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Sammanfattning 
Titel: Räntesnurror - hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jessica Bjurman, Katarina Brohlin 

 

Handledare: Markku Penttinen 

 

Datum: 2013 - 02 - 20 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att inom ramen för det företagsekonomiska ämnet forska    

kring begreppet räntesnurror. Räntesnurror innebär skatteplanering med ränteavdrag som 

sänker bolagsskatten och därmed skänker verksamheten en ekonomisk fördel. Forskningen 

fokuserar på att vidare ta reda på vad räntesnurror är, och vilka argument som finns för och 

emot dem. Även den nya lagstiftningen kommer att studeras, för att undersöka vilka 

konsekvenser den kan komma att medföra för svenska företag. 

 

Metod: Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod, med utgångspunkt i det 

hermeneutiska synsättet. Primärdata har ansamlats genom ett flertal intervjuer med bl.a. 

företag, institutioner och myndigheter, sekundärdata har hämtats från lagförslag, 

lagrådsremisser, praxis, litteratur m.m. Med hjälp av välkända, vetenskapliga teorier har 

informationen sedan tolkats och analyserats, och slutligen mynnat i uppsatsens slutsats.  

 

Resultat och slutsats: De företag som kommer att påverkas av den nya lagen är de 

företag som ingår i en intressegemenskap, vars ränteavdrag inte kan bevisas är 

affärsmässigt motiverade och som inte undantas p.g.a. den s.k. tioprocentsregeln. Dessa 

företag kommer att förlora värdet av den skattesköld som räntesnurrorna skapat, varpå 

företagens finansiering kan påverkas i riktning mot en ökad extern belåning. Detta då 

ränteavdrag inte längre får göras för interna skuldförhållanden och det vinsttillskott som 

detta tidigare skapat nu kommer att försvinna, för att kunna behålla sin verksamhetsnivå 

kan företagen då tvingas ta externa lån vilket leder till ökade obeståndskostnader och 

lägre företagsvärden. Även investeringsklimatet påverkas negativt, då kalkylerna blir 

osäkra till följd av den oförutsägbarhet den nya lagen skapar, vilket kan leda till 

försämrad tillväxt för svenska företag. Från januari 2013 ändrades bolagsskatten från 

26,3 till 22 %. Detta bör kunna innebära att bolag som tidigare skatteplanerat på ett icke 

affärsmässigt sätt nu inte har samma behov av att skatteplanera i samma utsträckning. 

Svenskt Näringsliv tror även att bortfallet i och med detta kommer att kompenseras av 

lagstiftandet mot ränteavdragen. För de företag som inte tidigare använt sig av ett 

skatteplanerande med ränteavdrag innebär den sänka bolagsskatten ett positivt inslag i 

verksamheten. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Den nya lagens faktiska genomslag och vilka effekter 

den får är i dagsläget svårt att bedöma. Att genomföra en studie om 3-5 år som lägger 

fokus på statistiska fakta för att utreda de effekter lagförändringen medfört vore därför 

mycket intressant.  

 

Uppsatsens bidrag: Att påvisa vilka effekter externa faktorer, såsom förändrad 

skattelagstiftning, kan ha på företagens ekonomiska situation. 
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Nyckelord: Räntesnurror, kapitalstruktur, finansiering, interna skuldförhållanden, trade-

off teorin, pecking-orderhypotesen. 
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Abstract 
Title: Interest turbines- how do they work, and what are the arguments for and against 

them? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Jessica Bjurman, Katarina Brohlin 

 

Supervisor: Markku Penttinen 

 

Date: 2013 - 02 - 20 

 

Aim: The purpose of this paper is to under the business economic subject research the 

phenomenon of interest turbines. Interest turbines are a type of taxplanning with interest 

deductions that lower corporate tax rate, and thus gives the business a financial 

advantage. The research focuses on finding out what the interest turbines are, and the 

arguments for and against them. Also, the new legislation will be studied to see how it 

may affect Swedish companies. 

 

Method: This study is based on a qualitative approach, with starting points in the 

hermeneutic approach. Primary data has been accumulated through several interviews, 

including companies, institutions and government agencies, while secondary data were 

taken from legislative proposals, precedents, practices, literature, etc. With the help of 

well-known scientific theories the information then have been interpreted and analyzed, 

and finally resulted in the study's conclusion. 

 

Result and Conclusions: The companies that will be affected by the new law are the 

companies that are part of a community of interest, if the interest deduction can not be 

proven commercially motivated and are not excluded due the so-called tenpercentrule. 

These companies will lose the value of the tax shield that the interest turbines created, 

this could lead to the business financing being drawn in the direction of increased 

external borrowing. This is because the interest deduction is no longer permitted for 

internal debt ratios and the profit contribution that this previously created will now 

disappear, in order to maintain their level of activity, companies then have to take 

external loans leading to increased bankruptcy costs and lower business values. The 

investment climate is also adversely affected; the calculations will become uncertain due 

to the unpredictability of the new law, which can lead to impaired growth for Swedish 

companies. From January 2013 the corporate tax changed from 26,3 to 22%. This could 

mean that the companies who in the past has used tax planning in a non commercial way 

now don´t have the same need of it. Svenskt Näringsliv also believes that the loss of tax 

that this will mean for the Swedish tax base will be compensated by the new law against 

interest turbines. For the companies that not have used this type of tax planning in the 

past, the lowered corporate tax will be a positive element for the business. 

 

Suggestions for future research: The new Act's actual impact is in today's situation 

difficult to assess, so to conduct a study within 3-5 years from now with a focus on 

statistical facts to investigate the impact of the legislative changes brought about, would 

be very interesting. 
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Contribution of the thesis: Demonstrating the impact of external factors, such as 

changes in tax legislation may have on corporate finance situations. 

 

Key words: Interest turbines, capital structure, financing, internal debt ratios, trade-off 

theory, the pecking-order hypothesis. 
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1. Inledning 

 
I uppsatsens första kapitel presenteras ämnets bakgrund och vilken problematisering som 

valts att studeras, här läggs också uppsatsens syfte fram och avslutningsvis förklaras också 

studiens avgränsning för att ytterligare förtydliga vårt ämnesval.  

 

 

"Ingenting är säkert här i världen, utom skatterna och döden" - Benjamin Franklin 

 

När den svenska staten på 1000-talet uppkom fick landet också sina första skatter, skatter som 

gick till underhåll av kungamakten och dess krigståg (Löwnertz, 1982-83). Men utanför 

Sveriges gränser har skatterna funnits längre än så, historien om skatter börjar redan för 6000 

år sedan i Sumeriket i nuvarande Irak, varifrån lertavlor hittats som noga beskriver ett 

välorganiserat skattesystem. Tusen år senare utvecklade även gamla Egypten en omfattande 

beskattning för att finansiera byggnationen av pyramiderna. Men vad är egentligen skatt, slås 

ordet skatt i närmaste ordbok hittas betydelser som "en obligatorisk avgift som personer och 

företag ska betala till myndigheter"1 eller "penningavgift som utkrävs av medborgare i en stat 

för täckande av allmänna behov"2
. Frågas en företagare vad skatt är svarar denne med största 

sannolikhet att skatt är en kostnad, men huruvida skatt faktiskt är en kostnad är något som 

länge diskuterats. Det faktum att man i Sverige har ett mycket starkt samband mellan 

redovisning och beskattning tyder på att skatt behandlas som en kostnad, den kopplingsmodell 

som finns här innebär att en stor del av ansvaret att bestämma skatteunderlaget lämnas till 

redovisningslagstiftaren och redovisningsnormgivarna.  

 

I andra länder, som Norge och Danmark, är skattesystemet frikopplat från redovisningen och 

beskattningsunderlaget beror på särskilda skatteregler. Ur redovisningssynpunkt har 

framhållits att sambandet som finns i Sverige, och även i länder som Tyskland och Finland, 

medför att utvecklingen av god redovisningssed riskerar att hämmas genom att förändringar 

av kvalitetshöjande karaktär för redovisningen hålls tillbaka på grund av att de medför ett ökat 

skatteuttag. Sverige har ju också ett system med bokslutsdispositioner och obeskattade 

reserver, sätt att för företag skjuta skattekostnader framför sig. Det enskilda företaget föredrar 

troligtvis dessutom att tillämpa de redovisningsmetoder som leder till lägst beskattning 

framför de metoder som bättre tillgodoser de krav som bör ställas på redovisningen, när 

möjligheten finns. För de enskilda företagarna ser som sagt med största sannolikhet skatt som 

en kostnad, och som företagare vill man minimera sina kostnader.(Skatteverket, [SKV], 2005) 

Försöken att minimera, eller helt undvika beskattning kan man dessutom anta har funnits lika 

länge som skatterna själv, det sägs exempelvis att Moses begick bokstavlig skatteflykt då han 

ledde judarna ut ur Egypten redan för drygt 3000 år sedan (Edin, n.d.).  

 

1.1 Problembakgrund 

"Skatteflykt definieras som ett kringgående av skatteregler med hjälp av mer eller mindre 

invecklade konstruktioner varigenom den skattskyldige väljer ett annat förfarande än det 

direkt och närmast till hands liggande för att uppnå ett visst resultat och komma förbi en 

skatteregel som normalt skulle ha tillämpats" (Prop. 1996/97:170, s 10). Under år 1995 

utfärdades i Sverige den nu gällande Lag (1995:575) mot skatteflykt, men diskussionen kring 

problem med skatteflyktsförfaranden hade pågått långt innan.  

                                                                 
1                    Ekonomisk ordlista, www.e-conomic.se/ordlista  

2                   
 Svenska akademiens ordbok 

http://www.e-conomic.se/ordlista
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Den dåvarande Skatteflyktskommittén började på 1950-talet propagera för vilka fördelar en 

allmän klausul mot skatteflykt skulle ha, och menade att den skulle främst ha en 

allmänpreventiv effekt då den som försöker kringgå skattelagen inte längre kunde vara säker 

på framgång. Tidigare hade regeringen försökt förhindra skatteflykt genom materiella 

skatteregler, men dessa undveks ofta vilket ledde till att man gång på gång var tvungen att 

införa ny lagstiftning, vilket i slutänden resulterade i en skattelagstiftning som var mycket 

invecklad och svår att tillämpa. 1975 kom Skatteflyktskommittén med sitt första förslag till 

lagstiftande mot skatteflykt - Allmän skatteflyktsklausul. Efter att kommitténs förslag 

remissbehandlats och omarbetats, infördes den första skatteflyktslagen i Sverige år 1980. 

Lagen var dock tidsbegränsad, den skulle endast omfatta rättshandlingar som företogs mellan 

1981 och 1985, varpå en utvärdering av den nya lagen skulle göras. Därefter utvidgades 

lagens tillämpningsområde och tidsbegränsningen förlängdes. 1993 upphävdes Lagen mot 

skatteflykt efter ett regeringsskifte, mot grund av att lagen var för rättsosäker och att den nya 

regeringens skattereform med sänkta skattesatser minskade intresset för skatteflykt och 

därmed motivet till lagen i sig. Efter ytterligare ett regeringsskifte återinfördes lagen, den nya 

regeringen ansåg att de skäl som angetts som grund till avskaffandet inte var hållbara, och 

efter några ändringar i klausulen återinfördes alltså den nu gällande Lag (1995:575) mot 

skatteflykt.(Prop 1996/97:170) 

 

Den 1 januari 2009 gjordes en ändring av skatteflyktslagen, detta efter att Skatteverket 

upptäckt viss utbredning av skatteplanering inom intressegemenskaper. Genom att bolag lånar 

ut pengar inom en intressegemenskap kan en förmånlig skatteeffekt uppnås genom att avdrag 

görs för de räntor som betalas på dessa lån, dessa interna transaktioner kallas räntesnurror. 

Den nya lagstiftningen, som innebar att om vissa förutsättningar var uppfyllda skulle dessa 

avdrag för ränteutgifter inte medges, fick stor kritik. Många stora, svenska företag 

protesterade och menade att lagen gav negativa konsekvenser då de skulle få en 

konkurrensnackdel eftersom de inte på ett sätt som är normalt för internationella koncerner 

kommer att kunna optimera sina pengaflöden och minimera koncernens räntekostnader 

(Strandberg, 2008). Trots de nya skärpta reglerna har intressegemenskaper dock fortsatt 

använt sig av transaktioner mellan bolagen för att undgå beskattning. Skatteverket har, sedan 

2009, på uppdrag från regeringen granskat denna typ av skatteplanering hos bland annat 

riskkapitalföretag inom vård och omsorg samt svenska kommuner, för att se om ytterligare 

lagändring behövs. En granskning som visat att fler än man tidigare trott har hittat och 

utnyttjat detta kryphål i den svenska skattelagstiftningen.  

 

Debatten kring huruvida räntesnurror ska förbjudas eller ej har varit omfattande, speciellt 

sedan Industrivärden AB år 2007 fick rätt i Regeringsrätten gällande sitt användande av 

räntesnurror, varpå Skatteverket fick backa i sitt anseende att räntesnurror strider mot 

skatteflyktslagen(Staberg, 2007). 

 

Varje år försvinner miljarder svenska skattepengar till följd av företagens användning av 

räntesnurror, detta vill finansminister Anders Borg nu sätta stopp för. Den 8 juli år 2012 lade 

han fram ett förslag till lagändring mot denna skatteplaneringsmetod, ett förslag som på grund 

av sin rättsosäkerhet fått stor kritik från bland andra Svenskt Näringsliv och stora företag 

såsom IKEA och Volvo. Riksdagen sade i november 2012 ja till detta förslag som alltså trädde 

i kraft den 1 januari 2013. 
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1.2 Problematisering 

Så sent som år 2009 gjordes i Sverige en skattelagstiftningsreform som avsåg till att eliminera 

räntesnurrorna, den lagreformen misslyckades dock med att uppfylla sitt syfte och 

användningen av räntesnurror fortsatte. Diskussionen kring denna skatteplaneringsmetod är 

dock knappast något nytt, redan inför införandet av 1980 års skatteflyktslag togs problemet 

med räntesnurror upp. Men idag, drygt 30 år senare, lever problemet alltså kvar och den 1 

januari 2013 trädde ännu en ny lag i kraft för att kanske en gång för alla sätta stopp för 

räntesnurrandet, men vilka argument finns egentligen för och emot räntesnurrorna? 

Räntesnurrornas relevans inom företagsekonomi beror på de ränteavdrag som de interna 

skuldförhållandena skapar, dessa avdrag sänker företagens bolagsskatt och skänker därmed 

verksamheten en ekonomisk fördel gentemot andra företag. 

Meningen med denna uppsats att ur ett företagsekonomiskt perspektiv ta reda på vilka 

argument som finns för och emot räntesnurrorna, för att kunna göra detta kommer det också 

undersökas vad räntesnurror faktiskt är, d.v.s. hur förfarandet faktiskt ser ut. Den nya 

lagstiftningen kommer också att studeras, även i jämförelse med tidigare gällande lagstiftning, 

för att se vilka företag som nu kan komma att påverkas och vilka konsekvenser den nya 

lagstiftningen kan få för dessa företag. De forskningsfrågor studien utgår från är därför: 

- Vad är räntesnurror? 

- Vilka argument finns för och emot räntesnurrorna? 

- Vilka konsekvenser kan den nya lagstiftningen få för svenska företag? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att inom ramen för det företagsekonomiska ämnet forska kring 

begreppet räntesnurror. Räntesnurror innebär skatteplanering med ränteavdrag som sänker 

bolagsskatten och därmed skänker verksamheten en ekonomisk fördel. Forskningen fokuserar 

på att vidare ta reda på vad räntesnurror är, och vilka argument som finns för och emot dem. 

Även den nya lagstiftningen kommer att studeras, för att undersöka vilka konsekvenser den 

kan komma att medföra för svenska företag. 

 

1.4 Avgränsning 

Under de två senaste åren (2010/2011) har Skatteverket satt stopp för 640 miljoner kronor i 

form av ränteavdrag bland de svenska kommunerna som inte bedömts varit av affärsmässig 

karaktär. Sedan april i år har Skatteverket kartlagt och analyserat förekomsten av 

skatteplanering med ränteavdrag och då kunnat konstatera att ca 10 % av Sveriges kommuner 

använder sig av detta förfarande(SKV, 2012a). Den senaste tidens diskussioner i media som 

handlat om räntesnurror har till stor del tagit fäste på just kommunerna och deras möjlighet till 

denna skatteplanering. Denna uppsats har dock begränsats till att inte gå närmare in på de 

svenska kommunerna, utan avgränsas till att se på svenska företag som strävar efter 

skattelättnader genom ränteavdrag, samt hur lagstiftningen påverkar detta.  
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2. Metod 

 
I uppsatsens andra kapitel presenteras tillvägagångssätten för studiens genomförande och 

hur dess slutsats uppnåtts, här diskuteras också om vilka metodiska synsätt som präglat 

arbetet, samt eventuell kritik till de metodval som gjorts. 

 

 

2.1 Val av metod 
Det finns för dagen inte mycket nedskriven teori om det fenomen som kallas räntesnurra. 

Genom de skrivelser från Skatteverket som bidragit till de nya lagförslagen har det dock 

skapats debatter i media och därigenom en del intressanta artiklar. Exempelvis så gick 

Tyskland år 2008 igenom en lagreform som på grund av höga ränteavdrag inom 

företagsvärlden skulle avgränsa dessa, och då det nu hunnit gått några år har forskare 

(exempelvis Knauer och Sommer, 2012) hunnit granska de förändringar och effekter detta 

ledde till. Detta gör att viss teori finns för dagen om hur ett land kan påverkas av liknande 

förändringar som den som svenska företag står inför nu när den nya lagen införts. 

Därför har sekundärdata varit grunden i ett inledande skede av arbetet. Primärdata har sedan 

samlats in genom intervjuer med 5 stycken aktörer inom det ekonomiska området, dessa 

presenteras närmare längre fram. 

Vidare har regeringens lagrådsremisser och propositioner utgjort en grund för studiens 

frågeställning. En mall med de frågor som ansetts vara av vikt för just detta arbete har 

framtagits, mallen har sedan justerats vid behov för vissa av intervjuerna. Vid intervjuerna har 

det uppmuntrats till en lite friare diskussion från respondenternas sida just för att komma åt 

deras personliga åsikter kring problemet. Arbetet grundar sig alltså på en kvalitativ metod, och 

det hermeneutiska synsättet. Intervjuerna har utförts med den objektivitet som detta ämne 

anses kräva. 

 
2.2 Datainsamling genom intervjuer 

Enligt Bryman (2002) kan en kvalitativ intervju vara flexibel genom att denna ger möjligheten 

att avvika från frågeformuläret för att gå in djupare på vissa spår och hoppa mellan frågorna 

så det passar för den aktuella situationen. Denna intervjumodell kallas semi-strukturerad och 

används för att få så djupa och ingående svar som möjligt. Bryman (2002) förespråkar vikten 

av följdfrågor och respondentens möjlighet att fritt framföra sina åsikter och de grundtankar 

de är speciellt intresserade av. Vidare kan samma person intervjuas flera gånger. Detta är en 

metod som använts vid intervjuerna till denna uppsats, med förhoppningen att vi genom den 

flexibilitet som den semi-strukturerade modellen ger kan hitta nya infallsvinklar, få ett större 

djup och en bredare grund i arbetet.  I vissa fall har frågor som kan besvaras med ja eller nej 

ställts, men respondenten har då uppmanats att vidga sitt svar för att få en bättre diskussion.  

 

Vid ingången av arbetet bestämdes att problemet behövde diskuteras med personer som är väl 

insatta i problematiken kring räntesnurrorna och vars resonemang väger tungt. Intervjuerna 

skulle också genomföras personligen för chansen att nå en djupare nivå genom att kunna läsa 

av kroppsspråk i en naturlig miljö. Tyvärr var inte detta möjligt med alla intervjupersoner, 

vilka istället intervjuades via telefon och e-post. Nackdelen med telefonintervjuer kan anses 

vara att en mer stressad situation kan uppstå, samt att respondentens kroppsspråk och 

beteende inte kan analyseras, men tack vare professionella respondenter har detta inte varit ett 

problem i denna studie, utan genom att lyssna på tonläge och i vilken utsträckning 

respondenterna tvekat eller inte i sina svar kunnat har svaren kunnat bedömas som pålitliga. 
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Vid intervjuer via e-post tillkommer ytterligare nackdelar, exempelvis att frågorna kan 

misstolkas eller missförstås, och att möjligheten till att ställa följdfrågor försvinner. Vid den e-

postintervju som genomfördes till denna uppsats, bibehölls dock kontakten med respondenten 

även efter intervjun vilket gjorde att följdfrågor kunde ställas vid senare tillfälle. Att intervjua 

via e-post har också sina fördelar, nämligen att respondenten själv kan välja det tillfälle då hen 

vill besvara frågorna och har möjlighet att i sin egen takt noga tänka igenom frågorna och 

överväga sina svar. 

 

För att se problemet från mer än ett håll har intervjuer med flera parter gjorts, parter vilka alla 

arbetar med skattefrågor på olika sätt; Skatteverket, PWC, Björn Lundén Information, 

Svenskt Näringsliv och Sandvik AB. 

