin 

men jag tycker att det på något vis visar grunduppfattningen av områdets problematik.  

Att regelverket i sin helhet ifrågasätts kan jag förstå eftersom den är krånglig att använda 

då bestämmelsens terminologi inte är självklar i alla lägen. För den invigde kanske det inte 
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verkar så komplicerat att söka stöd utanför själva paragrafens formulering men för en 

användare utan juridisk kännedom eller expertis kanske det inte ter sig så normalt. 

Därmed blir området konsultvänligt och inte för att jag är särskilt invigd i debiteringen för 

ett uppdrag så förstår jag att det inte är gratis. Min åsikt är att det känns lite vridet att 

något som i grunden kan ses som verksamhetens egen angelägenhet och tillgång eventuellt 

ska kräva en extern och stundom omfattande bedömning. 

Min uppfattning är att det vore en fördel att beakta kontinuitetsprincipen i större mån än 

den görs idag. Ståndpunkten är dock oaktat övriga konsekvenser det skulle innebära att 

frångå subjektprincipen. Att göra en större eller mer utvecklande bedömning utifrån det 

material jag använt mig av vore felaktigt då det på inget sätt kan anses som uttömmande. 

Däremot kan jag med bakgrund av de verkningar dagens princip ger se större fördelar för 

den skatteskyldige både avseende reglernas verkan men även för tillämpningen av 

regelverket. Genom användning av kontinuitetsprincipen kan jag tycka att likformigheten 

mellan skattereglerna blir mer förutsägbara, överskådliga och därmed mer användarvänlig 

i sin konstruktion.  

Arbetet har som jag ser det inte kommit fram med något nytt utan stödjer snarare vad 

som diskuteras i doktrinen avseende denna lagstiftning. För att få fram ytterligare 

problematik, eller tydliggöra frågor som behöver utredas mer, skulle en mer ingående 

studie behöva göras. Den sammanställning jag genomfört leder i egentlig mening till en 

ytlig behandling av ämnet. För att förtydliga problematiken och möjligen leda till ett 

definierat svar kunde ämnesområdet vara ännu mer avgränsat för att enbart behandla 

några begrepp eller enbart spärrlagstiftningen i sig. Arbetet jag genomfört har däremot 

gett mig en stor förståelse och insikt i regelverket som jag tror kommer till användning i 

min yrkesroll vilket jag är mycket tacksam för.  

 

6.4 Förslag på ämnesområden 

Ju mer jag läser desto mer komplicerat men även intressant blir området. Under arbetets 

gång ser jag många alternativa vinklar och jag rekommenderar verkligen ämnet till efter-

följande studenter. Det är inte enbart den svenska marknaden som är intressant ur för-

värvssynpunkt, särskilt som ca en tredjedel av de som planerar expansion vänt blickarna 

utanför landets gränser. Att göra en utredning med blickarna på (även) andra länders 

lagstiftning kanske kan vara ett förslag på fortsatt utredning på området. Det finns många 

vinklingar både ur ett internationellt och nationellt perspektiv alternativt som en jäm-

förelsestudie. En granskning av regelverket avseende underskottsavdraget och obestånd 

skulle även det vara ett både nyttigt och intressant område. Regeringens användning av 

möjligheten till stoppskrivelse skulle även det vara ett intressant område. En ytterligare 

variant skulle kunna vara att genomföra en utredning med stor del statistiskt underlag från 

ex deklarationsuppgifter för att verklighetsförankra ett skatterättsligt resonemang.   
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