 

2.3 Respondenter 

För att belysa begreppet räntesnurror från flera håll bestämdes tidigt att det fanns ett behov av 

att intervjua ett flertal personer som utifrån sina yrken och befattningar kunde tänkas ha olika 

idéer kring ämnet. Viktigt var också att personerna var väl insatta i skattefrågor och 

omständigheterna kring räntesnurror, och vars åsikter kunde anses väga tungt. För att få olika 

infallsvinklar har intervjuer med personer från både företag, myndigheter och andra 

organisationer utförts. Vid påbörjandet av sökandet efter villiga respondenter på något av 

Sveriges större företag utgick vi från de företag som kommit med remissvar till regeringen 

gällande det nya lagförslaget, dessa företag kunde återfinnas i regeringens lagrådsremiss. 

Följaktligen utgick sökandet från dessa företag då de verkade kunna komma att påverkas av 

en lagförändring och därmed var högst relevanta för denna studie. För att få tala med 

passande personer på företagen riktades den första kontakten till ekonomichefer eller 

verkställande direktörer, vilka sedan hoppades kunde omdirigera oss till personer med rätt 

kunskaper. Kontakter med ett tiotal företag skapades, men majoriteten gav nekande svar och 

hänvisade till ämnets känslighet. Trots författarnas intention att för denna studie intervjua 

minst två företag, utfördes därför studien med endast ett företag som intervjuobjekt, Sandvik 

AB. Kontakten där ledde oss till Pierre Jonsson, Vice President of Taxes, som var villig att 

ställa upp på en telefonintervju. Även här redogjordes tidigt att han inte tänkte ge några svar 

på specifika frågor om Sandvik AB, utan endast kunde svara på generella frågor på ämnet. 

Eftersom så få företag ville ställa upp på att besvara frågorna i denna studie, kontaktades 

också Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, en svensk 

arbetsgivarorganisation vilken företräder privata företag i Sverige, då hans åsikter ansågs 

skulle kunna representera flertalet företag i landet.  

 

Nästa respondent skulle vara en representant för Skatteverket, denna skulle kunna se 

räntesnurrorna ur andra aspekter än de tidigare kontakterna och ge oss mer fakta kring 

företeelsens utbredning. Här kom kontakten att vara en skattexpert på Skatteverket som valt 

att vara anonym, och som inledningsvis var villig till en personlig intervju, men som på grund 

av tidsbrist valde att besvara frågorna per e-post. Vidare har också Ulf Svensson intervjuats, 

VD på Björn Lundén Information som är ett kunskaps- och utbildningsföretag som arbetar 

med att ta fram litteratur och arbetsredskap inom bland annat skattefrågor och redovisning för 

företag i Sverige, samt Lars Blomquist som arbetar som skatterådgivare på revisionsföretaget 

PwC. Genom att kontakta dessa två personer/företag skulle frågan om räntesnurror belysas ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv, men genom parter som inte själva var aktiva användare av 

eller motståndare till begreppet. 

 

2.4 Metod- och källkritik 

2.4.1 Vetenskapligt synsätt 
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Genom det hermeneutiska synsättet samlas information och data in med kvalitativa metoder, 

exempelvis genom intervjuer. Informationen tolkas sedan och en förståelse bildas för 

helheten. Slutsatserna kan därför komma att påverkas av forskarens egna erfarenheter och 

synpunkter (Patel och Tebelius, 1987). 

 

2.4.2 Primärdata och sekundärdata  

Primärdata innebär information som samlas in för det aktuella syftet av den som själv ska 

använda den, för att sedan analyseras och presenteras. Sådana data kan insamlas genom 

exempelvis observationer, experiment, enkäter eller intervjuer. 

Data som vid insamlandet redan blivit omarbetad och analyserad kallas sekundärdata och fås 

genom exempelvis befintlig litteratur eller tidigare studier (Halvorsen, 1992). Sekundärdata 

ska dock aldrig användas för att styrka primärdata (Esiasson, m.fl. 2011) 

 

2.5 Validitet 

Validitet kan generellt sett sägas innebära att forskaren verkligen undersökt det han ville 

undersöka och inget annat, med andra ord att man verkligen mätt det man avsett att mäta 

(Thurén, 2007). Vidare kan validiteten delas in i två delar, inre validitet och yttre validitet. 

Inre validitet (intern validitet) handlar om huruvida resultaten kan uppfattas som trovärdiga, 

och ett högt mått på inre validitet är att olika forskare skulle komma fram till samma resultat 

om de genomförde samma undersökning.  

Den inre validiteten kan i sin tur delas upp i tre delar, kommunikativ validitet, deltagarkontroll 

och triangulering. Kommunikativ validitet gäller forskarens förmåga att kommunicera 

forskningsprocessen och hur den kan påverka kunskapens giltighet, här ska forskaren bland 

annat beskriva sin egen förförståelse, hur datainsamlingen gått till, hur urvalet gjorts och hur 

analysprocessen gått till.  Deltagarkontrollen handlar om att ge respondenterna möjlighet att 

rätta eventuella missförstånd, detta kan exempelvis ske genom att de som intervjuats får läsa 

en utskrift av intervjun och korrigera missuppfattningar eller göra förtydliganden. Den sista 

delen av inre validitet, triangulering, innebär att problemet ses ur flera synvinklar, till exempel 

genom att intervjua personer med olika relation till problemet som studeras.(Malterud, 2008)  

För att skapa en hög inre validitet i denna uppsats har forskningsprocessen beskrivits i ett 

uttömmande metodavsnitt, de intervjuobjekt som kontaktats har också valts utifrån en 

förväntning om att få olika synvinklar på begreppet räntesnurror för att uppnå en 

trianguleringseffekt. För att få deltagarkontroll har intervjuobjekten också låtits ta del av de 

transkriberade intervjuerna för att undvika feltolkningar och missförstånd.  

 

Yttre validitet (extern validitet) brukar beskrivas som arbetets överförbarhet, och berör 

huruvida resultatet av en undersökning kan generaliseras till icke undersökta enheter. Detta är 

dock sällan syftet med kvalitativa undersökningar, eftersom man snarare söker förståelsen för 

ett fenomen än frekvensen av det, därför definierar författaren till ett kvalitativt arbete inte 

generaliserbarheten utan presenterar endast forskningsprocessen och vilka slutsatser den leder 

till, för att låta läsaren bedöma huruvida undersökningens resultat kan generaliseras till andra 

enheter. Ett sätt att bedöma den yttre validiteten kan dock vara att jämföra resultaten med 

tidigare forskning och teorier, stämmer de väl överens är den yttre validiteten 

styrkt.(Malterud, 2008)  

Slutsatsen av denna uppsats har ställts mot tidigare arbeten på ämnet och det har funnits att 

slutsatserna i mångt och mycket stämmer överens, nämnas bör dock att utbudet av tidigare 

forskning är knapphändigt och att den yttre validiteten därför kan vara svår att bedöma.  

 

2.6 Reliabilitet 
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Reliabilitet handlar om pålitlighet eller tillförlitlighet och berör huruvida undersökningen 

utförts på ett korrekt sätt och om resultatet kan ha påverkats av slumpmässiga betingelser eller 

inte (Thurén, 2007). Reliabiliteten kan bedömas ur två aspekter, kvaliteten på teknisk 

utrustning och kvaliteten på forskaren. Kvaliteten på teknisk utrustning handlar exempelvis 

om inspelningsutrustning använts vid intervjuer och vilken ljudkvalitet inspelningen fått, 

dåligt ljud kan leda till missförstånd och feltolkningar av respondentens svar. Kvaliteten på 

forskaren handlar i sin tur om forskarens förmåga att göra bra observationer/intervjuer, 

kvaliteten på forskarens handledning och forskarens förmåga till följsamhet mot 

data.(Malterud, 2008)  

 

För att skapa hög reliabilitet har det inför denna uppsats ägnats mycket tid åt att förbereda 

intervjuerna och att därmed maximera förmågan att genomföra dessa intervjuer på ett bra sätt. 

Exempelvis har tidigare forskning och teorier inom ämnet studerats, samt metodlitteratur, för 

att hitta den rätta formulering och sammansättning av intervjufrågor, som skulle ge den 

kvalitativa information uppsatsen behövde.  

 

Varje intervju grundar sig utifrån samma frågeformulär, men vartefter arbetet framskred dök 

nya aspekter av ämnet upp, vilket ledde till att nya eller omformulerade frågor lades till senare 

intervjuer, detta ligger i linje med den följsamhet mot data som är viktig för reliabiliteten. 

Inspelningsutrustning med god ljudupptagningsförmåga har också använts, vid vissa 

intervjutillfällen har omgivningarna dock skapat störande bakgrundsljud vilket ibland gjort 

det svårt att transkribera intervjuerna. Författarna till detta arbete är medvetna om att det hade 

underlättat att genomföra dessa intervjuer på annan plats, men var ofta beroende på 

intervjuobjektets val av omgivning. Genom att låta alla intervjuobjekt ta del av en 

transkriberad version av sin intervju, har dock problemen med feltolkningar eller missförstånd 

som kan ha uppstått på grund av en något sämre ljudkvaliteten vid dessa tillfällen eliminerats.  
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3. Teoretisk referensram 

 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras de teorier som utifrån ämnesvalet anses vara 

relevanta, och som skapar en god grund för arbetet med att analysera lagreformens påverkan 

på företagen.  

 
 

3.1 Om teorival 

De teorier som används i detta arbete kommer i nästkommande avsnitt presenteras till den del 

de uppfattas ha samband med denna uppsats. Först kommer här en kort förklaring till de 

teorival som gjorts. 

 

Den första teorin som tas upp är Modigliani och Miller teoremet, här kommer främst den 

utvecklade propositionen som presenterades år 1963 att användas som stöd i uppsatsens 

analys, detta eftersom det endast är den som tar hänsyn till skatt (Modigliani och Miller, 

1963). Men eftersom den utvecklade propositionen bygger på de ursprungliga propositionerna 

som introducerades år 1958 (Modigliani och Miller, 1958), kommer även dessa att kort 

presenteras i följande avsnitt. Detta teorival baseras på den utvecklade propositionens slutsats, 

nämligen att ett belånat företag är högre värderat än ett obelånat företag. Denna slutsats skulle 

kunna förklara varför företag väljer att utnyttja räntesnurror, och vara ett argument för 

räntesnurrorna, detta kommer diskuteras närmare i uppsatsens analysavsnitt.  

 

Nästa teori är Trade-off teorin, som egentligen är en ytterligare utveckling av Modigliani och 

Miller teoremet. I denna tas  nu också hänsyn till de risker hög belåning innebär, vilket 

betyder att företagen måste hitta en balans mellan de positiva skattefördelar och de negativa 

risker som hög belåning medför. Denna teori kommer att bidra till uppsatsens analys om hur 

företagen kan påverkas av en ny lagstiftning som kan komma att tvinga företagen till ökad, 

extern belåning. (Kraus och Litzenberger, 1973) 

 

Det tredje teorivalet är Pecking-orderhypotesen, vilken rangordnar företagens olika 

finansieringsalternativ; intern finansiering, externa lån och emission. Med hjälp av denna teori 

kommer en analys försöka göras kring hur en ny lagstiftning kommer att påverka företagens 

val av finansiering, vilka konsekvenser detta kan få och vilka argument detta skapar för och 

emot räntesnurrorna. (Myers och Majluf, 1984)  

 

Den fjärde teorin som presenteras är Principal-agent teorin, vilken belyser de svårigheter som 

kan uppstå när ett företags styrelse ska motiveras att agera i aktieägarnas intresse. Detta 

teorival baseras på att ett företags belåning ofta påverkar företagsledningens agerande i linje 

med aktieägarnas, och därigenom kommer en analys göras kring hur den nya lagstiftningen 

kan komma att skapa incitament för en mer motiverad företagsledning och ett högre 

företagsvärde (Jensen och Meckling, 1976). Till sist nämns också förutsägbarhetsprincipen, 

genom vilken en analys kommer att göras kring huruvida den kritik om osäkerhet som riktats 

mot det nya lagförslaget kan anses befogad eller ej.  

 

3.2 Modigliani och Miller teoremet 
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"The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment", så hette teoremet 

som France Modigliani och Merton Miller presenterade år 1958 som kom att totalt förändra 

synen på företagsfinansiering. Teoremet bestod av två propositioner, i sin första proposition 

menar Modigliani och Miller att företag genom sitt val av kapitalstruktur inte kan påverka 

företagsvärdet, detta trots den lägre kapitalkostnaden för främmande kapital jämfört med eget 

kapital. Detta förklaras med att ökad finansiering genom främmande kapital innebär en ökad 

risk, denna ökade risk innebär i sin tur att aktieägarna kräver en högre avkastning på sitt 

satsade kapital, vilket leder till ökade kostnader för eget kapital. Den lägre kapitalkostnaden 

som främmande kapital innebär, äts alltså upp av ökade kostnader för eget kapital. Modigliani 

och Miller drog därför slutsatsen att ett belånat företag är lika högt värderat som ett obelånat. 

Den andra propositionen bygger på den första och påvisar det linjära sambandet mellan ett 

företags skuldsättningsgrad och dess kostnader för eget kapital. Detta förklaras genom att en 

ökad skuldsättningsgrad innebär en ökad finansiell risk, vilket leder till att aktieägarnas 

avkastningskrav ökar. Detta betyder att företag inte kan öka sin skuldsättningsgrad utan att 

kostnaderna för eget kapital ökar, vilket i sin tur betyder att det inte finns någon optimal 

kapitalstruktur. Även i denna proposition blir slutsatsen att ett belånat företag är lika högt 

värderat som ett obelånat. (Modigliani och Miller, 1958) 

 

   Figur 1. Modigliani och Miller teoremet, proposition 2 

 
Figuren visar sambandet i Modigliani och Millers proposition 2.  

 

Dessa propositioner baseras på antagandet att företag agerar på en marknad där varken 

transaktionskostnader eller skatt förekommer, ett antagande som Modigliani och Miller snart 

insåg var alltför verklighetsfrämmande. Därför presenterade de år 1963 en utvecklad 

proposition som tog hänsyn till skatt, något som kom att påverka slutsatsen tvärt. Det de nu 

kom fram till var att en ökad skuldsättningsgrad leder till högre räntekostnader, 

räntekostnader som är avdragsgilla och därmed minskar det totala beskattningsbara resultatet, 

lägre beskattningsbart resultat innebär i sin tur lägre skattekostnader. Propositionen visar 

därmed att ett företag som är belånat är högre värderat än det obelånade, då det utnyttjar en 

skattesköld och därmed har mindre skattekostnader än det företag som är finansierat med eget 

kapital. Ett företag som använder räntesnurror får alltså ett högre företagsvärde, då de genom 

de internt skapade skuldförhållandena kan göra avdrag för de uppkomna räntorna, vilket leder 

till skattelättnader. Enligt Graham (2000) uppskattas skattefördelen som skapas genom de 

avdragsgilla räntekostnaderna utgöra cirka 9,7 procent av ett företags värde. Valet av 

kapitalstruktur har alltså betydelse för företagsvärdet, med Modigliani och Millers 

resonemang (1963) innebär detta alltså att företag ska öka sin skuldsättningsgrad för att uppnå 



18 

 

optimal kapitalstruktur. Teoretiskt sett skulle detta betyda att företag med fördel skulle kunna 

finansiera sin verksamhet enbart med lånat kapital, detta existerar dock inte i verkligheten, 

därför har teoremet utvecklats ytterligare varpå Trade-off teorin skapades.(Modigliani och 

Miller, 1963) 

 

 Figur 2. Modigliani och Miller teoremet, 1963-års utvecklade proposition 

 
 

 

Figuren visar hur ett belånat företag har lägre skattekostnader och därmed ett högre företagsvärde. 

 

 

3.3 Trade-off teorin 

Trade-off teorin skapades år 1973 av Alan Kraus och Robert H. Litzenberger och härstammar 

alltså från Modigliani och Millers teorem om att ett företag kan uppnå optimal kapitalstruktur 

genom att öka sin skuldsättningsgrad. För att visa att ett företag dock inte endast kan 

finansiera verksamheten med lånat kapital, infördes ett nytt begrepp; konkurskostnader, eller 

obeståndskostnader. Dessa kostnader är relaterade till ett företags risk att hamna på obestånd, 

en risk som automatiskt stiger när företaget ökar sin skuldsättningsgrad. Ju mer belånat ett 

företag är, desto större är chansen att det drabbas av plötsliga likviditetsproblem, detta på 

grund av att företaget ju förbinder sig att betala ränta i takt med att belåningen ökar.(Kraus 

och Litzenberger, 1973) 

 

Obeståndskostnaderna är definierade som direkta och indirekta, där de direkta 

obeståndskostnaderna är exempelvis arvoden till konsulter i samband med konkurs, medan de 

indirekta är relaterade till att förlora trogna kunder och leverantörer, eller att tvingas sälja 

företagets tillgångar till underpris. Det Kraus och Litzenberger menar är att vartefter 

skuldsättningsgraden ökar, ökar också obeståndskostnaderna, och att företagen för att hitta 

den optimala kapitalstrukturen måste finna en balans mellan de positiva skattefördelar och de 

negativa obeståndskostnader som en ökad skuldsättning innebär. Enligt Myers (1983) finns 

det dock två sätt att se på vad den optimala kapitalstrukturen är, det ena sättet är att enligt 

Trade-off teorin söka denna optimala balans mellan positiva skattefördelar och negativa 

obeståndskostnader, det andra är att finna den optimala kapitalstrukturen enligt Pecking-

orderhypotesen (se avsnitt 3.4). Slutsatsen av Trade-off teorin blir alltså att företag ska öka 

andelen lån så länge som nuvärdet av skatteskölden är större än obeståndskostnaderna, med 

andra ord skulle ett företags optimala skuldsättningsgrad vara där skattesköldens fördelar är 

lika stora som obeståndskostnaderna. Men företag som använder sig av räntesnurror undgår 

dessa obeståndskostnader, eftersom belåningen sker internt inom intresseorganisationen 
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innebär inte skuldsättningen någon större risk och företagen kan åtnjuta de fördelar som ökad 

belåning innebär, utan att drabbas av obeståndskostnader. (Kraus och Litzenberger, 1973) 
 

 

 

 

 Figur 3. Trade-off teorin 

 
 

Figuren visar hur skattesköldens nuvärde(PV interest tax shields) ökar i takt med att skuldsättningen 

ökar, samtidigt ökar också obeståndskostnaderna (PV Costs of financial distress). Den optimala 

skuldsättningsgraden (optimum) finns således där skattsköldens värde och obeståndskostnaderna tar 

ut varandra.(Shyam-Sunder och Myers, 1999) 

 

Även Graham (2000) resonerade kring skattefördelarna av skuldsättning i termer av trade-off 

teorin, och belyste teorin genom en egen illustration i likhet med figuren nedan. Figuren visar 

två exempelföretag, Airborne Freight och ALC Communications, och illustrerar hur värdet på 

företagens skattesköld förändras om de gjort ränteavdrag lika med noll, 10, 40, 60, 80, 100, 

120, 140, 160 och 200 procent av de avdrag som faktiskt gjordes. Med hjälp av figuren syns 

att Airborne Freight med fördel skulle kunna öka sina ränteavdrag med 60 procent, och 

därmed öka värdet på skatteskölden. Medan ALC Communications borde sänka sina 

ränteavdrag med 40 procent för att obeståndskostnaderna inte ska överstiga skattesköldens 

värde. 

 

   Figur 4. Graham (2000) - Gross benefit curves 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X98000518
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Figuren visar hur exempelföretagen, Airborne Freight och ALC Communications kan förändra sina 

ränteavdrag för att maximera skattesköldens värde.(Graham,2000) 

 

 

3.4 Pecking-orderhypotesen 
Pecking-orderhypotesen föreslogs tidigast av Donaldson år 1961, men fick sitt fäste först när 

Stewart C. Myers år 1984 presenterade en något modifierad pecking-orderhypotes, där han 

menade att det på alla marknader finns problem i form av informationsasymmetri. 

Informationsasymmetrin innebär att ett företags ledning antas ha större kännedom om 

företagets sanna förhållanden, såsom framtidsutsikter, risker och företagsvärde, än dess 

utomstående investerare. Företagsledningen och investerarna har med andra ord tillgång till 

olika mängd information vilket leder till ökade finansieringskostnader då investerarna på 

grund av informationsasymmetrin kräver högre förväntad avkastning på sina investeringar. De 

ökade finansieringskostnader som informationsasymmetrin skapar, leder till att valet mellan 

intern och extern finansiering påverkas och det därför finns en rangordning mellan olika 

investerings alternativ.(Myers och Majluf, 1984)  

 

    Figur 5. Pecking-orderhypotesen 

 
Figuren visar hur Pecking-orderhypotesen rangordnar företags finansieringsalternativ. 

 

 

Figuren visar hur pecking-orderhypotesen rangordnar olika finansieringsalternativ och hur 

företag därmed bör prioritera sina källor till finansiering. Företag bör alltså föredra och sträva 
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efter att i så stor utsträckning som möjligt finansiera sina projekt med interna medel, såsom 

genererad vinst. Räntesnurror kan alltså ses som ett finansieringsalternativ att föredra, tack 

vare de ränteavdrag som de interna skuldförhållanden innebär skapas ju skattelättnader, vilket 

i slutändan ger en större vinst, vinst som företaget kan använda att finansiera den fortgående 

verksamheten. Räntesnurrorna ökar alltså möjligheten till finansiering med interna medel, 

vilket enligt peckning-orderhypotesen är att föredra. När intern finansiering inte längre är 

möjlig, är externa lån av olika slag nästa steg i rangordningen. Till sist kan företag använda 

sig av nyemission för finansiering, nyemissionen har lägst prioritet och ses som en sista utväg 

då den anses signalera en brist på förtroende hos styrelsen och att man anser att aktiekursen är 

övervärderad. Detta medan upptagandet av externa lån signalerar att företagsledningen har 

förtroende i att investeringen kommer bli vinstgivande, därav prioriteras externa lån högre än 

nyemission. Vanligtvis följer företag denna rangordning, och det är endast vid finansiella 

besvär som det kan krävas att de rör sig neråt i ordningen för att få finansiering.(Myers och 

Majluf, 1984) 

 

3.5 Principal- agentteorin 

Principal- agentteorin berör de svårigheter som uppstår när man vill motivera en part(agenten) 

att agera i en annan parts(principalens) intresse. Michael C. Jensen och William H. Meckling 

skrev 1976 en artikel på ämnet och menade att teorin kan appliceras på en rad olika 

problemställningar, även ur ett företagsekonomiskt perspektiv där principalen, det vill säga 

aktieägarna, anställer agenterna, närmare bestämt styrelsen, att förvalta ett företag.  

De problem som kan infinna sig uppstår ofta till följd av asymmetrisk information, att 

styrelsen har tillgång till mer information kring företagets förhållanden än vad aktieägarna 

har, och att styrelsen därmed agerar ur annat intresse än aktieägarnas. Detta kan innebära att 

styrelsen(agenten) agerar i egenintresse istället för att agera i aktieägarnas(principalens) 

intresse. För att minska detta problem bör man försöka likställa agentens mål med 

principalens. Att inrätta ett belöningssystem som motiverar agenten att arbeta mot 

principalens mål är en vanlig åtgärd. Generellt sett menar man också att belåning är en aspekt 

som minskar principal- agentproblemet, tanken bakom detta är att lånet skapar ett tydligt mål 

för företaget, inklusive dess styrelse, att generera inkomster som kan betala räntan på lånet. 

Att generera inkomster, och i slutändan vinster, är ofta i aktieägarnas primära intresse, och 

därmed har agenten och principalen ett gemensamt mål. Den interna belåning som 

räntesnurror innebär skapar dock inte samma motiverade faktor, eftersom räntan betalas inom 

intresseorganisationen. Om exempelvis ett dotterbolag skulle få betalningssvårigheter 

gentemot ett koncerninternt bolag, skulle detta sannolikt inte utgöra någon större risk då 

moderbolaget kan ge kapitaltillskott i syfte att täcka ränteutgifterna. Detta skulle ur pricipal- 

agentproblemets synpunkt innebära att extern belåning skulle vara att föredra framför intern, 

men samtidigt innebär extern belåning en ökad risk (ex. obeståndskostnader), denna ökade 

risk innebär i sin tur att aktieägarna kräver en högre avkastning på sitt satsade kapital, varpå 

kostnaden för eget kapital ökar (Jensen och Meckling, 1976)  

 

3.6 Förutsebarhetsprincipen 

"Inom rättstillämpningen innebär legalitetsprincipen att medborgarna endast får påföras 

skatt med uttryckligt stöd i lag, som inte får tolkas med hänsyn till vad 

beskattningsmyndigheterna för sin egen del anser vara skäligt. Det motiveras med att 

rättsskipningen därigenom blir fri från godtycke och förutsebar." (Bergström, 1987, s 66) 

 

Förutsebarhet innebär att de skatteregler som finns i lagstiftningen ska vara formulerade på ett 

sådant sätt att en skattskyldig på förhand ska kunna förutse vad följden blir av ett visst 

handlande. De offentliga beslut som fattas ska grunda sig på i förväg kända rättsnormer. 
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Skattereglerna ska alltså vara tydliga, lättolkade och tillgängliga för den skattskyldige. 

Skatteverket strävar efter detta genom att lägga ut material på sin hemsida såsom allmänna 

råd, ställningstaganden och andra handledningar. 

 

När de regler som finns är vaga, mångtydiga, står i strid med varandra eller inte ens finns 

tillgängliga för den skattskyldige så minskar detta förutsebarheten. 

Om förutsebarheten inte skulle finnas så menar Lodin att detta skulle kunna innebära 

samhällsekonomiska problem genom att skattskyldiga skulle avstå från ett visst handlande 

eftersom de inte på ett säkert sätt skulle kunna förutse de påföljande konsekvenserna(Lodin, 

2007). Att använda sig av förarbeten och rättspraxis kan öka förutsebarheten eftersom detta 

bör ge en mer trovärdig grund. Då lagstiftningen tidigare inte varit tillräcklig i frågan om 

rätten till ränteavdrag bör tidigare rättsfall ha spelat en desto större roll. Med den nya lagen 

kommer de kanske inte ha samma betydande då reglerna blir klarare. Däremot kan tidigare 

rättsfall få en betydande roll vad gäller innebörden av affärsmässiga transaktioner. Här kan det 

komma att bli svårt för de skattskyldiga att förutse vilka transaktioner som Skatteverket 

kommer att anse vara av affärsmässig karaktär. Detta kan i sin tur påverka investeringarna 

vilket för oss tillbaka till Lodins påstående om samhällsekonomiska problem. 

 

Sammanfattning 

För att påvisa hur de teorier som behandlats argumenterar för och emot räntesnurror följer här 

en sammanfattande tabell. 

 
Tabell 1. Teorisammanfattning 

Tabellen visar vilka argument för och emot räntesnurror som kan utvinnas ur de behandlade 

teorierna. 

Teori  Argument för Argument emot 

  räntesnurror räntesnurror 

Modigliani & Ökade företags- 

Miller-teoremet värden 

Trade-off teorin Företagen kan 

  undvika de obestånds- 

  kostnader som belåning 

  normalt innebär. 

Peckning-order- Räntesnurrorna ger  

hypotesen  möjlighet till ökad intern  

  finansiering. 

Principal- agent- Den interna belåningen Extern belåning skapar 

teorin  innebär en lägre risk, ett gemensamt mål för 

  vilket ger lägre avkast- företagsledning och 

  ningskrav från aktie- aktieägare. 

  ägarna. 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Empiri 

 
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras uppsatsens empiriska material. Det empiriska kapitlet  

är i sin tur uppdelad i tre delar; praktisk referensram, intervjuer och årsredovisningar.  

Här tas den praktiska referensramen upp, tidigare svensk lagstiftning och ny lagstiftning inom 

området samt aktuell praxis. Här presenteras också en utförligare beskrivning av hur 

förfarandet med räntesnurror går till. Här redogörs också för de data som samlats in genom 

intervjuer med olika personer på företag och myndigheter, vilken kommer att analyseras i en 

senare del av uppsatsen. 

 

4.1 Praktisk referensram 
Här redogörs för tidigare svensk lagstiftning och ny lagstiftning inom det aktuella området, 

samt relevant praxis. Här presenteras också statistik och en utförligare beskrivning om hur 

förfarandet med räntesnurror går till. 

 

4.1.1 Koncerner 

Koncerner består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Även s.k. 

dotterdotterföretag kan ingå (dessa är då dotterföretag till de "första" dotterföretagen) men då 

endast till den andel de indirekt ägs av moderföretaget. Koncerner kan även bestå av andra 

företagsformer än aktiebolag. Koncerner kan bildas på grund av att moderföretaget vill växa 

inom den befintliga verksamheten och uppnå stordriftsfördelar eller kanske rikta in sig på en 

annan marknad. I Sverige utgör själva koncernen inte ett skattesubjekt, vilket den kan göra i 

andra länder. Det är alltså de enskilda företagen inom koncernen som beskattas. Mellan 

företagen kan vissa transaktioner göras som exempelvis koncernbidrag för att jämna ut vinster 

och förluster mellan företagen. Sådana är avdragsgilla för givaren om vissa förutsättningar är 

uppfyllda enligt inkomstskattelagens 35 kapitel (1999:1229). 

 

4.1.2 Lagreformen år 2009 

Enligt 16 kap 1 § Inkomstskattelag (1999) ska ränteutgifter dras av även om de inte är utgifter 

för att förvärva och bibehålla inkomster. Innan reformen 2009 fanns två begränsningar för 

detta. Den ena gällde vinstandelsränta på vinstandels lån som i vissa fall inte var avdragsgill, 

och den andra gällde utgifter för förvärv av inkomster som genom avtal är undantagna från 

beskattning i Sverige. 

År 2008 lämnade Skatteverket en promemoria om förslag att den dåvarande rätten till 

ränteavdrag skulle begränsas. Grunden till detta var att de upptäckt skatteplanerings- 

förfaranden där räntekostnader användes som ett sätt att undkomma beskattning. Dessa 
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förfaranden innebar ett betydande skattebortfall. Begränsningar som fanns i den tidigare 

lagstiftningen täckte alltså inte dessa skatteplaneringsförfaranden i tillräcklig utsträckning. 

 

Tanken med det nya lagförslaget var att eliminera missbrukandet av ränteavdragen. Enligt de 

nya reglerna skulle ränteutgifter som avsåg skuld till företag inom intressegemenskapen inte 

vara avdragsgilla om skulden avsåg förvärv av delägarrätter i företag inom gemenskapen. 

Undantag från detta var att avdrag medgavs om inkomsten som motsvarade avdraget 

beskattades med minst 10 % enligt aktuellt lands lagstiftning (den s.k tioprocentregeln). 

Denna undantagsregel förstod Skatteverket redan då att den inte skulle vara tillräcklig. De gav 

därför som förslag att en s.k. omvänd ventil skulle införas, detta godtogs inte av regeringen då 

men de menade istället att man skulle följa upp den nya lagregleringen. 

Ytterligare ett undantag i 2009 års reform innebar att om transaktionerna var affärsmässigt 

motiverade skulle avdrag medges under alla förhållanden (den s.k. ventilen).  

Samtidigt som riksdagen beslutade om den nya regleringen gav de Skatteverket i uppdrag att 

genom fortsatt arbete kartlägga förekomsten av ränteavdrag inom företagssektorn.  

(Skatteverkets promemoria, 2009b) 

 

4.1.3 Tidigare lagstiftning (gällande t.o.m 31 december 2012) 

"Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte dra av ränteutgifter avseende en skuld 

till ett företag i intressegemenskapen, till den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt 

från ett företag som ingår i intressegemenskapen".  

 

Så säger inkomstskattelagens 24 kapitel, 10 b §. Detta innebär att bolag inom samma koncern 

inte ska ha rätt att göra skattemässiga avdrag för de räntor som uppstår vid lån bolagen 

emellan. Enligt den följande paragrafen (10 b § 1st.) ska ränteavdragsbegränsningarna även 

gälla i de fall externa företag fungerar som mellanhand och företaget har en fordran på det 

externa företaget eller annat företag som är i intressegemenskap med detta(Prop. 2008/09:65, 

s 55).  

 

Dock finns "kryphål" i lagen genom regler som kompletterar 10 b §: 

 

"Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om någon av följande 

förutsättningar är uppfyllda. 

 1. Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 

 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom 

 intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om 

 företaget bara skulle ha haft den inkomsten.  

 2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är 

 huvudsakligen affärsmässigt motiverade.(24 kap. 10 d§ IL) 

 

För att förstå innebörden av dessa regler bör vissa begrepp definieras: 

 

Ränta avser kostnad för en kredit, d v s det belopp låntagaren betalar till långivaren utöver 

kapitalbeloppet som ersättning för att han får låna pengar, det är med andra ord priset på 

lånade pengar vanligen uttryckt i procent (Riksbankens ordlista, 

http://www.riksbank.se/sv/Ordlista/#R). 

 

Intressegemenskap innebär enkelt uttryckt att ett av företagen, direkt eller indirekt, genom 

ägarandel eller på annat sätt har ett bestämmandeinflytande i det andra företaget, eller om 

företagen står under i huvudsak gemensam ledning(24 kap.10 a § Il). Enligt det nya 

http://www.riksbank.se/sv/Ordlista/#R


25 

 

lagförslaget ska personer anses vara i intressegemenskap när de är moder- och dotterbolag, de 

står under gemensam ledning, om den ena är fysisk och innehar den andra som är juridisk 

eller om de är närstående (39 kap. 3 § IL). 

 

Företag innebär i dessa fall juridiska personer och svenska handelsbolag(24 kap.10 a § 2 st.). 

 

Affärsmässighet är ett ganska brett begrepp men enligt Skatteverket innebär begreppet att det 

ska ligga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden, utöver eventuella 

skatteeffekter, bakom ett företags transaktioner(SKV, 2009). 

 

Den nuvarande lagstiftningen innebär att avdragsbegränsningarna gäller även ränteutgifter till 

följd av skulder vid förvärv av delägarrätter inom intressegemenskapen. Genom den utredning 

Skatteverket gjort har det framgått att företag på samma sätt använder externa förvärv för att 

skatteplanera. Detta är en bidragande faktor till att Finansdepartementets promemoria 

föreslagit att begränsningen istället ska gälla ränteutgifter för alla interna lån som inte sker på 

affärsmässig grund(Finansdepartementet, 2012a). 

 

4.1.3.1 Tioprocentsregeln  

Den första undantagsregeln som ges utav 24:10 d § IL kallas även tioprocentsregeln och 

innebär att avdrag får göras för ränteutgift om den inkomst som motsvarar ränteutgiften skulle 

ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag som har rätt 

till inkomsten hör hemma, förutsatt att företaget endast skulle ha haft den inkomsten. Detta 

betyder att om beskattningen hos mottagaren av räntan uppgår till minst 10 procent så får 

avdrag för ränteutgiften göras. Avdragsrätt föreligger dock inte om ränteinkomsten hos det 

mottagande företaget klassas som utdelning eller kapitalvinst på näringsbetingade andelar, 

eller om ränteinkomsten kan neutraliseras genom exempelvis ett grundavdrag(Prop. 

2008/09:65). 

 

4.1.3.2 Ventilen 

Den andra undantagsregeln i 24:10 d § finns i punkt 2, och kallas för ventilen. Enligt denna 

regel får avdrag för räntekostnad göras trots att mottagaren av räntan inte beskattas med minst 

tio procent, förutsatt att såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna 

är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Genom denna regel uppstår möjlighet till avdrag 

för ränteutgifter trots att lånet avser aktier inom intressegemenskapen 

(www.regeringen.se/sb/d/16055). 

 

4.1.3.3 Den omvända ventilen 

I ränteavdragsbegränsningsreglerna finns också en begränsad så kallad omvänd ventil, den 

återfinns i 24:10  d § andra stycket IL och innebär att ränteavdrag i vissa fall inte får göras 

med stöd av tioprocentsregeln. Regeln gäller det företag inom intressegemenskapen som 

faktiskt har rätt till inkomsten som motsvarar ränteutgiften och som har möjlighet att få 

avdrag för utdelning. Detta ska förhindra att företag som beskattas i Sverige för 

ränteinkomster ska kunna neutralisera beskattningen genom att vidareutdela räntan med 

avdragsrätt. Ytterligare en förutsättning för att avdrag för ränteutgiften inte ska få göras är att 

Skatteverket kan visa att såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för 

ränteutgifterna till övervägande del inte är affärsmässigt motiverade.(Finansdepartementet, 

2012b) 

 

4.1.3.4 Lagen mot skatteflykt 

http://www.regeringen.se/sb/d/16055
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År 1981 infördes en lag mot skatteflykt som skulle tillämpas i de fall en skattskyldig 

genomförde transaktioner i syfte att uppnå eller undvika beskattning. Lagen har sedan dess 

reformerats, tagits bort samt införts på nytt. Den mest väsentliga delen utgörs av 

generalklausulen som är tänkt att fånga upp de förfaranden som inte förutsetts av lagstiftare 

samt fungera som en preventiv metod. Klausulen innehåller fyra rekvisit som alla måste vara 

uppfyllda för att den ska kunna ha någon effekt. Generalklausulen finns i 2§ skatteflyktslagen 

och innebär följande: 

 

2 § Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande 

som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande 

skälet för förfarandet, och 

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens 

syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser 

som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Lag (2011:1372). 

Skatteflyktslagen är tillämplig i vissa fall och i andra fall inte, anledningen till detta är att det 

beror på i vilken mån den skattskyldige medverkat i förfarandet och vilka skäl den 

skattskyldige haft för sitt handlande. Ett och samma förfarande kan alltså vara giltigt för en 

skattskyldig samtidigt som det inte godkänns för en annan, Lag (1995:575). I en dom från 

Regeringsrätten från december 2002 ansåg Skatterättsnämnden att skatteförmån förelåg. I 

detta fall rörde det sig om transaktioner mellan koncernbolag för att nå ränteavdrag. I en 

annan dom från 19 december 2001 ansåg Regeringsrätten att förfarandet att nå skattelättnad 

genom ränteavdrag inte stred mot lagstiftningen då skatteeffekten hade ett väsentligt samband 

med kommunens skattefrihet. För att man med generalklausulen ovan ska kunna underkänna 

en transaktion krävs:                

1. Att transaktionen ingår i ett förfarande som medför en inte oväsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige. 

2. Att skatteförmånen varit det övervägande skälet för affären. 

3. Att transaktionen strider mot lagstiftningens grunder. 

 

4.1.3.5 CFC-reglerna 

År 1990 började CFC-reglerna gälla genom lagstiftning i 39 kap. inkomstskattelagen.  

Idén med detta var att skydda den Svenska skattebasen genom att förhindra skatteplanering 

med bolag i s.k. skatteparadis. I och med en dom i EG-domstolen tvingades flera EG-länder 

att förändra sina CFC-regler då man ansåg att dessa begränsade etableringsfriheten. 

Svensk lagstiftning gällande CFC- reglerna har sedan omarbetats och de nuvarande reglerna 

trädde ikraft 2008. CFC står för Controlled Foreign Corporation och definieras enligt svenska 

regler som ett utländskt företag som i jämförelse med ett svenskt företag lågbeskattas i sitt 

hemland. Svenska delägare i ett sådant beskattas under vissa förutsättningar löpande för 

vinsten från sådant bolag även om denne inte mottagit utdelningen. För att komma åt de 

skattelättnader som räntesnurrorna medför förutsätts att moderbolaget i förfarandet inte har 

dessa CFC-regler.(Finansdepartementet, 2008) 

 

4.1.3.6 Back-to-back 
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I vissa fall agerar ett externt företag som mellanhand åt en intressegemenskap för att komma 

åt ränteavdrag. Enligt den nya lagen ska avdragsbegränsningarna även innebära att om ett 

företag i en intressegemenskap tar ett banklån och sedan gör avdrag för ränteutgifterna kan 

detta anses felaktigt i de fall företaget eller annat företag i intressegemenskapen har en fordran 

på banken eller på ett annat företag som är i intressegemenskap med banken, ett s.k. "back to 

back"-lån(Finansdepartementet, 2008a). Detta kan dock innebära problem. Genom att stora 

koncerner i regel anlitar ett fåtal banker för samtliga affärer innebär reglerna att avdrag aldrig 

skulle medges om ett eller flera andra företag inom koncernen kan ha fordran på banken, även 

om dessa inte har något samband med det aktuella lånet. Detta gäller i de fall skulden uppstått 

på grund av ett internt förvärv av delägarrätter(Prop. 2008/09:65). 

 

4.1.4 Effektivare ränteavdragsbegränsningar - den nya lagen 

4.1.4.1 Sammanfattning av den nya lagen 

Det visade sig att trots de ränteavdragsbegränsningsregler som trädde i kraft den 1 januari år 

2009 fanns fortfarande stora möjligheter att undgå bolagsbeskattning i Sverige genom 

skatteplanering med hjälp av ränteavdrag. I en lagrådsremiss som regeringen lämnade till 

Lagrådet den 7 juni 2012 föreslogs att avdragsmöjligheterna för ränteutgifter begränsas 

ytterligare, för att skydda den svenska bolagsskattebasen. Vad som här bör lyftas fram är att 

den nya lagen inte är ett direkt förbud mot räntesnurror, utan en begränsning av avdragsrätten 

för de ränteutgifter räntesnurrorna medför. Nedan följer en beskrivning av den nya lagen, den 

faktiska lagtexten finns i sin helhet i bilaga 2.(Finansdepartementet, 2012 b)  

 

Generellt innebär lagen att ränteavdragen expanderas till att gälla ränteutgifter avseende alla 

skulder inom en intressegemenskap. Definitionen av intressegemenskap har också ändrats, 

företag ska nu anses vara i intressegemenskap med varandra om ett av företagen, direkt eller 

indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har väsentligt inflytande i det andra företaget 

eller om företagen står i huvudsak under gemensam ledning. Med den definitionen av 

begreppet intressegemenskap kan det uppstå situationer där det kan ifrågasättas varför 

ägarförhållandena inte omfattas av definitionen. Om till exempel två företag, som inte är i 

intressegemenskap med varandra gemensamt äger ett företag på så sätt att det ena företaget 

äger 49 procent och det andra 51 procent, kan det medföra att räntebetalningar till ett företag i 

intressegemenskap med den första ägaren inte omfattas av de nuvarande reglerna. Mot denna 

bakgrund föreslår regeringen alltså en ändring i definitionen av begreppet intressegemenskap. 

Om lagförslaget godkänns räcker det att ett av företagen, direkt eller indirekt, genom 

ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget för att de ska 

vara i intressegemenskap med varandra. Uttrycket väsentligt inflytande innebär att en 

ägarandel strax under 50 procent kan beaktas, till skillnad mot det tidigare uttrycket 

betydande inflytande. Även kommuner, trossamfund och ideella föreningar innefattas i 

definitionen av intressegemenskap.(Finansdepartementet, 2012b)  

 

Vidare behålls den så kallade tioprocentsregeln, men en ändring sker genom införandet av ett 

undantag. Undantaget innebär att ränteutgifterna inte får dras av om skuldförhållandet till 

övervägande del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. 

I de tidigare ränteavdragsbegränsningsreglerna fanns det en begränsad omvänd ventil, som 

innebär att ränteavdrag i vissa fall inte får göras med stöd av tioprocentsregeln. Nu gäller för 

att motarbeta beteenden som har till övervägande syfte att undgå beskattning, en generell 

omvänd ventil som ersätter den tidigare omvända ventilen. Den omvända ventilen innebär att 

avdrag inte ska få göras, trots att förutsättningarna i tioprocentregeln är uppfyllda, om 

Skatteverket kan visa att skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för att 

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Det bedöms varken vara möjligt eller 
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lämpligt att ange någon särskild beloppsgräns för när en väsentlig skatteförmån föreligger. 

Som vägledning kan dock sägas att det inte ska vara fråga om mindre belopp för att 

skatteförmånen ska vara väsentlig.(Finansdepartementet, 2012b) 

 

Även den vanliga ventilen, enligt vilken avdrag får göras för ränteutgifter även om 

mottagaren inte beskattas med minst tio procent, om företaget kan visa att förhållandena är 

huvudsakligen affärsmässigt motiverade, har ändrats. Ventilen har utvidgats till att gälla alla 

interna lån, avdrag ska göras trots att förutsättningarna i den så kallade tioprocentsregeln inte 

är uppfyllda, om företaget kan visa att det skuldförhållande som ligger till grund för 

ränteutgifterna är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Graham och Tucker (2006) 

diskuterar hur en transaktion måste förändra den skattebetalandes ekonomiska position för att 

anses vara av icke affärsmässig motivation. Ett annat sätt att avgöra om ett ränteavdrag är 

affärsmässigt motiverat är att se till skattebetalarens avsikter när denne gick in i 

affärshändelsen, och huruvida denne hade affärsmässiga avsikter då. Om skulden avser ett 

förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen eller i ett företag 

som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen ska företaget visa att även förvärvet i 

huvudsak är affärsmässigt motiverat för att avdrag ska tillåtas.  

Vid bedömningen av om skuldförhållandet är affärsmässigt motiverat ska det särskilt 

uppmärksammas om finansiering i stället hade kunnat ske genom ett tillskott från det företag 

som innehar den aktuella fordran på företaget eller från ett företag som, direkt eller indirekt, 

genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det låntagande företaget. 

Ventilen begränsades bland annat även till att bara gälla om det företag som har rätt till 

inkomsten som motsvarar ränteutgiften hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet.(Finansdepartementet, 2012b) 

 

De förändringar som den nya lagen innebär förväntas skapa ett ökat skatteuttag på närmare 

8,8 miljarder kronor, något som delvis kommer att finansiera en sänkning av bolagsskatten 

från 26,3 till 22 procent(Svenska Dagbladet, 2012). 

 

4.1.4.2 Kritik och konsekvenser av förslaget 

I samband med att regeringen släppte det nya förslaget om förändring av skatteflyktslagen, 

kom flera kritiska synpunkter från flera stora aktörer. Många ansåg att förslaget skulle 

medföra stora förutsebarhets- och tolkningsproblem, däribland Förvaltningsrätten i Uppsala 

och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, vilka menar att det finns stora oklarheter 

kring vilka förhållanden som ska klassificeras som sådan skatteförmån Skatteverket ska 

värdera, och i vilken grad dessa förhållanden kommer beaktas av Skatteverket.  

Även ett stort antal företag, bland andra IKEA  AB, Sandvik AB och Skanska AB, har i en 

gemensam skrivelse påpekat förslagets godtycklighet och att Skatteverket inte kan göra goda 

bedömningar om affärsmässighet. Förslag kom istället på att helt avskaffa tioprocentregeln, 

eller höja procentsatsen till 20 procent, för att öka förutsägbarheten, och att förvaltningsrätten 

istället ska göra bedömningarna om huruvida skuldförhållanden är affärsmässiga eller ej.  

Regeringen framhåller att de är medvetna om lagens brister i förutsägbarhets- och 

tolkningsavseenden, men förklarar att det inte är möjligt att ge exakta besked om i vilka 

situationer avdrag får göras eftersom en bedömning ska göras utifrån de specifika 

omständigheterna i det aktuella skuldförhållandet. Men de menar också att förutsägbarheten i 

reglerna kommer att öka i takt med att rättspraxis utvecklas.(Finansdepartementet, 2012b)  

 

Konsekvenserna av den nya lagen blir att möjligheterna att göra ränteavdrag för skulder inom 

en intressegemenskap blir mindre, detta ska enligt regeringen förhindra en urholkning av den 

svenska bolagsskattebasen och samtidigt jämna ut spelplanen mellan internationella koncerner 
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och andra företag som saknar möjligheten att ta interna lån från utlandet. Från företagens sida 

pratas det istället om höga efterlevnadskostnader och finansieringsproblem.  

Regeringen har försökt uppskatta hur många företag som kommer att påverkas av de nya 

reglerna, och har trots svårigheter gjort en beräkning med hjälp av företagsdatabasen FRIDA 

där man utgått från företag som har en sammanlagd differens mellan interna skulder och 

interna fordringar på över 1 miljard, och funnit att 164 koncerner omfattades under år 2009. 

Dessa koncerner innefattar cirka 3400 företag. Tabellen nedan visar inom vilka branscher 

dessa företag är vanligast förekommande, här finns också en jämförelse med år 

2008.(Finansdepartementet, 2012b) 

 

 

 

 
Tabell 2. Branschlista 

Visar inom vilka branscher det är vanligast förekommande med företag som har en sammanlagd 

differens mellan interna skulder och interna fordringar på över 1 miljard. 

 
Antal bolag   Antal bolag 

Aktivitetsrubrik (enligt SNI 2002)  2009  2008 

Fastighetsverksamhet   900   1173 

Andra företagstjänster   580  590 

Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 203   268 

El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning 190   155 

Byggverksamhet   160   137 

Databehandlingsverksamhet m.m.  120   92 

Detaljhandel utom med motorfordon; reparation 

av hushållsartiklar och personliga artiklar  110   61 

Hotell- och restaurangverksamhet  100   29 

Finansförmedling utom försäkring och 

pensionsfondsverksamhet   90   42 

Rekreations-, kultur- och sportverksamhet  70   40 

 

 

Vidare har bland andra Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Far yttrat att 

förslaget kommer ha en negativ inverkan på det svenska investeringsklimatet. Ett stort antal 

företag har kommit med liknande synpunkter, och hävdar samtidigt att lagen kommer påverka 

företagens kreditvärdering på ett negativt sätt. Det som menas är att rättsosäkerheten i 

förslaget kommer att höja avkastningskravet på investeringar då investeringskalkylerna blir 

osäkra, och därmed göra investeringar mindre lönsamma i Sverige. Regeringen anser dock att 

de nya reglerna balanserar behovet av att skydda bolagsskattebasen och behovet av att behålla 

ett bra investeringsklimat i Sverige. De inser samtidigt att om minskade ränteavdrag leder till 

ökade skattekostnader för utländska företag, finns en risk att de utländska 

direktinvesteringarna i Sverige minskar. De nya reglerna innebär att kostnaderna för utländska 

företags direktinvesteringar i svenska bolag ökar i proportion till hur stor del av 

transaktionerna som finansieras med internt lånat kapital, följderna förväntas bli att 

intressegemenskaper väljer att i större utsträckning låta finansiering ske via eget kapital eller 

kapital från externa långivare. För att minska den negativa effekten på investeringsklimatet 

sänker regeringen bolagsskatten, och menar att skatteuttaget från bolagssektorn i stort sett är 

oförändrat.(Finansdepartementet, 2012b)  

 

4.1.5 Statistik 

Av statistik framtagen av Skatteverket kan konstateras att svenska företags skuld till sina 

utländska ägarföretag har ökat samtidigt som svenska ägarföretags fordran på de utländska 
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bolag som ingår i intressegemenskapen har minskat. Detta antyder att den koncerninterna 

skuldsättningen ökar hos svenska bolag som är utlandsägda. Skatteverket har kollat närmare 

på vissa länder som är mest intressanta. Tabellen nedan visar hur ränteflödet ut ur Sverige 

överstiger ränteflödet in under åren 2003 till 2010. (SKV, 2011). 
 

Tabell 3. Ränteflöde 

Tabellen visar förändringen av ränteflödet ut ur Sverige till länderna Belgien, Luxemburg och Holland 

under åren 2003 till 2010. (Skatteverket: Statistik- ränteavdrag- en uppdatering, bil.1 2011) 

 

(Mkr) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgien -1892 -984 -479 -2334 -4204 -8870 -6725 -3226 

Luxemburg -570 -689 -850 -815 -3684 -4992 -6610 -5978 

Holland      -2490 -1531 -1056 
4.1.6 Praxis 

4.1.6.1 Industrivärden 

Den 6 november år 2007 meddelade Regeringsrätten sina domar mot Industrivärden, RÅ 2007 

ref 84-85, domar som tvingade Skatteverket att backa i frågor kring räntesnurror och börja 

arbeta med utformningen av en ändrad lagstiftning.(Gavelin, 2007)  

 

Investmentföretaget AB Industrivärden hade till marknadspris sålt aktier i dotterbolag till 

nystartade holdingbolag inom koncernen, vilka finansierade förvärven med räntebärande lån 

från AB Industrivärden. Interna skuldförhållanden skapades. Holdingbolagen finansierade 

dessa räntebetalningar med koncernbidrag, genom att rörelseresultaten från de förvärvade 

dotterbolagen fördes över till holdingbolagen. Man menade då att räntebetalningarna till AB 

Industrivärden i själva verket var "maskerade" koncernbidrag, eftersom det skattepliktiga 

resultatet i dotterbolagen reducerades och skattefritt fördes upp till AB Industrivärden, som 

sedan kvittade sina ränteintäkter mot avdrag för egen utdelning, och på så vis skapades en 

räntesnurra.  

 

Figuren nedan beskriver förfarandet.(Regeringsrätten, mål 6699-04, 6701-04 och 6703-04)  
   

 Figur 6. RÅ 2007 ref 84-85 

 

 
Figuren visar förfarandet som togs upp i Industrivärden-målen, RÅ 2007 ref 84-85. 
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Målen prövades först i Kammarrätten, där de ansåg att förfarandet stred mot skatteflyktslagen 

samt syftet med koncernbidragsreglerna, enligt vilka investmentbolag såsom AB 

Industrivärden inte får ge eller ta emot koncernbidrag med påverkan på beskattningen.  

AB Industrivärden valde dock att överklaga domen, med motiveringen att skatteflyktslagen 

inte varit tillämplig i tidigare, snarlika, fall. Regeringsrätten biföll i sin tur överklagandet och 

förklarade att i det ena fallet kunde skatteflyktslagen inte tillämpas då den relevanta 

rättshandlingen hade utförts innan skatteflyktslagen hade trätt i kraft den 1 juli år 1995, och i 

det andra fallet fann de att förfarandet väsentligt överensstämde med de förhållanden som 

hade prövats tidigare i kommunfallet RÅ 2001 ref 79, och därför skulle dömas på samma sätt, 

det vill säga att skatteflyktslagen inte är tillämplig på denna typ av förfarande. Följaktligen 

hade AB Industrivärden alltså inte gjort sig skyldiga till skatteflykt och förfarande var därmed 

fullt tillåtet.(RÅ 2007 ref 84-85) 

 
4.1.6.2 EG-domstolens mål Cadbury Schweppes plc 

Den 12 september år 2006 fällde EG-domstolen sin dom i det berömda Cadbury Schweppes-

målet C-196/04. Målet handlade om en tvist mellan brittiska Cadbury Schweppes plc och 

Cadbury Schweppes ldt å ena sidan, och Commissioners of Inland Revenue å andra sidan, 

gällande beskattning av genererad vinst i dotterbolaget Cadbury Schweppes Treasury 

International som hade sin hemvist i Irland. Domen berörde de brittiska CFC-reglerna. Enligt 

brittisk skattelagstiftning ska företag som har sitt säte i Förenade Kungariket betala 

bolagsskatt på sin vinst, till vinsten inkluderas även vinster genererade av utländska filialer. 

Vinst som hänför sig till utländska dotterbolag undantas dock från regeln, däremot beskattas 

utdelningen hos det hemmahörande företaget. För att undvika dubbelbeskattning får det 

hemmahörande företaget då avräkna skatt motsvarande den summa som utgivits från det 

utländska dotterbolaget. De brittiska CFC-reglerna innehåller dock några undantag, bland 

annat att CFC-företaget måste kunna påvisa att syftet med bildandet av företaget inte var att 

minska beskattningen i företaget som är hemmahörande i Förenade Kungariket.(EG-

domstolen 2006 mål C-196/04) 

 

Domen i målet uttalade att tillämpningen av de brittiska CFC-reglerna förhindrades av 

artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget, såvida lagstiftningen inte bara är tillämplig på rent 

konstlade upplägg som syftar till att minska eller undvika den nationella skatt som normalt 

ska betalas. EG-domstolen hävdade att CFC-reglerna, i vilka det alltså föreskrivs att 

moderbolag under vissa omständigheter ska beskattas för vinster genererade i dotterbolag, 

utgör en inskränkning på etableringsfriheten. De menade att en sådan inskränkning inte kan 

motiveras av behovet att förhindra missbruk, annat än om ändamålet är att stoppa rent 

konstlade upplägg, utan ekonomisk förankring med syfte att undvika skatt. CFC-beskattning 

skulle alltså inte kunna ske om bildandet av den utländska juridiska personen haft en 

ekonomisk förankring, även om det också fanns skattebetingade skäl för bildandet.  

EG-domstolen konstaterade också att man hädanefter skulle ha möjlighet att påvisa att 

verksamheten faktiskt har en ekonomisk förankring och utgör en faktisk 

verksamhet.(Skatteutskottet, 2007) 

 

Denna dom ledde till att den svenska regeringen år 2007 kom med ett förslag att förändra de 

nationella CFC-reglerna(prop. 2007/08:16). Förslaget innebar att delägare i lågbeskattade 

företag hemmahörande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet(EES) i vissa fall 

skulle undantas från CFC-beskattning, detta om man kunde påvisa att den utländska juridiska 
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personen utgör en verklig etablering med ekonomisk förankring och affärsmässiga 

syften.(Skatteutskottet, 2007)  

 

4.1.6.3 HFD´s bedömning av affärsmässighet 

När Högsta Förvaltningsdomstolen i november 2011 presenterade sin dom i mål 7648-09 

Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna, hade man tydligt belyst hur 

rekvisitet "affärsmässigt motiverade skäl" skulle tolkas i den nuvarande lagstiftningen.  

HFD hade gett uttrycket affärsmässiga skäl en mycket snäv betydelse, något som radikalt 

avviker från regeringens uttalande i förslaget till den nya lagen, där begreppet skapat stor 

osäkerhet(Bergman & Segerström, 2011). Bland annat uttalade HFD att skuldupptagande från 

ett lågbeskattat företag fick anses vara affärsmässigt motiverat. De menade att kostnaden för 

att finansiera ett förvärv är en viktig faktor för en affärs lönsamhet och är många gånger 

avgörande för om den över huvud taget kommer till stånd. Att i sådana fall, i stället för att 

finansiera externt, välja att låna till en lägre kostnad från ett närstående bolag i ett 

lågskatteland kan enligt HFD inte strida mot sunda företagsekonomiska överväganden och 

affärsmässiga skäl. Skattenämnden har också uttalat sig i domen om att förhållandet mellan 

affärsmässiga skäl och andra skäl inte går att preciseras, och att skattefördelar inte 

nödvändigtvis behöver utesluta affärsmässiga skäl, och att uttrycket affärsmässighet ur 

företagsekonomisk synpunkt därmed bör omfatta även skattemässiga överväganden. Man kan 

anta att HFD i sin tolkning utgick från behovet att eliminera osäkerheten kring regleringen 

och därför gav sin egen innebörd av rekvisitet "affärsmässigt motiverade skäl", men också att 

dessa uttalanden gjorde användandet av räntesnurror möjligt även efter lagreformen år 

2009.(Högsta förvaltningsdomstolen [HFD] 2011 ref 90) 

 
4.1.7 Förfarandet 
Företag inom en intressegemenskap kan genom att skapa skuldförhållanden mellan företagen 

komma åt avdrag för de interna räntorna som uppstår på skulderna. På det viset minskar 

företagets skatteunderlag. När det mottagande företaget är hemmahörande i en annan stat så 

beskattas inte ränteintäkten i Sverige, och det företag som haft ränteutgiften drar av kostnaden 

från den svenska skattebasen. Skatteverket beskriver förfarandet genom ett typexempel: 

- Moderbolaget U bildar ett nytt svenskt dotterbolag; NYAB. 

- U överlåter ett annat svenskt dotterbolag, S, till NYAB till marknadsvärde. Som ersättning 

får U en revers av NYAB. 

- U lämnar reversen som kapitaltillskott till sitt andra dotterbolag, A. 

- Räntebetalningarna från NYAB till A finansieras med avdragsgilla koncernbidrag från S till 

NYAB.(SKV, n.d.) 

 

    Figur 7. Förfarandet 
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Figuren beskriver ett typiskt förfarande vid användningen av räntesnurror (SKV, n.d s.1) 

 

Skatteverket som kartlagt förfarandena med räntesnurror menar att de har alla följande 

kriterier gemensamt. Genom att ett svenskt bolag gör ränteavdrag i Sverige uppstår en 

skatteförmån för detta bolag, samtidigt beskattas inte ränteintäkten hos det mottagande 

bolaget inom samma intressegemenskap i utlandet. Detta genom att olika regler utnyttjas för 

att slippa beskattningen, eller beskatta den till en väldigt låg skattesats. Den räntebärande 

skulden/fordringen uppkommer genom interna transaktioner mellan bolagen i en 

intressegemenskap, exempelvis där aktier säljs mellan två bolag och säljaren får en revers i 

ersättning och ingen beskattning av försäljningsvinst uppstår då.(Finansdepartementet, 2008a)  

 

   

4.2 Empiri insamlad genom intervjuer 

I följande avsnitt sammanfattas de intervjuer vi genomfört med fem utvalda personer som alla 

är insatta i det aktuella ämnet på olika sätt. Inför varje intervju ges en kort presentation av 

intervjupersonen, utom i ett fall där personen som arbetar på Skatteverket valt att vara 

anonym. 

 

4.2.1 Krister Andersson - Svenskt Näringsliv (120928) 

Svenskt Näringsliv bildades år 2001 och har på bara några år etablerats som den ledande 

företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De 49 medlemsorganisationerna 

har sammantaget drygt 60 000 medlemsföretag och omkring 1,5 miljoner anställda. Krister 

Andersson arbetar som chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv och jobbar 

tillsammans med sina medarbetare för att Sverige ska ta sig till toppen av 

tillväxtligan.(www.svensktnaringsliv.se) 

 

Krister Andersson anser först och främst att namnet "räntesnurror" fått en felaktig innebörd i 

Sverige. Han menar att räntesnurror är ju rent konstlade upplägg som används utan någon 

form av affärsmässighet, i debatten som varit har begreppet fått en mycket bredare innebörd 

än så och så många olika typer av upplägg har hamnat under samma namn, det ger ett 

felaktigt intryck och debatten i stort har varit konstig i mina ögon, säger Krister.  

http://www.svensktnaringsliv.se/
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Han finner vidare inga belägg för att användningen av räntesnurror skulle ha ökat de senare 

åren, och menar att om räntesnurrandet skulle ha ökat så borde statens inkomster från 

bolagsskatten ha minskat, så har inte skett. Svenskt Näringslivs syn på att regeringen nu 

försöker bekämpa räntesnurrorna är generellt positiv, Krister menar att det självklart är bra att 

regeringen försöker bekämpa de rent konstlade uppläggen som används för att minska 

skattekostnaderna, men att det är otroligt viktigt att det görs på ett rättssäkert sätt med klara 

och tydliga regler, något som gör att Svenskt Näringsliv ännu är kritiska till regeringens 

arbete. Visst har kraven skärpts, tidigare räckte det att Skatteverket bedömde att de 

räntegenererande transaktionerna till 50 % var gjorda ur ren skattesynpunkt, nu ska de vara 

det till 75 %, men transaktioner som till 75 % är skattemässiga, är ju ändå långt ifrån rent 

konstlade upplägg, då finns ju ändå en affärsmässighet i dem, säger Krister.  

 

Vidare menar Krister att företagen är också utlämnade till Skatteverkets subjektiva 

bedömning, vilket gör att företagen upplever en osäkerhet kring vad som gäller kring 

ränteavdragen, vi kräver tydligare regler kring detta, gärna tuffa regler, men de måste vara 

rättssäkra. Just rättsosäkerheten gör att Krister tror att svenska företag kommer att påverkas 

negativt av den nya lagen, på flera sätt. Dels kan utländska investerare sluta investera i 

svenska bolag, detta eftersom de inte längre kan göra säkra investeringskalkyler då de inte vet 

om ränteavdragen kommer att godkännas. Dels kan svenska företag komma att flytta sina 

säten utomlands, där det finns tydligare regler, och detsamma gäller utländska bolag som har 

sina säten i Sverige. Allt beror på att de inte längre kommer att kunna göra hållbara kalkyler, 

menar Krister. Vidare tror han också att den svenska arbetsmarknaden kan komma att 

påverkas negativt av den nya lagen, hade däremot ett rättssäkert förslag lagts fram samtidigt 

som bolagsskatten sänks, hade vi istället kunnat se en positiv effekt på arbetsmarknaden. 

Genom att införa de nya skattereglerna kommer vi skrämma bort utländska företag (kanske 

även svenska), minskar utländska bolag sin verksamhet i Sverige minskar också jobben. Där 

kommer Sverige att förlora stora skatteintäkter. Det vi tar igen på ränteavdragen kommer 

kanske att försvinna i inkomstskatt och moms, menar Krister. Han tycker också att det är svårt 

att räkna på exakt hur stora besparingarna kommer vara tack vare den nya lagen, men 

regeringens uttalande om 8,8 miljarder är inte orealistiskt.  

 

Sammanfattning: 

- Generellt sett positiv till att eliminera räntesnurror. 

- Anser att den nya lagen är för rättsosäker, även affärsmässiga upplägg kan komma att 

drabbas. 

- Tror att investeringsklimatet i Sverige blir sämre i samband med den nya lagen, vilket leder 

till sämre arbetsmarknad och förlorade skatteintäkter i form av inkomstskatt och moms. 

 

4.2.2 Lars Blomquist - PwC (121019) 

PwC (tidigare Price Waterhouse Coopers) är med sina 161 000 anställda i 154 länder världens 

största revisions- och konsultföretag. Även i Sverige är man ledande inom revision och 

redovisning och i tjänsteutbudet ingår bland annat riskhantering, HR-rådgivning och 

skatterådgivning. Lars Blomquist arbetar som skatterådgivare på PwC's kontor i 

Gävle.(www.pwc.se)  

 

Lars är tveksamt inställd till begreppet räntesnurra och menar att det egentligen är ett 

populäruttryck som bevisligen inte finns med i lagstiftningen, han är dock bekant med 

uttrycket och förklarar att det handlar om att bygga upp fordringsförhållanden så att man kan 

få ett bra ränteavdrag där man har en relativt hög skattesats, och ta upp dem där den är låg 

http://www.pwc.se/


35 

 

eller helst ingen alls. Lars arbetar främst med kommuner och offentliga bolag, och refererar 

till att dem inom primärkommunerna kunnat organisera de offentliga bolagen på annat sätt 

och därmed inte heller betalat skatt, såsom det faktiskt såg ut fram till början av 90-talet. Han 

tror också att räntesnurrorna funnits i stor utsträckning hela tiden, även om det kanske 

eskalerat på senare år, speciellt bland offentlig verksamhet då det under 90-talet skedde en 

förändring blev vanligt att skapa offentligt ägda bolag, och därmed blev räntesnurrorna 

vanligare i den sektorn. Detta är något Lars tror var bakgrunden till lagstiftningen som trädde 

i kraft år 2008, tillsammans med det faktum att Sverige i takt med att många andra länder 

reglerade mot dessa ränteupplägg blev allt mer attraktivt att lägga ägarbolag i, och utnyttja 

våra avdragsregler. Sverige har varit mycket sent ute med att reglera mot den här typen av 

ränteavdrag, andra länder har haft regler mot detta i decennier, säger Lars. Sverige har ju 

därför varit ett mycket populärt land att förlägga ägarbolag till, och man kan undra hur 

Sverige nu kommer påverkas när räntesnurrorna förbjuds, menar Lars, men han vågar inte sia 

kring vilka effekter detta kommer få då han inte är tillräckligt insatt i de internationella 

frågorna men håller med i Krister Anderssons uttalande om att investeringsklimatet kan 

påverkas negativt och att arbetsmarknaden och pengaflödet indirekt också påverkas negativt.  

 

Även Lars ser flera bekymmer med lagförslaget som regeringen presenterat, han menar likt 

många andra att förutsebarheten måste bli bättre. Vi borde ju kunna kräva av en lagstiftning 

att vi förstår vad som händer om man gör si eller så, säger Lars.  

Företagen undrar bland annat vad som kommer anses vara affärsmässiga skäl, detta finns 

enligt Lars inte beskrivet i förslaget på sådant sätt att man kan skapa sig en klar uppfattning. 

Han menar dock att det är en rätt vanligt lagstiftningsteknik att skapa en medveten osäkerhet 

för att få större genomslag med lagstiftningen. Finns klara regler, finns det ju ofta ett hörn att 

runda, osäkerheten gör det svårare att hitta sätt att ta sig runt lagstiftningen. Men det är inte 

bra, lagförslaget vi fått nu ger oss nu inte mycket till klarhet, och det skapar stor oro bland 

företagen, vet man inte spelreglerna kan man lätt tappa förtroende för lagstiftningen, säger 

Lars.  

 

Att regeringen som för att väga upp för den nya, tuffare lagstiftningen även sänker 

bolagsskatten ser Lars som något positivt, även om han tror att det fanns andra, viktigare 

orsaker till att man valt att sänka bolagsskatten. Vi har ju haft en väldigt hög bolagsskatt 

jämfört med andra länder, nu hamnar vi under Europas genomsnitt, så det är nog även en 

anpassning på det viset, säger Lars. Men att finansiera denna sänkning med regleringen av 

räntesnurror, är ju smart av regeringen, därför då är det ju svårt att säga att det är helt åt 

skogen att göra så här, att reglera ränteavdragen, eftersom det medför en sänkt bolagsskatt, 

menar Lars. Men att detta skulle minska företagens benägenhet att skatteplanera tror Lars inte 

på, 22 procent är också ett belopp och skatten är fortfarande en kostnadspost för företagen, 

viljan att planera runt detta kommer att finnas kvar, menar Lars. 

 

Sammanfattning: 

- Tror att investeringsklimatet i  Sverige kommer att försämras, vilket indirekt påverkat både 

arbetsmarknaden och pengaflödet. 

- Anser att den nya lagen är för oförutsägbar och att den skapar oro bland företagen. 

- Är positiv till att bolagsskatten sänks delvis genom ränteavdragsregleringen, Lars tror dock 

inte att detta kommer att eliminera viljan att skatteplanera. 

 

4.2.3 Ulf Svensson - Björn Lundén Information (121026) 

Björn Lundén Information är ett kunskaps- och utbildningsföretag som sedan år 1987 har 

arbetat med att förse företag, företagsrådgivare och föreningar med begriplig information och 
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praktiska hjälpmedel inom områdena skatt, redovisning, personal och juridik. Vår kontakt Ulf 

Svensson arbetar som VD på företaget.(www.blinfo.se)  

 

För Ulf ligger räntesnurror lagmässigt i någon slags gråzon, även om de inte bryter mot lagen 

så känns det mer rimligt att betala skatt i det land man har sin verksamhet, säger Ulf och 

menar att räntesnurrandet blivit en slags moralisk fråga. På BL Information avråder de dock 

alltid från skatteplanering som ligger på gränsen till att vara olagliga, och räntesnurror är 

därför inget de rekommenderat. Följaktligen tycker de också att regeringens försök till att 

bekämpa räntesnurrorna är bra, men att en internationellt gemensam överenskommelse hade 

varit bättre och menar att vi har gemensamma regler på så många andra områden att även 

denna fråga borde kunna få en internationell lösning. Att begränsa avdragen likt Tysklands 

reglering, där ränteavdragen får vara högst 30 procent av företagens resultat, tycker Ulf skulle 

vara en bra lösning även i Sverige. Men han menar samtidigt att det är svårt för Sverige att 

själva följa en ekonomisk stormakt som Tyskland, och att det därför vore bättre att fler 

försökte samsas internationellt sett. Han tycker också att förslaget i sig är bra, att det skulle 

vara rättsosäkert håller han inte med om utan menar snarare att det är tydligare än den 

lagstiftning vi haft hittills. Något han däremot är tveksam till är Skatteverkets förmåga att 

bedöma affärsmässighet och tror att det därför kommer bli många processer kring detta, men 

Ulf menar samtidigt att Skatteverket har blivit mycket bättre på att diskutera frågor med 

företagen, för att få fram godtagbara riktlinjer, och att man genom en sådan dialog kommer 

kunna lösa även detta problem.  

 

Den nya lagens effekt på svenska företag tror Ulf kommer att bli relativt liten, och menar att 

de som är intresserade av att använda sådana ränteupplägg kommer att finna nya alternativ, 

nya kryphål i lagen. Samtidigt säger Ulf att man måste förstå att för att räntesnurrorna ska 

skapa en betydande fördel så krävs transaktioner på miljardbelopp, och menar att det är 

väldigt få företag i Sverige som har de tillgångarna och som är intresserade av att hålla på 

med denna typ av skatteplanering. För den stora massan betyder lagreformen därför inte några 

stora förändringar, detsamma gäller investeringsproblemen som lagreformen påstås medföra, 

de stora koncernerna får mer att tänka på, men för flertalet kommer det inte bli någon 

skillnad, säger Ulf.  

 

Han tror inte heller att den sänkta bolagsskatten kommer att väga upp de negativa 

konsekvenser som lagreformen innebär för de få företag som använder sig av räntesnurror. De 

pressar ju ofta ner skatten till 4-5 procent, eller snurrar bort den helt, och skillnaden mellan 4-

5 procent och 22 procent är stor, så även om bolagsskatten sänks kommer man inte i närheten 

av den effekt som ränteavdragen har, säger Ulf. Ulf menar också att problemet i grunden är att 

bolagsskatten inte är en konstruktiv skatt, företagen ser ingen direkt verkan av den. Det är 

skillnad med sociala avgifter som höjer den pensionsgrundande inkomsten, eller skatt i 

samhället som ger oss vård och skola, företagen ser ingen sådan koppling med bolagsskatten, 

därför blir skatten bara en kostnad som man vill minimera, säger Ulf.  

 

Sammanfattning: 

- Anser att bekämpandet av räntesnurror är bra, men att en internationell överenskommelse 

hade varit bättre än den lag som nu trätt i kraft. 

- Tycker inte att lagen är för rättsosäker, utan att den snarare är tydligare än tidigare 

lagstiftning, men att det ändå finns problem i att bedöma vad som är affärsmässighet. 

- Tror inte att den nya lagen kommer att påverka svenska företag i någon större utsträckning, 

för den stora massan blir det ingen skillnad. 

 

http://www.blinfo.se/
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4.2.4 Pierre Jonsson - Sandvik AB (121024) 

Med representation i 130 länder och en världsledande position inom sina utvalda nischer är 

Sandvik AB en välkänd, global industrikoncern med omkring 50000 anställda (varav 10000 i 

Sverige) och en omsättning på cirka 94 miljarder kronor. Vår kontakt, Pierre Jonsson, arbetar 

som Vice President Taxes och är därmed högst ansvarig för skattefrågor inom 

företaget.(www.sandvik.com/se/) 

 

När vi inleder vår intervju med att fråga vilken innebörd begreppet räntesnurror har för Pierre 

och Sandvik AB får vi svaret att begreppet för dem egentligen inte har någon betydelse alls, 

det är inte ett ord de använder, även om de vet att det är flitigt använt hos andra och menar att 

det är ett begrepp påhittat av media eller skattekonsulter som en slags benämning på olika 

transaktioner. Att regeringen nu försöker bekämpa räntesnurrorna ser de på Sandvik AB som 

något bra, men Pierre påpekar att det är mycket viktigt med långsiktigt bra skatteregler som är 

rättssäkra och förutsägbara för de skattskyldiga, något han anser att regeringen inte riktigt 

lyckades med i det lagförslag som lämnades. Men generellt sett anser han att det är rätt väg att 

gå för att bekämpa aggressiv skatteplanering. Huruvida räntesnurror egentligen ska klassas 

som aggressiv skatteplanering anser Pierre är svårt att bedöma, och menar att det nästan 

handlar om en moralisk diskussion, men när Sverige nu förbjuder detta måste man förstå att 

räntesnurrorna faktiskt anses utgöra aggressiv skatteplanering, och personligen kan jag tycka 

att det är okej säger Pierre. Samtidigt tycker han att dessa ränteupplägg borde kunna ses som 

affärsmässiga, och menar att skatt är en kostnad och något som företagen självklart tittar på 

och ur affärsmässig synpunkt vill minimera, men att veta var gränsen går till aggressiv 

skatteplanering är svårt.  

 

Något Pierre är tveksam till är Skatteverkets förmåga att göra affärsmässiga bedömningar, han 

menar att det krävs en mycket komplex kompetens för att kunna sätta en hel koncerns 

affärsmässiga verksamhet i rätt perspektiv när det kommer till finansieringslösningar, en 

kompetens han tror det finns en risk att Skatteverket saknar. Detta, och flera andra faktorer, 

skapar en osäkerhet kring förslaget, vilket kan komma att påverka svenska företag mycket, 

tror Pierre. Han menar att stora koncerner alltid har möjligheten att göra saker på andra 

platser, vilket gör att det finns en stor risk att många stora företag till följd av osäkerheten 

strukturerar verksamheten på ett sådant sätt att man inte längre berör Sverige. Att sänka 

skattesatsen är en sak, men det är inte det viktigaste även om det såklart är positivt, men det är 

mer viktigt att det finns rättssäkra regler som är långsiktiga och att man kan förstå effekterna 

på längre sikt när man gör en investering. Ett sådant investeringsklimat skapas inte i Sverige 

nu, tack vare den dåliga förutsägbarheten i förslaget, säger Pierre.  

 

Han tycker också att det finns andra alternativ som är långsiktigt mer hållbara, om man 

exempelvis ställer företagens ränteavdrag mot deras intäkter likt Tysklands regler, eller ställer 

krav på förhållandet mellan eget kapital och skuldsättning. Det skulle bli mer givet då, 

osäkerhet är aldrig bra, menar Pierre. Att införa en enhetlig lagstiftning i EU skulle enligt 

Pierre underlätta ännu mer. 

 

Sammanfattning: 

- Är positiv till att försöka eliminera aggressiv skatteplanering, men är osäker på om 

räntesnurror ska räknas dit. 

- Anser att den nya lagen skapar osäkerhet då Skatteverket ska bedöma vad som är 

affärsmässigt eller inte, en osäkerhet som kan leda till att stora företag undviker att bedriva 

verksamhet i Sverige. 

- Anser också att den nya lagens oförutsägbarhet skapar ett sämre investeringsklimat. 

http://www.sandvik.com/se/
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4.2.5 Skatteverket (121120) 

Vi har via kontakt per mejl ställt frågor till en skatteexpert vid Skatteverket. Han har dock valt 

att vara anonym och vi refererar därför i texten till SKV (skatteverket). 

 

SKV förklarar hur räntesnurror innebär räntor som avser skuld till ett företag inom 

intressegemenskapen för förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i 

intressegemenskapen. Detta för att koncernen ska uppnå en lägre skattekostnad.  

Länder som är intressanta som mottagare för dessa förfaranden är de som har en lägre 

bolagsskattesats än Sverige, så kallade skatteparadis, exempelvis Schweiz med en bolagsskatt 

på 21,2 % och Irland med en bolagsskatt på 12,5 %.  

 

SKV håller med om att ordet "räntesnurra" har fått en negativ klang genom media, och tror 

detta helt enkelt beror på uppfattningen att företagen inte betalar den skatt som de borde göra i 

vårt land. De är även medvetna om att det nya lagförslaget fått mycket kritik. Vad detta beror 

på anser de dock vara svårt att säga, detta är en väldigt politisk fråga som är invecklad och 

beror av många aspekter.  

 

När lagändringen genomfördes 2009 hade SKV upptäckt ett antal förfaranden med 

ränteavdrag inom intressegemenskaper som inte var av affärsmässig karaktär. Anledningen till 

att detta lagförslag kommit till stånd nu menar han bero på de utvärderingar som gjorts efter 

lagändringen 2009. Dessa visade sig inte vara tillräckliga för att förhindra denna slags 

skatteflykt och därför har det nya förslaget framtagits. En bidragande faktor har varit domarna 

i fallet kring Industrivärden, då det klargjordes att skatteflyktslagen inte var tillämplig. Och 

genom att det årligen försvinner sådana stora summor från det svenska skatteunderlaget har 

man nu fått till ett sätt som hoppas ska motverka denna skatteplanering.  

 

SKV förklarar att de bedömer affärsmässigheten genom att se om finansiering istället har 

kunnat ske genom tillskott från det företag som innehar den aktuella fordran på företaget, eller 

som på annat sätt har väsentligt inflytande i det låntagande företaget. Eftersom skatteverket 

inte har någon bestämmanderätt vad gäller lagändringar så vill SKV inte uttala sig om 

huruvida det kommer krävas ytterligare justeringar eller om det rådande lagförslaget kommer 

att kunna "råda bot" på problemet. Men om det skulle visa sig att det inte får önskade effekter 

så menar han att riksdagen kommer att göra om lagen igen.  

 

Endast tiden kommer att kunna visa vilka effekterna blir och hur starka de blir. Det kan även 

vara så att företagen kommer att "rätta in sig i ledet" efter en tids klagande, så som det ofta 

fungerar vid förändringar. Detta betyder att lagändringen kanske inte kommer att ha någon 

inverkan på den svenska arbetsmarknaden. SKV menar att det är ogrundat att uttala sig kring 

detta och kan därför inte hålla med Krister Anderssons (Svenskt Näringsliv) åsikter. De menar 

dock att de effekter man bör kunna räkna med är den tidigare förlust från svenska skattebasen 

på ca 8 miljarder som man uppskattat bortfallet till. Om företagen kommer att få svårare att 

kalkylera, planera investeringar, eller till och med lämna Sverige till följd av den eventuella 

rättosäkerheten som följer den nya lagen är även det svårt att avgöra såhär på förhand. 

 

Sammanfattning: 

- Anser inte att förbjudandet av räntesnurror kommer att ha en negativ inverkan på 

arbetsmarknaden. 

- Den nya lagen kommer eliminera bortfallet på ca 8 miljarder från den svenska skattebasen. 
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4.3 Årsredovisningar 
I det empiriska kapitlets sista avsnitt görs en studie av två företags årsredovisningar gjorts för 

att undersöka om företagen kan antas använda sig av räntesnurror, och vilka fördelar de 

eventuellt kan ha åtnjutit. 

 

4.3.1 Sandvik AB 

 

Tabell 4. Utdrag ur Sandvik AB ´s årsredovisning åren 2008 - 2011 

 
Sandvik AB 

 (MSEK)    

    2011 2010 2009 2008 

Långfristiga fordringar koncernföretag  1336 148 152 61 

Kortfristiga fordringar koncernföretag  13122 17748 20691 12800 

Kortfristiga fordringar intresseföretag  129 263 117 116 

Totalt    14587 18159 33643 12977 

 

Långfristiga skulder koncernföretag 301 43 40 122 

Kortfristiga skulder koncernföretag 5727 6399 6526 7704 

Kortfristiga skulder intresseföretag 1 1 - 68 

Totalt   6029 6443 6566 7894 

 

Förändring koncerninterna lån +3609 +5229 -8090 +42 

(enligt kassaflödesanalys) 

 

   2011 2010 2009 2008 

Ränteintäkter koncernföretag 450 259 345 601 

Räntekostnader koncernföretag 206 263 319 672 

 

 

Ett sätt att analysera dessa siffror är att utgå från samma aspekter som regeringen gjorde när 

de med hjälp av företagsdatabasen FRIDA bedömde hur många företag som skulle påverkas 

av den nya lagstiftningen (se s. 25). Genom att titta på differensen mellan interna fordringar 

och interna skulder kunde en uppfattning fås om vilka företag som skulle kunna påverkas, och 

man utgick från att företag med en differens på 1 miljard eller mer hade sådana 

skuldförhållanden som gjorde att de skulle uppleva en negativ effekt av lagförändringen. Med 

andra ord var det företag med dessa förhållanden som antogs använda sig av räntesnurror i 

sådan utsträckning att de skulle uppleva en negativ påverkan av lagförändringen. Tittar man 

på Sandvik AB´s siffror kan man se att de år 2011 hade en differens mellan interna fordringar 

och interna skulder på drygt 8,5 miljarder kronor, de skulle alltså uppfylla kriteriet för att 

räknas till de företag som antas använda räntesnurror och kommer att beröras av 

lagförändringen. Även under tidigare år kan tydligt se att villkoren uppfylls. Vid en jämförelse 

mellan åren upptäcker man att differensen har minskat kontinuerligt sedan år 2009, då var den 

27 miljarder kronor, år 2010 var den 11,7 miljarder kronor och år 2011 var den alltså 8,5 

miljarder. Intressant är dock att mellan åren 2008 och 2009, då den före detta lagreformen 

genomfördes, ökade differensen drastiskt, från 5 miljarder till 27 miljarder. Detta beror främst 

på att de kortfristiga fordringarna till företag inom koncernen har ökat, något vi finner en 

aning märkligt då den nya lagreformen borde ha minskat räntesnurrandet, och därmed borde 

differensen mellan interna fordringar och interna skulder ha minskat. Kanske tyder detta på att 

de rent konstlade upplägg som lagen syftar till att stoppa inte var aktuella hos Sandvik AB och 
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att de därmed inte påverkades. Men tittar man istället på den förändring i koncerninterna lån 

som tas upp i företagets kassaflödesanalys, syns att det skedde en väsentlig minskning på 

dessa lån under 2009, något som är i linje med den effekt som lagreformen år 2009 kan tänkas 

ha fått. Året därpå, år 2010, ökar dock de koncerninterna lånen drastiskt igen, vilket gör det 

svårt att avgöra vilken påverkan lagreformen egentligen haft.  

 

Vidare kan man också titta på de koncerninterna ränteposterna, varpå man kan få en 

uppfattning om vilka summor företagen kan spara på räntesnurrorna. I Sandvik AB tog man år 

2011 upp 206 miljoner kronor i räntekostnader till koncernföretag, en enkel kalkylering ger att 

ungefär 54 miljoner kronor därigenom blivit undantagna från skatt(räknat på dagens 

bolagsskattesats, 26,3 procent). Sett till år 2008 hade Sandvik AB 672 miljoner kronor i 

koncerninterna räntekostnader, vilket innebar att närmare 177 miljoner kronor undantogs från 

skatt. Detta illustrerar tydligt vilka enorma skattefördelar räntesnurrorna kan skapa. Här kan 

vi också se en väsentlig skillnad mellan åren 2008 och 2009, de koncerninterna 

räntekostnaderna halverades, kanske till följd av lagreformen som genomfördes år 2009.  

 

Eftersom Pierre Jonsson tidigt klargjorde att han inte ville svara på några specifika frågor om 

Sandvik AB´s förhållande till räntesnurror, hur eller om de arbetade med sådana upplägg, har 

vi inga exakta svar på hur ett eventuellt räntesnurrande ser ut på företaget eller vilka fördelar 

det i så fall skulle skapa. För att skapa oss en uppfattning kring detta har vi därför studerat 

företagets årsredovisningar för ett antal år tillbaka, och därifrån fört ovanstående resonemang. 

Vi har med andra ord inga konkreta belägg för att Sandvik AB sysslar med denna typ av 

skatteplanering, utan har mellan oss försökt analysera företagets resultat- och balansrapport 

för att se om något tyder på användning av ränteupplägg och själva försökt studera vilka 

fördelar de kunnat skapa.  

 

4.3.2 Holmen AB 

När vi gick in i arbetet med uppsatsen var planen att intervjua i alla fall ett par företag som 

använder sig av förfarandet med räntesnurror. Tyvärr visste vi inte då att det skulle bli så svårt 

att få någon att ställa upp på en sådan intervju. Vi har därför misslyckats med att få tag på fler 

företag för mer ingående intervju. Ett av de företag vi var nyfikna på var Holmen, men de 

ville dock inte ställa upp på någon anonym intervju med anledningen att de minsann inte 

sysslade med sådant som räntesnurror. Vi har ändå valt att ta med dem som ett företag att 

jämföra mot vad gäller siffrorna, och visar nedan samma uppställning som för Sandvik. 

 

Tabell 5. Utdrag ur Holmen AB ´s årsredovisning åren 2008 - 2011 

 

Holmen AB 

 (MSEK)    

    2011 2010 2009 2008 

Långfristiga fordringar koncernföretag 116 93 114 162 

Kortfristiga fordringar koncernföretag  0 0 0 0 

Kortfristiga fordringar intresseföretag  26 17 14 10 

Totalt    142 110 128 172 

 

Långfristiga skulder koncernföretag 482 147 129 136 

Kortfristiga skulder koncernföretag 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder intresseföretag 8 13 0 4 

Totalt   490 160 129 140 
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Förändring koncerninterna lån -374 255 -2992 387 

(enligt kassaflödesanalys) 

 

   2011 2010 2009 2008 

Ränteintäkter koncernföretag 10 16 20 102 

Räntekostnader koncernföretag 541 542 523 699 

 

 

Holmen hade under år 2011 en skillnad mellan interna fordringar och skulder på 348 miljoner. 

Därmed uppfylls inte kriteriet för att de skulle kunna antas använda sig av räntesnurror, då 

skillnaden mellan interna fordringar och skulder inte överstiger 1 miljard. Året innan, 2010, 

var skillnaden endast 50 miljoner och kriteriet var alltså inte uppfyllt. År 2009 låg skillnaden 

på 1 miljon och år 2008 på 32 miljoner. Av dessa fyra år uppfyllde alltså inget kriteriet som 

skulle peka på att Holmen skulle kunna beröras av lagändringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. De sammanfattande tabellerna nedan visar skillnaderna mellan ränteintäkter 

och räntekostnader för de båda bolagen åren 2008-2011. 
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5. Analys 
 

Den empiri som ansamlats i denna uppsats kommer i följande kapitel att analyseras utifrån de 

teoretiska och pratiska ramar som satts upp.  
 

5.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad räntesnurror är, vilka argument som finns för 

och mot dem, samt hur en lagförändring angående avdragsrätten för räntekostnader skulle 

påverka de svenska företag som använt sig av detta. Detta skulle göras genom att prata med 

personer som är insatta i ämnet och höra deras tankegångar kring begreppet räntesnurra. Det 

empiriska material som ansamlats kommer i detta kapitel att analyseras. 

 

5.2. Intervjuerna 

Efter att ha utfört våra intervjuer kan vi konstatera att användandet av räntesnurror är något 

som inte många har riktig kunskap om. När det gäller de effekter som det nya lagförslaget kan 

komma att ge så finns det inte någon som riktigt kan ge en inblick i dess påverkan. Kan detta 

tyda på att lagen är allt för otydlig och kanske borde utvecklas ytterligare innan den tas i bruk. 

Eller så är det denna väg man måste gå för att kunna utvärdera dess påverkan och justera 

lagstiftningen allt eftersom. Av alla vi intervjuat har vi fått svaret att de inte vågar sia om hur 

utfallet och effekterna kommer att bli av lagändringen. De anser dock att investeringsklimatet 

i Sverige kommer försämras och att utländska finansiärer kan komma att bli rädda för att 

investera i svenska företag på grund av den rättsosäkerhet lagändringen medför.  

Trots osäkerheten tycker de alla att regeringen gör det bra som försöker bekämpa 

räntesnurrorna, det är trots allt ett problem som innebär att stora summor försvinner från den 

svenska skattebasen.  

 

5.2.1 Skatteverket 
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Skatteverket anser det vara svårt att avgöra hur företagen använder ränteavdrag för att 

skatteplanera. Men vad de dock kommit fram till är att företagens skulder som sträcker sig 

utanför landets gränser är större och har ökat mer än vad sådana fordringar gjort. För att 

komma till rätta med problemet anser de sig behöva större kunskap om hur användandet sker, 

exempelvis genom att skattskyldiga tvingas redovisa för hur de använder sig av 

skatteplanering. 

 

Eftersom Skatteverket har svårigheter med att bedöma hur stort problemet med räntesnurror 

verkligen är så anser de även att det är för tidigt att kunna avgöra de effekter som den nya 

lagen kommer att medföra. För att få bättre grepp om skatteplanerandets omfattning finns 

önskemål om att införa vissa regler som innebär skyldighet att visa de upplägg som används i 

och med detta, s. k disclosure regler3. Detta skulle kunna bidra till mer information och bättre 

kunskap kring ämnet och därmed bättre kontroll i framtiden. Hur detta skulle bli möjligt i 

praktiken är dock ännu ovisst och skatteverket har inte heller lämnat något förslag kring detta. 

Företagen skulle kunna uppleva detta som ett hinder i sin verksamhet och kanske kan det gå 

så långt att de väljer att inte etablera sig i Sverige på grund av sådan kontroll. 

 

5.3 Bedömandet av affärsmässighet 

Lagstiftarna har i en proposition angett följande om begreppets definition; "Uttryckets 

betydelse måste dock ses i ljuset av det sammanhang som det används. Den aktuella 

lagstiftningen syftar till att motverka alltför skattedrivna transaktioner. I detta sammanhang 

ligger det därför i sakens natur att skatteeffekter inte ingår i termen affärsmässigt."  

 

Vidare uttalas följande: "Detta kommer även till uttryck genom att förhållandena ska vara 

´huvudsakligen´ affärsmässigt motiverade. Av detta följer att ventilen kan vara tillämplig även 

om de aktuella förhållandena innebär vissa fördelaktiga skatteeffekter, vid sidan av de 

affärsmässiga skälen."   

Inför affärshändelser är det självklart att överväga de olika alternativen och att räkna på de 

olika skatteeffekter dessa kommer att medföra. Och eftersom det till varje affärshändelse kan 

finnas många bakomliggande skäl bör det innebära problem om skatteverket inte bedömer 

varje enskilt fall för sig. När vi frågade Skatteverket huruvida de kommer att kunna bedöma 

affärsmässigheten fick vi svaret att det var för tidigt att dra några slutsatser om det. Kan detta 

vara ett sätt för Skatteverket att skydda sig själv? Kanske ett tecken på att de själva är 

medvetna om att detta är ett stort problem. Och om de skulle erkänna denna risk för "folket" 

kanske ingen ny lag skulle accepteras eftersom företagen skulle få mer argument emot detta. 

Detta förstärks av de andra intervjuerna, där åsikterna var att det krävs hög kompetens för att 

kunna bedöma affärsmässigheten. Skatteverket kräver även att företagen i en koncern ska 

kunna förklara sina betalningar, detta kräver mer arbete från företagens sida. Eftersom det 

ännu inte föreslagits någon utbildning kring detta begrepp och kring hur Skatteverket ska 

arbeta för att stå så eniga som möjligt vid sina bedömningar om huruvida transaktioner är 

affärsmässiga eller inte, anser vi det vara svårt att i förväg bedöma vilka effekter detta 

kommer att ge. Risken är dock stor att transaktioner som verkligen är affärsmässigt 

motiverade kommer att granskas och kanske hindras från avdrag just på grund av denna 

godtyckliga definition. Denna osäkerhet kring begreppet affärsmässighet skapar en ovisshet 

som strider mot förutsägbarhetsprincipen, enligt vilken de skatteregler som finns i 

lagstiftningen ska vara formulerade på ett sådant sätt att en skattskyldig på förhand ska kunna 

förutse vad följden blir av ett visst handlande. Lars Blomquist vid PwC menar dock att det är 

en rätt vanligt lagstiftningsteknik att skapa en medveten osäkerhet för att få större genomslag 

                                                                 
3                   

 Disclosure: "att skatterådgivare och företag i ett tidigt skede måste informera om vissa typer av 

skatteupplägg till Skatteverket, s.k. informationsplikt". 
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med lagstiftningen. Finns klara regler, finns det ofta ett hörn att runda, osäkerheten gör det 

svårare att hitta sätt att ta sig runt lagstiftningen. Men det är inte bra, lagen vi fått nu ger oss 

nu inte mycket till klarhet, och det skapar stor oro bland företagen, vet man inte spelreglerna 

kan man lätt tappa förtroende för lagstiftningen, säger Lars. För att skapa en mer förutsägbar 

lagstiftning anser flera av de som intervjuats att Sverige borde anta en utformning som är mer 

lik exempelvis Tysklands lagstiftning, där reglerna är tydligare. 

 
5.4 Varför använder företag räntesnurror? 

Trots flera försök från statens sida att eliminera möjligheterna till att använda räntesnurror för 

att tillskapa sig skattefördelar, har företagen ständigt letat upp nya kryphål i lagen och fortsatt 

utnyttja de svenska ränteavdragsreglerna. Nästa steg i analysen blir därför att diskutera varför 

företagen använder räntesnurror, vilka de faktiska företagsekonomiska fördelarna är som gör 

att vissa bolag fortsatt försöker kringgå lagen.  

 

Den mest påtagliga fördelen som räntesnurrorna frambringar är som tidigare nämnts den 

skattelättnad de medför. Genom att bygga upp interna skuldförhållanden i en 

intressegemenskap kan man komma åt ränteavdrag vilka minskar ett företags skatteunderlag. 

Om ett dotterbolag lånar pengar av sitt moderbolag skapas en sådan intern skuld, 

dotterbolaget får då betala ränta på lånet till moderbolaget. Har moderbolaget då sitt säte 

utomlands beskattas inte ränteintäkten i Sverige, men dotterbolaget kan dra av sin ränteutgift 

från den svenska skattebasen. På så sätt minskar dotterbolaget sitt beskattningsbara resultat, 

samtidigt som ränteutgiften stannar inom intressegemenskapen och kan återföras till 

dotterbolaget genom koncernbidrag. Hur stora skattelättnader dessa upplägg faktiskt medför 

har i denna uppsats varit svårt att hitta svar på, men då regeringen räknar med att spara cirka 

8,8 miljarder genom att införa den nya lagen, kan man med andra ord räkna med att de 

ränteavdrag som görs till följd av rent konstlade skuldförhållanden gör att bolagsskatten 

inbringar 8,8 miljarder mindre till staten varje år. Om man då utgår från det antal företag som 

enligt regeringen kan antas använda räntesnurror(enligt företagsdatabasen FRIDA), det vill 

säga 3400 företag, skulle detta innebära att dessa företag i genomsnitt sparar knappt 2,6 

miljoner kronor på räntesnurrandet. Men att företag kan spara större summor än så blev 

tydligt då vi undersökte Sandvik AB´s och Holmen AB´s årsredovisningar och analyserade 

vilka skattelättnader de hade kunnat uppleva tack vare de ränteavdrag som kunnat göras till 

följd av interna skuldförhållanden. Under år 2011 kunde Sandvik AB enligt våra beräkningar 

spara cirka 54 miljoner kronor(se avsnitt 6.4.1). Möjligheten att skapa sådana skattelättnader 

skapar självklart incitament för företagen att använda räntesnurror, flera av de personer vi 

intervjuat har också framhållit att skatt egentligen är en kostnad som vilken kostnad som helst, 

och som företagare eftersträvas att minimera sina kostnader, därför finns det en rimlig orsak 

till varför företagen fortsatt använder dessa upplägg. Att regeringen nu erbjuder en sänkt 

bolagsskatt till följd av de nya reglerna, tror varken Lars Blomquist på PwC eller Ulf 

Svensson vid BL Info väger upp de skattelättnader som företagen nu förlorar när den nya 

lagen införs. Bolagsskatten sänks med drygt 4 procentenheter, men de som hittills använt sig 

av räntesnurror pressar ju ned skatten till 4-5 procent, eller snurrar bort den helt, och 

skillnaden mellan 4-5 procent och 22 procent är stor, säger Ulf Svensson och menar att även 

om bolagsskatten sänks kommer man inte i närheten av den effekt som räntesnurrorna har, 

därför kommer viljan att utnyttja räntesnurror ändå finnas kvar.  

 

Enligt Modigliani och Miller (1963) är ett företag som är belånat också högre värderat än ett 

företag som är obelånat. Det finns många sätt att värdera ett företag, men alla grundar sig på 

vad företaget åstadkommit hittills och vilka åtaganden företaget har tagit på sig. Att ett företag 

som är belånat värderas högre än ett obelånat beror på att det belånade företaget utnyttjar en 
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skattesköld genom sina skuldförhållanden. Som beskrivits tidigare skapar skuldförhållandena 

ränteutgifter, vilka är avdragsgilla mot företagets beskattningsbara resultat, därigenom skapas 

en skattesköld vilken leder till mindre skattekostnader för det belånade företaget. Valet av 

kapitalstruktur har alltså betydelse för företagsvärdet, enligt Graham (2000) uppskattas den 

skattesköld som skapas i det belånade företaget utgöra cirka 9,7% av företagsvärdet. Utifrån 

Modigliani och Miller´s resonemang bör företagen alltså kontinuerligt öka sin 

skuldsättningsgrad för att öka skattesköldens värde och därmed företagsvärdet, teoretiskt sett 

skulle företagen med fördel endast kunna använda sig av lånat kapital. Men enligt Trade-off 

teorin är detta inte optimalt, eftersom ökad skuldsättning också innebär ökade 

obeståndskostnader, kostnader som är relaterade till risken för att hamna på obestånd, en risk 

som ökar i takt med att skuldsättningsgraden ökar då chansen för likviditetsproblem ökar ju 

mer belånat ett företag är (Kraus & Litzenberger, 1973). Genom att använda räntesnurror 

undgår företagen dock dessa obeståndskostnader, men åtnjuter ändå de fördelar som ökad 

skuldsättning innebär. Eftersom belåningen sker internt inom intresseorganisationen innebär 

inte skuldsättningen någon större risk, även om räntebetalningar sker mellan olika bolag 

handlar det om internt kapital som relativt lätt kan flyttas mellan bolagen. Om exempelvis ett 

dotterbolag skulle få betalningssvårigheter gentemot ett koncerninternt bolag, skulle detta 

sannolikt inte utgöra någon större risk för att hamna på obestånd då moderbolaget kan ge 

kapitaltillskott i syfte att täcka ränteutgifterna. Så genom att använda räntesnurror kan man på 

så vis undgå de obeståndskostnader som hög belåning innebär, men ändå göra avdrag för de 

räntor man betalar och på så vis utnyttja skatteskölden som belåning skapar, ur företagens 

synpunkt finns här alltså en klart argument för räntesnurrorna. Även Pecking-orderhypotesen 

som rangordnar företagens finansieringsalternativ förespråkar att företagen ska prioritera 

intern finansiering, före externa lån och emissioner som skapar högre finansieringskostnader, 

här finns alltså ytterligare argument för och incitament till varför företagen utnyttjar de 

skuldupplägg som räntesnurrandet innebär. 

 

5.5 Vilka företag kommer att påverkas av den nya lagen? 

Initialt bör uppmärksammas att det endast är företag inom intressegemenskaper som 

innefattas av den nya lagen. Med intressegemenskap menas företag som, direkt eller indirekt, 

genom ägarandel eller på annat sätt har väsentligt inflytande i ett annat företag, eller om 

företagen i huvudsak står under gemensam ledning. Självständiga företag påverkas med andra 

ord inte av lagreformen, Ulf Svensson på BL Info påpekade också att det för den stora massan 

inte kommer bli några förändringar i samband med lagreformen. Exakt vilka eller hur många 

företag som faktiskt kommer att påverkas av den nya lagen har varit svårt att bedöma, men 

även här kan man utgå från den bedömning finansdepartementet gjorde i sin lagrådsremiss. 

Där tog man med hjälp av databasen FRIDA fram de företag som hade en differens mellan 

interna fordringar och interna skulder på över 1 miljard, dessa ansågs kunna vara företag som 

tillämpade räntesnurror och därför skulle komma att påverkas av lagförändringen. Man fann 

att 164 koncerner, vilka innefattar cirka 3400 företag, var antalet som skulle kunna uppleva 

förändringens konsekvenser. Det som dock måste beaktas är de undantag till regleringen som 

finns med i lagförslaget. Ett undantag är den behållna tioprocentsregeln, enligt vilken avdrag 

för ränta får göras om det mottagande företaget härrör från en stat med en skattesats på mer än 

10%. Ett annat undantag är att skuldförhållandena som skapar ränteavdragen kan bevisas vara 

huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Dessa undantag innebär att flera av dessa företag 

som antogs komma att påverkas av lagändringen kommer att undantas från reglerna, och 

kommer att fortsatt kunna göra sina ränteavdrag. Möjligheten att bedöma vad som anses vara 

affärsmässiga motiv har dock varit vida diskuterat sedan lagförslaget presenterades, flera stora 

aktörer på den svenska marknaden har påpekat problemet med att detta skapar stor osäkerhet, 

något som också uppmärksammats under intervjuerna i denna studie. Pierre Jonsson på 
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Sandvik AB menar att det krävs en mycket komplex kunskap för att kunna sätta en hel 

koncerns affärsmässiga verksamhet i rätt perspektiv när det gäller finansieringslösningar, och 

att det finns en risk att Skatteverket(som ska göra dessa bedömningar) saknar den kompetens 

som krävs.  

 

Trots detta kan antas att flera företag kommer undantas från de nya reglerna till följd av 

affärsmässiga skäl. Exakt hur många företag som kommer utnyttja lagens undantag, och hur 

många som i slutändan faktiskt kommer att påverkas av lagförändringen är som sagt mycket 

svårt att bedöma. Under uppsatsens gång har vi sökt efter siffror eller statistik som kan ge en 

fingervisning om detta, bland annat har Skatteverket tillfrågats ifall de har någon uppfattning 

kring detta utifrån sitt arbete inför det nya lagförslaget och räntesnurror generellt, men utan 

resultat. Att ett flertal svenska företag kommer att påverkas kan man dock konstatera, bland 

annat utifrån den långa lista av företag (Däribland Mellby Gård AB, Getinge AB, Svenskt 

Näringsliv, IKEA AB, Investor AB, GE Nordic Region, Sandvik AB, Hexagon AB, Oriflame 

Cosmetics S.A., Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson, SKF, Ratos AB, Skanska AB, Atlas Copco AB, SSAB AB, Husqvarna AB, AB 

Electrolux, Trelleborg AB, Stora Enso, Lantmännen ek. för., AB Industrivärden, AB Volvo, 

Roxtec AB och ABB) som lämnat en gemensam skrivelse till regeringen där man inte 

accepterar den nya lagen.  

Samtidigt kan konstateras utifrån intervjuerna för denna uppsats att många ändå är positiva till 

regeringens arbete med att eliminera räntesnurrorna, både Pierre Jonsson på Sandvik AB och 

Krister Andersson på Svenskt Näringsliv är tydliga med att det vore bra att få bort rent 

konstlade skuldupplägg, och att problemet snarare ligger i lagens otydlighet, än i dess syfte.  

 

5.6 Hur påverkas företagen? 
Att undersöka hur svenska företag kommer att påverkas av den nya lagstiftningen har varit en 

av utgångspunkterna för denna uppsats, nästa steg i analysen blir därför att analysera just 

detta, viktigt att poängtera är att analysen görs med utgångspunkten att alla andra externa 

förutsättningar antas förbli desamma, att lagförändringen är den enda påverkande faktorn.   

 

För att analysera hur företagen ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan komma att påverkas 

av den nya lagen kan man ta hjälp av pecking-orderhypotesen, vilken rangordnar företags 

finansieringsalternativ (Myers och Majluf, 1984). När den nya lagen nu trätt i kraft är syftet 

att hindra företagen från att utnyttja de svenska ränteavdragsreglerna genom att skapa interna 

skuldförhållanden, och därigenom minska sin skattebas genom avdrag för de räntor som 

skapas. Räntesnurrorna, de interna skuldförhållandena, i sig förbjuds alltså inte, men de 

fördelar de skapar elimineras. På så sätt kan incitamenten för intern finansiering minska, nästa 

steg i finansieringshierarkin är då extern finansiering via lån. Om företagen inte längre får 

göra avdrag för de interna räntorna, blir det ju mer fördelaktigt ur skattesynpunkt att ta 

externa lån, för vilka ränteavdrag får göras4. Med de nya reglerna förlorar ju också företagen 

det vinsttillskott som räntesnurran skapat, varpå externa lån kan fordras för att företaget ska 

kunna bibehålla sin verksamhet. Men vilka blir konsekvenserna för företagen av en ökad, 

extern belåning?  

 

De obeståndskostnader som företagen tidigare undvikit med genom de interna lånen blir nu en 

påverkande faktor. Dessa kostnader är relaterade till ett företags risk att hamna på obestånd, 

en risk som automatiskt stiger när företaget ökar sin externa skuldsättning. Ju mer belånat ett 

företag är med främmande kapital, desto större är chansen att det drabbas av plötsliga 

                                                                 
4        

 "Lagstiftandet mot räntesnurror, försämrade förutsättningar för internationella koncerner?" 
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likviditetsproblem, detta på grund av att företaget ju förbinder sig att betala ränta i takt med 

att belåningen ökar. Till skillnad mot de interna långivarna som troligtvis skulle ta hänsyn till 

det koncerninterna företagets eventuella betalningssvårigheter, delar de externa finansiärerna 

knappast denna sympati. De ökade kostnaderna för finansiell nöd betyder ökad risk för 

konkurs, då nya räntor(som inte behålls inom koncernen) ska betalas med mindre vinstmedel. 

Företagets möjligheter att behålla sitt värde blir därför mycket svårt, argumentet blir alltså till 

räntesnurrornas fördel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 8. Företagsvärden 

 
 

 
Figuren visar att de belånade företagen har mindre skattekostnad och därmed högre 

företagsvärde än det obelånade. Men att det externt belånade företaget har ett lägre 

värde än det internt belånade företaget, då det dras med obeståndskostnader. 

 

Enligt principal -agentteorin kan dock företagsvärdet också öka tack vare den ökade, externa 

belåningen, vilket skulle tala emot räntesnurrorna. Generellt sett menas att belåning är en 

aspekt som minskar principal- agentproblemet, tanken bakom detta är att lånet skapar ett 

tydligt mål för företaget, inklusive dess styrelse, att generera inkomster som kan betala räntan 

på lånet. Att generera inkomster, och i slutändan vinster, är ofta i aktieägarnas primära 

intresse, och därmed har agenten och principalen ett gemensamt mål. Den externa belåningen 

skapar alltså en motiverande faktor för företagsledningen att driva företaget på ett bra sätt för 

att inte hamna på obestånd på grund av exempelvis obetalda räntekostnader, och löpa risken 

att företaget går i konkurs. Idén är då att en motiverad företagsledning driver företaget på ett 

effektivare sätt och att företagsvärdet därför påverkas positivt, så sker ej på samma sätt vid 

intern belåning, då denna inte innebär samma risk som den externa belåningen. Samtidigt 

skapas också ökade kostnader även ur principal -agentteorins perspektiv. Detta förklaras med 
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att ökad finansiering genom främmande kapital innebär en ökad risk, denna ökade risk 

innebär i sin tur att aktieägarna kräver en högre avkastning på sitt satsade kapital, varpå 

kostnaden för eget kapital ökar. Eftersom det är mycket svårt att mäta motivation, och lättare 

att se den konkreta negativa effekten av ökad extern finansiering, kan man spekulera i att den 

slutgiltiga effekten på företagsvärdet ändå blir negativt, och att argumenten för räntesnurror 

stärks. (Jensen och Meckling, 1976) 

 

Något som återkommande nämndes av studiens respondenter var lagförändringens påverkan 

på investeringsklimatet i Sverige. Pierre Jonsson på Sandvik AB förklarar exempelvis att det 

är viktigt med rättssäkra regler som är långsiktiga och att man kan förstå effekterna på längre 

sikt när man gör en investering. Ett sådant investeringsklimat skapas inte i Sverige nu, tack 

vare den dåliga förutsebarheten i förslaget, menar Pierre. Även Krister Andersson vid Svenskt 

Näringsliv påpekar att den nya lagen kommer att påverka investeringarna negativt, investerare 

kan komma att sluta investera i svenska bolag, eftersom de inte längre kan göra säkra 

investeringskalkyler då man inte vet om ränteavdragen kommer att godkännas.  

Att dessa ohållbara kalkyler leder till ett sämre investeringsklimat är tydligt, kan inte 

effekterna av en investering bedömas på ett hållbart sätt är det troligen färre som vågar satsa, 

men investeringarna kan också påverkas ur en annan aspekt. När företagen inte längre får göra 

ränteavdrag i samma utsträckning som tidigare, kommer deras skattekostnad att öka och deras 

vinstmedel att minska. Mindre vinstmedel innebär att företagen har mindre medel att satsa på 

investeringar i företaget. Investeringarna kan alltså komma att påverkas både externt och 

internt, externa finansiärer kommer inte längre kunna bedöma följden av sin investering vilket 

torde minska incitamenten för att investera i svenska företag, medan företagen själva internt 

får mindre medel att satsa på investeringar i exempelvis nya tillgångar. Effekten av det 

försämrade investeringsklimatet kan vara minskad eller utebliven tillväxt, vilket för företagen 

kan innebära en minskad marknadsandel och i slutänden ett lägre företagsvärde.  

En annan risk som flera av våra respondenter nämnt är att företagen kan komma att flytta sina 

säten från Sverige till andra länder där reglerna är tydligare. Pierre Jansson på Sandvik AB 

menar att stora koncerner alltid har möjligheten att göra saker på andra platser, vilket gör att 

det finns en stor risk att många stora företag till följd av osäkerheten strukturerar 

verksamheten på ett sådant sätt att de inte längre berör Sverige.  

 

Vidare kommer balansen mellan företag i intresseorganisationer och enskilda företag nu bli 

bättre, företag i intresseorganisationer kommer inte längre kunna dra nytta av räntesnurrorna 

och skapa sig skattefördelar som mindre, enskilda företag inte har samma möjlighet till. 

Företag i intresseorganisationer kommer inte längre kunna konkurrera med bättre villkor, alla 

företag kommer nu istället ha samma spelregler.  

 

5.7 Vilka argument finns för och emot räntesnurror? 

För att sammanfatta analysen ställs här de argument som finns för och mot räntesnurrorna upp 

i punktform. 

 

För:  

 Företagen som använder räntesnurror åtnjuter en skattelättnad, en skattelättnad som 

innebär att företagen får bättre resultat och mer medel att använda till exempelvis 

investeringar, vilket skapar tillväxt. 

 Belåningen som räntesnurrandet innebär skapar bättre företagsvärden. 

 Företagen kan genom den interna belåningen som räntesnurrorna innebär undvika en 

större extern belåning, vilket betyder att företagen också undviker de obeståndskostnader 

som extern belåning medför. 
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 Att lagstifta mot räntesnurror kommer troligen skapa ett sämre investeringsklimat i 

Sverige. 

 

Mot: 

 De skattelättnader som räntesnurrorna innebär för företagen innebär för samhället en stor 

skatteförlust, skatt som kunnat användas till exempelvis skola och omsorg. 

 Räntesnurrorna skapar orättvisa konkurrensvillkor. Företag i intresseorganisationer har en 

fördel i att kunna utnyttja räntesnurrorna och skapa skattelättnader, som enskilda företag 

inte kan. 

 Elimineras räntesnurrorna kommer incitamenten för extern belåning öka, vilket kan 

minska principal- agentproblemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Slutsats 
Att finansiera företag med eget kapital innebär att inga avdrag kan göras. Om man däremot 

finansierar det med lånat kapital uppstår räntekostnader som enligt 16 kap. IL är avdragsgilla. 

Att använda sig av lånat kapital innebär alltså att företagen får ett lägre beskattningsbart 

resultat. Skatteverket har dock fastslagit att ränteavdrag av icke affärsmässig karaktär 

förekommer hos de svenska bolagen. De uppskattar att ca 8 Mdkr försvinner från den svenska 

skattebasen varje år samt att detta är ett ökande fenomen. Av denna anledning har en ny lag 

arbetats fram vilken trädde ikraft 1 januari 2013. Skatteverket har dock inte kunnat presentera 

något exakt förslag på hur arbetet kring att rensa ut de felaktiga avdragen kommer att ske i 

praktiken. Vidare har kritik uppkommit kring lagen på grund av dess otydliga definitioner och 

osäkra upplägg.  

 

De företag som kommer att påverkas av införandet av den nya lagen är företag inom 

intresseorganisationer som inte kan bevisa att de interna skuldförhållandena och de 

transaktioner de medför är affärsmässigt motiverade, och som inte undantas på grund av den 

så kallade tioprocentsregeln. Med tanke på den osäkerhet som Skatteverket uppvisar vad 

gäller definitionen av affärsmässighet och på vilket sätt de kommer att arbeta med de nya 

reglerna i praktiken så uppstår frågan om vilka som verkligen kommer att påverkas.  

Att definitionen av affärsmässighet blir tydligare och mer lättolkad bör vara av lika stort 

intresse för den svenska staten som för bolagen, eftersom detta ger tydligare riktlinjer vid 

arbetet att rensa bort de ränteavdrag som inte är av affärsmässig karaktär. Lagförändringen 

kan för företagen innebära högre kostnader på grund av mer administration och försvårade 

kalkyler vid investeringar, detta till följd av att man inte längre kan förutse vilka ränteavdrag 

som kommer att godkännas eller ej och därför tvingas föra en ökad dokumentation som kan 

bevisa transaktionernas och skuldförhållandenas affärsmässiga motiv. Införandet av den nya 

lagen innebär också att företagen i större utsträckning drivs till externa finansieringsalternativ, 

då fördelarna med den interna finansiering som räntesnurrorna innebär förminskas eller 

elimineras helt. Företagen kommer att förlora det vinsttillskott som räntesnurrorna skapat och 

kanske tvingas ta externa lån för att kunna bibehålla sin verksamhet i samma utsträckning. 
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Påföljden av detta blir ökade obeståndskostnader och lägre företagsvärden. De försvårade 

investeringskalkylerna innebär också ett sämre investeringsklimat vilket kan leda till 

försämrad tillväxt för företagen. 

 

Den rättssäkerhet som lagarna är menade innefatta innebär att en skattskyldig i förväg ska 

kunna förutse effekterna av sitt handlande. Men den nya lagstiftningen har anklagats för att 

vara allt för rättsosäker och Skatteverket har inte fullt ut kunnat dementera dessa påståenden. 

Detta innebär att företagen riskerar bli olika behandlade på grund av de svårigheter som finns 

med att bedöma begreppet affärsmässighet. Om reglerna uppfattas som allt för komplexa ökar 

risken för att företagen även i framtiden kommer att fortsätta felaktigt planera för att 

undkomma beskattning. Att sträva efter rättssäkra lagar som är förutsebara för de 

skattskyldiga kan anses vara det bästa sättet att undvika höga administrativa kostnader samt 

ett sätt att få utländska företag att känna sig säkrare på de svenska reglerna. Vilket i sin tur 

innebär fler som vill satsa på en svensk marknad.  

 

Med tanke på att flera andra EU-länder tidigare gjort lagändringar för att minska 

ränteavdragen bör detta kunna fungera som en slags stöttepelare för Sverige. Att lära av de 

eventuella effekter som uppstått i andra länder kan bidra till ett bättre resultat i det som nu 

Sverige försöker uppnå. Nu får man ju ändå hysa förtroende till att den tillkommande sänkta 

bolagsskattesatsen om 22 procent kommer vara en starkt bidragande faktor till att strävandet 

efter olaglig skatteplanering kommer att avta. 

En positiv effekt av lagförändringen är ju det faktum att bolagsskattebasen sänks från 26,3 

procent till 22 procent, vilket innebär en skattelättnad för alla svenska företag, och för den 

stora massan är det också den enda effekten av lagförändringen, då de inte alls utnyttjat 

räntesnurror. För den svenska skattebasen innebär lagförändringen trots detta en positiv 

ökning då denna stärks genom att icke affärsmässiga ränteavdrag elimineras. Detta kommer 

dock att behöva en senare utvärdering då risken är att icke affärsmässiga transaktioner kan 

vara svåra att sortera ur från de som görs på lagligt vis. Skatteverket kan ha ett tungt arbete 

framför sig att fånga upp de felaktiga transaktionerna, men lyckas de hitta metoder för att 

minska den olagliga skatteplaneringen bör detta inte bara stärka skattebasen utan även kunna 

gynna ett näringsliv där aktörerna har tydliga riktlinjer kring vad som gäller och de hamnar på 

en mer jämlik nivå, till skillnad mot tidigare då företag i internationella intressegemenskaper 

kunnat utnyttja räntesnurror och skapat sig fördelar genom dessa, något nationella, 

självständiga företag inte haft möjligheten till.  

 

De argument som finns för och mot räntesnurror är sammanfattningsvis:  

 

För:  

 Företagen som använder räntesnurror betalar mindre skatt och får mer medel över till 

exempelvis investeringar, det skapar tillväxt. 

 Räntesnurrandet skapar bättre företagsvärden. 

 Företagen kan genom den interna belåningen som räntesnurrorna innebär undvika de 

obeståndskostnader som extern belåning medför. 

 Att lagstifta mot räntesnurror kommer troligen skapa ett sämre investeringsklimat i 

Sverige. 

 

Mot: 

 De skattelättnader som räntesnurrorna innebär för företagen innebär för samhället en stor 

skatteförlust. 

 Räntesnurrorna skapar orättvisa konkurrensvillkor.  
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 Elimineras räntesnurrorna kommer incitamenten för extern belåning öka, vilket kan 

minska principal- agentproblemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Förslag till vidare forskning 

Med tanke på att det gjorts ytterligare en lagändring endast fyra år efter att den förra trätt 

ikraft bör man kunna dra den slutsatsen att problemet med ränteavdragen är större än vad 

kanske många tidigare trott. För att verkligen kunna lära och dra slutsatser av de ändringar 

och utvecklingar som sker inom svensk lagstiftning anser vi det vara av stor vikt att göra 

kontinuerliga uppföljningar. När det gäller de lagändringar för ränteavdrag som nu 

aktualiserats skulle vi vilja se att en studie görs 3-5 år efter ikraftträdandet som lägger fokus 

på statistiska fakta för att utreda de effekter lagändringen medfört. Där skulle forskningen 

med fördel kunna visa hur beloppen för ränteavdrag bland de svenska bolagen förändras från 

det första året lagen träder ikraft och några år framåt. Samt ta fram siffror över hur mycket tid 

och pengar som skatteverket lagt ner under dessa år för att utreda huruvida bolagens 

transaktioner är affärsmässiga eller inte, och hur detta förhåller sig i relation till ansatserna 

innan år 2013. 

 

Sådan statistik bör kontrolleras kontinuerligt men det är inte förrän efter några år som några 

riktiga slutsatser bör kunna dras. Detta eftersom en viss omställningstid alltid bör tas i 

beaktande. Aktörerna i Sverige som är negativt inställda till begränsningen av ränteavdrag, då 

de flesta förändringar innebär oro och misstanke till en början, kan komma att ändra sig med 

tiden om de upptäcker att fördelarna med sänkt bolagsskatt överstiger möjligheterna till 

felaktiga ränteavdrag.  Detta är något som bör kunna mätas först efter några år, och då genom 

undersökningar ute på marknaden, just för att få aktörernas personliga åsikter när de har facit i 

hand.  
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Figurer  
Figur 1. Egen konstruktion av Modigliani och Miller teoremet, proposition 2. (Inspirerad av 

Modigliani, Miller. (1958).  

 

Figur 2. Egen konstruktion av Modigliani och Miller teoremet, 1963-års utvecklade 

proposition. (Inspirerad av Modigliani, Miller. (1963).  
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Figur 3. Shyam-Sunder, Myers. (1999)  

 

Figur 4. Graham. (2000).  

 

Figur 5. Egen konstruktion av Pecking-orderhypotesen. (Inspirerad av Myers,  Majluf.  (1984).  

 

Figur 6. Egen konstruktion av RÅ 2007 ref 84-85 

Figur 7. Skatteverket (n.d.) Räntesnurror - Ny lag (Elektronisk) 

Hämtad 120910 från: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/rantesnurror 

.4.3dfca4f410f4fc63c8680009710.html  

Figur 8. Egen konstruktion. (Inspirerad av Modigliani, Miller. (1963).  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Internationellt 

Användandet av avdrag för räntekostnader som ett sätt att minska skatten är ett problem även 

internationellt. Bankman (1999) menade att utnyttjandet av ränteavdrag växte med en rasande 

fart redan under senare delen av 90-talet, detta på grund av att fördelarna är större än riskerna. 

Det lagförslag som Skatteverket lagt fram har inte avsikten att försvåra transaktioner som är 

affärsmässigt motiverade. Men förslaget innebär enligt Finansdepartementet att fler 

transaktioner än menat kommer att påverkas och att verksamheten mellan internationella 

koncernen kan komma att försämras. Inför den svenska lagreformen finns erfarenheter att ta 

lärdom av då flera länder redan utvecklat sina regler gällande ränteavdrag. I en publikation 

från Europeiska kommissionen kommenteras hur det inom en ekonomisk gemenskap bör 

finnas liknande ekonomiska förutsättningar, vilket anses bör vara en bidragande faktor till att 

sträva efter liknande regler inom ränteavdrag. Nämnas bör därför att i utformandet av det nya 

lagförslaget har Skatteverket undersökt hur vissa andra länder gjort för att förebygga 

skatteplanering med ränteavdrag. För att få en närmare inblick i hur regelverket ser ut 

internationellt redogörs nedan för tre länder inom EU. 

 

9.1.1 Tyskland 

Tyskland ändrade år 2008 gränsen för ränteavdrag för att påverka hur företagen finansierades. 

De ville styra aktörerna till att använda eget kapital istället för främmande. Den nya 

regleringen innebär att avdrag inte får göras för räntekostnader som övergår ränteintäkterna 

med mer än 30 % av resultatet före skatt och per beskattningsår. Denna s.k. räntespärr gäller 

för både interna och externa lån samt för både inhemska och gränsöverskridande relationer 

mellan handels- och aktiebolag. Anledningen till att minska avdragsrätten var att så många 

privata bolag utnyttjade skulder genom företagsfinansierade företagsköp (leveraged buyout) 

för att utnyttja s.k. skattesköldar, något som minskade tysklands skatteintäkter(Knauer & 

Sommer, 2012). Idén med dessa leveraged buyouts var att utnyttja den hävstångseffekt som en 

hög extern belåning ger på det egna satsade kapitalet. Avdragsförbudet som Tyskland införde 

gäller både utländska och inrikes långivare och företag och hindrar alltså att företagen kan 

minska sina skattekostnader genom höga skulder. I samband med reformen 2008 sänkte 
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Tyskland bolagsskatten från 40 % till 30 % i syfte att göra det Tyska skattesystemet mer 

lockande för utländska investerare(Finansdepartementet, 2008). 

 

9.1.2 Nederländerna 

Även länder som Danmark, England och Nederländerna har de senaste åren begränsat 

möjligheterna till ränteavdrag. Exempelvis har Nederländerna infört en omvänd ventil, efter 

att granskat de svenska skattereglernas utformning, som anses haft en preventiv effekt på 

ränteavdragen(SKV, 2012b). Vad som dock uppmärksammade efter deras reform var att 

problemet ligger i själva förvärvs- och lånestrukturen. Lagstiftningen förhindrade inte att 

vinster kvittas bort mot räntor på externa lån och de har därför infört kompletterande regler 

avseende förvärvslån. Nederländernas reform liknar den som Sverige nu står inför, och detta 

bör de svenska lagstiftarna därför kunna dra nytta av. Deras lagstiftning innebär att företagen 

inte har rätt att göra avdrag för ränteutgifter när lån tagits från ett närstående företag om: 

- långivaren inte visar att lånet avser affärsmässiga transaktioner eller; 

- det inte kan bevisas att det långivande företagets ränteintäkter beskattas med en skattesats 

om 10 % eller mer. 

Även Nederländerna gjorde år 2008 om sin lagstiftning genom att tillägga regler som innebar 

att även om räntorna är avdragsgilla enligt ovanstående krav så ska avdragsrätten fallera om: 

- lånet uppstått för att kunna återbetala kapital,  

- lånet uppstått för att kunna utdela kapital till närstående bolag, 

- lånet uppstått för att kunna förvärva ett helt eller delvis närstående bolag eller; 

- låntagaren lämnar kapitaltillskott till närstående bolag med det lånade 

kapitalet.(Finansdepartementet, 2008b) 

 

9.1.3 Frankrike 

Frankrike har en lagstiftning som innebär att om ett bolag köper upp ett annat bolag inom 

samma koncern så är räntorna som uppstår i och med detta inte avdragsgilla om köpet 

finansierats med interna lån. Denna regel riktar sig mot rent koncerninterna överlåtelser och 

gäller därför inte om det förvärvade bolaget nyss kommit in i koncernen. Vidare säger 

reglerna att om räntebetalningar är gjorda till s.k. lågskatteländer finns ingen avdragsrätt om 

man inte kan bevisa att det handlar om en affärsmässig transaktion.(Finansdepartementet, 

2008b) 

 

Tabell 1. Sammanfattning av internationella regler 
Tabellen visar en sammanställning av ovanstående europeiska länders samt Sveriges bolagsskattesatser och 

deras ränteavdragsbegränsningsregler. 

 

  Bolagsskattesats Ränteavdrags- 

Begränsningsregler 

Tyskland  29,8%  Avdrag får inte göras för räntekostnader 

som övergår ränteintäkterna med mer  

än 30% av resultatet före skatt och per 

beskattningsår.  

Nederländerna 25%  Avdrag för ränteutgifter får inte göras när 
lån tagits från ett närstående företag om: 

- långivaren inte visar att lånet avser 

affärsmässiga transaktioner eller; 

- det inte kan bevisas att det långivande 

företagets ränteintäkter beskattas med en 

skattesats om 10 % eller mer. 

Frankrike  36,1%  - Om ett bolag köper upp ett annat bolag 
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inom samma koncern så är räntorna som 

uppstår i och med detta inte avdragsgilla 

om köpet finansierats med interna lån. 

- Om räntebetalningar är gjorda till s.k. 

lågskatteländer finns ingen avdragsrätt om 

man inte kan bevisa att det handlar om en 

affärsmässig transaktion 

Sverige  22%   Ett företag som ingår i en 
intressegemenskap får inte dra av 

ränteutgifter avseende en skuld till ett 

företag i intressegemenskapen, med 

undantag om:  

- Inkomsten som motsvarar ränteutgiften 

beskattats med minst 10% i den stat där det 

företag inom  intressegemenskapen som 

har rätt till inkomsten hör hemma. 

-  Såväl förvärvet som den skuld som ligger 

till grund för ränteutgifterna är 

huvudsakligen affärsmässigt motiverade. 

 

Europeiskt genomsnitt 23,4%  - 
 

9.2 Bilaga 2 - Finansdepartementets lagförslag "Effektivare ränteavdragsförändringar" 

 

Lagförslagen i Finansdepartementets promemoria 

Effektivare ränteavdragsbegränsningar 

 

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1229) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)13 

dels att nuvarande 24 kap. 10 e § ska betecknas 24 kap. 10 f § och ha 

följande lydelse, 

dels att 24 kap. 1 och 10 a-10 d §§, ska ha följande lydelse, 

dels att det införs en ny paragraf, 24 kap. 10 e §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 

 

24 kap. 

1 § 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

- tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser 

i inkomstslaget kapital i 2 och 3 §§, 

- partiell fission i 3 a §, 

- kapitalrabatt på optionslån i 4 §, 

- avdragsrätt för ränta på vinstandelslån i 5-10 §§, 

- begränsningar i avdragsrätten  - begränsningar i avdragsrätten 

för ränta på vissa skulder i 10 a-   för ränta på vissa skulder i 10 a- 

10 e §§,    10 f §§, 

- avdrag för lämnad utdelning i 11 §, och 
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- skattefria utdelningar i 12-22 §§. 

En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag 

finns i 15 kap. 4 §. 

Bestämmelser om i vilken utsträckning ersättningar i form av livränta 

och liknande utbetalningar för avyttrade tillgångar räknas som ränta 

finns i 44 kap. 35 och 37-39 §§. 

 

10 a § 

Företag ska vid tillämpning av   Företag ska vid tillämpning av 

10 b-10 e §§ anses vara  10 b-10 f §§ anses vara 

i intressegemenskap i intressegemenskap   

med varandra om med varandra om 

1. ett av företagen, direkt eller  1. ett av företagen, direkt eller 

indirekt, genom ägarandel eller på   indirekt, genom ägarandel eller på 

annat sätt har ett bestämmande   annat sätt har ett väsentligt 

inflytande i det andra företaget,   inflytande i det andra företaget, 

eller    eller 

 
2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning. 

Med företag avses i första   Med företag avses i första 

stycket och i 10 b-10 e §§   stycket och i 10 b-10 f §§ 

juridiska personer och svenska  juridiska personer och svenska 

handelsbolag.    handelsbolag. 

En andel i ett svenskt    En andel i ett svenskt 

handelsbolag eller i en i utlandet   handelsbolag eller i en i utlandet 

delägarbeskattad juridisk person   delägarbeskattad juridisk person 

som hör hemma i en stat inom   som hör hemma i en stat inom 

Europeiska ekonomiska    Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet    samarbetsområdet 

ska behandlas som   ska behandlas som 

en delägarrätt vid tillämpningen av   en delägarrätt vid tillämpningen av 

10 b-10 e §§.   10 b-10 f §§. 

 

 

10 b § 

Ett företag som ingår i en   Ett företag som ingår i en 

intressegemenskap får inte - om   intressegemenskap får inte - om 

inte annat följer av 10 d § - dra av   inte annat följer av 10 d eller10 e § 

ränteutgifter avseende en skuld till  - dra av ränteutgifter avseende en 

ett företag i intressegemenskapen,   skuld till ett företag i  

till den del skulden avser ett   intressegemenskapen. 

förvärv av en delägarrätt från ett 

företag som ingår i intressegemenskapen. 

 

Om en tillfällig skuld till ett 

företag som inte ingår i 

intressegemenskapen ersätts av en 

skuld till ett företag i 
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intressegemenskapen, ska första 

stycket tillämpas på den 

sistnämnda skulden om 

bestämmelsen hade varit 

tillämplig på den förstnämnda 

skulden, för det fall det företaget 

hade ingått i intressegemenskapen. 

 

10 c § 

Bestämmelsen i 10 b § första   Bestämmelsen i 10 b § tillämpas 

stycket tillämpas också - om inte   också - om inte annat följer av 

annat följer av 10 e § - på en skuld  10 f § - på en skuld till ett företag 

till ett företag som inte ingår i   som inte ingår i 

intressegemenskapen, till den del ett   intressegemenskapen, till den del ett 

företag i intressegemenskapen har   företag i intressegemenskapen har 

en fordran på det förstnämnda   skulden kan anses ha samband med 

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

i intressegemenskap med det   företaget, eller på ett företag som är 

förstnämnda företaget, såvida   i intressegemenskap med det 

denna fordran och avser förvärv av   förstnämnda företaget, om skulden 

en delägarrätt från ett företag som   kan anses ha samband med denna 

ingår i intressegemenskapen.   fordran och avser förvärv av en 

delägarrätt från ett företag som ingår 

     i intressegemenskapen eller i ett 

företag som efter förvärvet ingår i 

intressegemenskapen. 

 

10 d § 

Ränteutgifter avseende sådana   Ränteutgifter avseende sådana 

skulder som avses i 10 b § ska dras   skulder som avses i 10 b § ska dras 

av om någon av följande    av om inkomsten som motsvarar 

förutsättningar är uppfyllda.   ränteutgiften skulle ha beskattats 

1. Inkomsten som motsvarar   med minst 10 procent enligt 

ränteutgiften skulle ha beskattats  lagstiftningen i den stat där det 

med minst 10 procent enligt   företag inom intressegemenskapen 

lagstiftningen i den stat där det   som faktiskt har rätt till inkomsten 

företag inom intressegemenskapen   hör hemma, om företaget bara 

som faktiskt har rätt till inkomsten   skulle ha haft den inkomsten. 

hör hemma, om företaget bara 

skulle ha haft den inkomsten. 

2. Såväl förvärvet som den skuld 

som ligger till grund för 

ränteutgifterna är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverade. 

 

 

Om det företag inom   Första stycket tillämpas inte om 

intressegemenskapen som faktiskt   Skatteverket kan visa att 

har rätt till inkomsten har    skuldförhållandet till övervägande 

möjlighet att få avdrag för   del har uppkommit för att 
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utdelning får första stycket 1 inte   intressegemenskapen ska få en 

tillämpas, om Skatteverket kan   väsentlig skatteförmån 

visa att såväl förvärvet som den 

skuld som ligger till grund för 

ränteutgifter till övervägande del 

inte är affärsmässigt motiverade. 

 

.    10 e § 

Även om förutsättningarna i 

10 d § första stycket inte är 

uppfyllda ska ränteutgifter 

avseende sådana skulder som 

avses i 10 b § dras av om det 

skuldförhållande som ligger till 

grund för ränteutgifterna är 

huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat. Detta gäller dock bara 

om det företag inom 

intressegemenskapen 

som faktiskt har rätt 

till inkomsten hör hemma i en stat 

inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 

eller i en stat med 

vilken Sverige har ingått 

skatteavtal som inte är begränsat 

till att omfatta vissa inkomster, om 

företaget omfatttas av avtalets 

regler om begränsning av 

beskattningsrätten och har hemvist 

i denna stat enligt avtalet. 

 

Om skulden avser ett förvärv av 

en delägarrätt från ett företag som 

ingår i intressegemenskapen eller i 

ett företag som efter förvärvet 

ingår i intressegemenskapen, ska 

första stycket bara tillämpas om 

även förvärvet är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat. Om 

skulden har ersatt en tillfällig 

skuld till ett företag som inte ingår 

i intressegemenskapen och denna 

skuld avser ett sådant förvärv ska 

även den förstnämnda skulden 

anses avse detta förvärv. 

Vid bedömningen enligt första 

stycket av om skuldförhållandet är 
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affärsmässigt motiverat ska 

särskilt beaktas om finansiering i 

stället hade kunnat ske genom ett 

tillskott från ett företag inom 

intressegemenskapen. 

 

10 e §     10 f § 

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 c § ska dras av 

om någon av följande förutsättningar är uppfyllda. 

1. Ett företag som har en sådan  1. Ett företag som har en sådan 

fordran som avses i 10 c §   fordran som avses i 10 c § 

beskattas för den inkomst som har   beskattas för den inkomst som har 

samband med denna fordran i   samband med denna fordran i 

enlighet med vad som sägs i 10 d §  enlighet med vad som sägs i 10 d § 

första stycket 1.   första stycket. 

2. Såväl förvärvet som den skuld  2. Både förvärvet och det 

som ligger till grund för    skuldförhållande som ligger till 

ränteutgifterna är huvudsakligen   grund för ränteutgifterna är 

 

affärsmässigt motiverade.   huvudsakligen affärsmässigt 

motiverade. Detta gäller dock 

bara om det företag som har en 

sådan fordran som avses i 10 c § 

hör hemma i en stat inom 

Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 

eller i en stat med 

vilken Sverige har ingått skatte- 

avtal som inte är begränsat till att 

omfatta vissa inkomster, om 

företaget omfattas av avtalets 

regler om begränsning av 

beskattningsrätten och har 

 hemvist 

i denna stat enligt avtalet. 

Om ett företag som avses i 

första stycket 1 har möjlighet att få 

avdrag för utdelning ska 10 d § 

andra stycket tillämpas på 

motsvarande sätt. 

Första stycket 1 tillämpas inte 

om Skatteverket kan visa att 

skuldförhållandet till övervägande 

del har uppkommit för att 

intressegemenskapen ska få en 

väsentlig skatteförmån. 

 

Denna lag trädde i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på 
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ränteutgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december 2012. Äldre 

bestämmelser tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden före den 

1 januari 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3 Bilaga 3 - Intervjufrågor 

9.3.1 Frågor, Krister Andersson, Svenskt Näringsliv: 

- Räntesnurror har fått en negativ klang i media, tycker du att den är välförtjänt eller ser ni 

annorlunda på saken? 

 

- Man upplever ju att användandet av räntesnurror har eskalerat de senaste åren, håller du med 

om det? Hur kommer det sig? 

 

- Hur ser ni på att regeringen försöker "bekämpa" räntesnurrorna? 

 

- Förslaget mot räntesnurror har ansetts vara för rättsosäkert, anser ni att regeringen nu fått 

rätsida på detta i och med de nya villkoren där skatteverket får "mindre makt"? Eller vill ni se 

ytterligare förändringar? 

 

- Hur kan svenska företag komma att påverkas av den nya lagreformen?  

 

- Hur tror ni att samhället kommer påverkas av den nya lagstiftningen; kommer detta påverka 

den svenska arbetsmarknaden? Eller justeras detta av den sänkta bolagsskatten? 

 

- Tror ni att besparingarna kommer vara så stora som beräknat (8,8 miljarder), eller kan det 

finnas "bieffekter" som äter upp dem? 

 

- Har du några andra tankar och åsikter att tillägga? 

 

9.3.2 Frågor, Lars Blomquist, PwC: 

- Hur ser du på begreppet räntesnurra? Vilka transaktioner ingår i begreppet? 

 

- Vilka länder är mest attraktiva för dessa transaktioner? 

 

- Räntesnurror har fått en negativ klang i media, hur ser du på det? Är det befogat? 
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.  

 

- Vi upplever att användandet av räntesnurror har eskalerat de senaste 10 åren, håller du med 

om det? 

 

- Vad var bakgrunden till den nya lagstiftningen år 2008? Varför kom förslaget inte tidigare? 

 

- Vad är det som gjort att generalklausulen i skatteflyktslagen inte varit tillräcklig för att 

begränsa räntesnurrorna? 

 

- Enligt lagförslaget ska de nya begräsningarna endast förhindra skatteupplägg och inte 

påverka de affärsmässiga transaktionerna, hur lätt kommer det vara att bedöma? 

 

- Vad blir effekten om Skatteverket felbedömer fall? 

 

- Skulle det inte vara bättre om man strävade efter en gemensam lagstiftning för det här inom 

EU? 

 

- Vilka förbättringar vill du se i lagförslaget?  

 

- Hur påverkas svenska företag och svenskt samhälle av den nya lagen? 

 

- Tror du att påverkan på arbetsmarknaden kan justeras av den sänkta bolagsskatten? 

 

- Har du några andra tankar och åsikter att tillägga? 

 

9.3.3 Frågor, Ulf Svensson, VD Björn Lundén information 

- Vad innebär begreppet räntesnurra för dig? 

 

- Begreppet "räntesnurra" har fått en negativ klang i media, är det välförtjänt eller ser ni 

annorlunda på saken? 

 

- Hur ser ni på att regeringen nu försöker "bekämpa" räntesnurrorna? 

 

- Är regeringens lagförslag för rättsosäkert? 

 

- Enligt propositionen ska de nya begränsningarna endast förhindra skatteupplägg och inte 

påverka de affärsmässiga transaktionerna. Tror du att SKV kommer att kunna göra rättvisa 

bedömningar angående affärsmässighet?  

 

- Kan inte dessa ränteupplägg vara affärsmässiga?  

 

- Hur kommer denna lagreform att påverka svenska företag? 

 

- Kommer investeringarna påverkas, på grund av osäkerheten i lagförslaget? 

 

- Kommer den sänkta bolagsskatten "väga upp" de negativa konsekvenser lagreformen 

innebär? 
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- Om man ser till andra länder i Europa så har ju många haft reglering mot räntesnurror och 

ränteavdrag sedan länge, i till exempel Tyskland införde man år 2008 en regel att ett företags 

ränteavdrag fick vara högst 30% av resultatet, vore det inte en sådan regel vara mer 

lätthanterlig även i Sverige? 

 

- Har du några andra tankar och åsikter att tillägga? 

 

9.3.4 Frågor, Pierre Jonssson, Sandvik AB: 

- Vad innebär begreppet räntesnurra för dig?  

 

- Begreppet "räntesnurra" har fått en negativ klang i media, är det välförtjänt eller ser ni 

annorlunda på saken? 

 

- Hur ser ni på att regeringen försöker "bekämpa" räntesnurrorna?  

 

- Är förslaget för rättosäkert? 

 

- Enligt propositionen ska de nya begränsningarna endast förhindra skatteupplägg och inte 

påverka de affärsmässiga transaktionerna. Tror du att SKV kommer att kunna göra rättvisa 

bedömningar angående affärsmässighet?  

 

- Kan inte dessa ränteupplägg vara affärsmässiga?  

 

- Hur kommer denna lagreform att påverka svenska företag? 

 

- Kommer investeringarna påverkas, pga osäkerheten? 

 

- Kommer den sänkta bolagsskatten "väga upp" de negativa konsekvenser lagreformen 

innebär? 

 

- Om man ser till andra länder i Europa så har ju många haft reglering mot räntesnurror och  

 

- Skulle det inte också underlätta för företagen om man också försökte få en mer enhetlig  

 

- Har du några andra tankar och åsikter att tillägga? 

 

9.3.5 Frågor, Skatteverket: 

- Vilka olika slags transaktioner ingår i begreppet räntesnurra?  

         - Hur fungerar det? Vilka transaktioner är vanligast?  

 

- Vilka länder är mest attraktiva för dessa transaktioner? 

         - Vad är bidragande till detta?  

         - Arbetar dessa länder mot nya regler som kommer att begränsa dessa transaktioner?  

- Räntesnurror har fått en negativ klang i media, vad beror detta på?  

- Den kritik som uppstått p g a det nya lagförslaget, vad beror den på?  

         - Är kritiken befogad?  
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- Vi upplever  att användandet av räntesnurror har eskalerat de senaste 10 åren, håller du med 

om det?  

         - Hur kommer det sig i så fall att detta ökat?  

 

- SKV´s förslag till ny lagstiftning 2008, vad bidrog till detta? Vad är bakgrunden?  

         - Varför inte tidigare?  

- Vad är det som saknades i den gamla lagen mot skatteflykt (1995:575) som gjort att 

förfarandet inte kunna klassats som skatteflykt tidigare?  

- Vad är det som gjort att generalklausulen i skatteflyktslagen inte varit tillräcklig för att 

begränsa räntesnurrorna? 

- Enligt propositionen ska de nya begränsningarna endast förhindra skatteupplägg och inte 

påverka de affärsmässiga transaktionerna. Hur kommer SKV kunna bedöma om det handlar 

om skatteflykt eller en affärsmässig transaktion?  

 

- Vad blir effekterna av om SKV felbedömer fall?  

- Hur bedömer man affärsmässighet? (För företaget är skatt en kostnad som vilken kostnad 

som helst, kostnader vill man som företagare minimera, att ta hänsyn till skattekostnaden 

borde väl då kunna ses som affärsmässighet?)  

- Vilka justeringar har gjorts i det nya lagförslaget?  

- Vilka effekter har ni räknat med att det nya lagförslaget kommer ge?  

- Förslaget mot räntesnurror har ansetts vara för rättsosäkert, anser ni att regeringen nu fått 

rätsida på detta eller krävs ytterligare förbättringar?  

 

- Efter hur lång tid kommer ni kunna göra en säker utvärdering av den nya lagens effekter?  

 

- Finns någon "backup plan" om den nya lagen inte får önskat utfall?  

 

- Hur kan svenska företag komma att påverkas av den nya lagreformen?  

- Vad tror ni kommer bli den största/tydligaste skillnaden? 

- Hur tror ni att samhället kommer påverkas av den nya lagstiftningen; kommer detta påverka 

den svenska arbetsmarknaden? Eller justeras detta av den sänkta bolagsskatten?  

- Krister Andersson (Svenskt Näringsliv) tror att förslaget kommer ha en negativ inverkan på 

arbetsmarknaden, vilket leder till minskade inkomstskatteintäkter och momsintäkter för 

svenska staten. Han tror att det svenska staten tjänar på att minska ränteavdragen, kommer 

man förlora i dessa avseenden, hur ser Ni på det?  

- Tror ni att besparingarna kommer vara så stora som beräknat (8,8 miljarder), eller kan det 

finnas "bieffekter" som äter upp dem?  
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- I Tysklands reform 2008 gjordes reglerna om så att ränteavdragen fick vara högst 30 % av 

resultatet (före skatt), skulle inte en sådan lag vara säkrare och mer "lätthanterlig", med tanke 

på att det är så svårt att bevisa huruvida en transaktion gjorts affärsmässigt eller inte?  

        - Har Tysklands reform fått negativa effekter som gör att Sverige (och andra länder?)   

        inte vill anamma samma regler?  

        - Skulle det inte vara mer "enhetligt" om man strävade efter att ha samma lagstiftning   

        inom iaf EU?  

- Det blir ju även svårt för företag att avgöra om en framtida transaktion kommer att medföra 

ränteavdrag eller inte, och därmed svårt att göra investeringar/kalkyler/planera. Hur kommer 

detta påverka investeringar och utvecklingen i Sverige?  

- Enligt Krister Andersson på Svenskt Näringsliv kan rättsosäkerheten i förslaget leda till att 

utländska företag slutar investera i svenska bolag, eller att utländska företag lämnar Sverige, 

hur ser ni på detta?  

 

 

 

 

 

 

 

 


