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Sammandrag: 

I avhandlingen utreds problematiken beträffande gränsdragningen mellan eget och 
främmande kapital genom en analys av kapitallån vilket är ett traditionellt finländskt 
lånebaserat hybridinstrument.  

Avhandlingens syfte är att redogöra för den gällande rätten (de lege lata) rörande 
kapitallån. Då avhandlingen baserar sig på en rättsdogmatisk forskningsmetod innebär 
det en systematisering av bestämmelserna i anknytning till finansieringsinstrumentet. 
På basis av den gällande rätten dras sedan slutsatser om vilka omständigheter och 
tilläggsvillkor i samband med skuldförhållandet som kan leda till att kapitallån 
behandlas som eget kapital i beskattningen samt vilka påföljder detta har. 

Kapitallån ska alltid vara ett efterställt lån i hänsyn till bolagets övriga borgenärer. 
Enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen ska avtal om kapitallån ingås skriftligen. 
Därtill anger lagen tvingande bestämmelser om bl.a. ränte- och återbetalningar samt 
ställda säkerheter i samband med användningen av kapitallån. Från ett bolagsrättsligt 
perspektiv kan kapitallån därmed i stort sett jämställas med eget kapital. Följaktligen 
hänförs finansieringsinstrumentet till det egna kapitalet vid beräkningar om bolagets 
egna kapital är negativt. Trots detta behandlas kapitallån enligt huvudregeln som 
främmande kapital både från ett skatterättsligt och bokföringsrättsligt perspektiv. Detta 
medför att den löpande avkastningen som betalas på kapitallån anses vara en ränta 
vilket är en avdragsgill utgift i gäldenärens beskattning enligt näringsskattelagen. 

I praktiken är kapitallånets beskattningsmässiga karaktär klar då instrumentet 
behandlas rutinmässigt som främmande kapital i beskattningen. Kapitallån kan enligt 
huvudregeln endast omklassificeras i beskattningen om det uppenbarligen är frågan om 
skattekringgående. På basis av analysen av den gällande rätten kan det dock 
argumenteras att lagstiftningen beträffande kapitallånets beskattningsmässiga karaktär 
är oklar. Det verkar nämligen som om värderingslagens preciserande bestämmelse om 
att ett kapitallån alltid ska behandlas i enlighet med dess ekonomiska karaktär i viss 
mån öppnar frågan rörande instrumentets beskattningsmässiga karaktär på nytt. Vidare 
är följderna av en möjlig omklassificering av kapitallån oklara. 

Nyckelord: Kapitallån, bolagsrätt, skatterätt, hybridinstrument, klassificering 
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1 INLEDNING 

1.1. Bakgrund och problemställning 

I samband med revideringen av den tidigare aktiebolagslagen1 (GABL) år 1997 

tillfogades det bestämmelser om tre nya finansieringsinstrument i lagen: optionsrätter, 

preferensaktier och kapitallån. Detta stödde lagrevideringens målsättning om att öka 

aktiebolagens finansieringsalternativ och därmed möjliggöra dem allt flexiblare 

kapitalstrukturer. I lagens förarbeten anfördes det att eftersom utvecklingen av 

finansieringsmarknaderna är konstant var det inte motiverat att reglera användningen av 

de nya finansieringsinstrumenten alltför detaljerat. Mot denna bakgrund fick de nya 

bestämmelserna inte onödigt försvåra bolagets kapitalförvaltning utan parterna skulle ha 

rättigheten att avtala om villkoren angående finansieringsinstrumenten relativt fritt. 

Avsikten var huvudsakligen att försäkra parternas minimirättigheter genom att främst 

reglera situationer var finansiärernas ställning kunde väsentligt förändras p.g.a. 

ändringar i bolagets finansiering eller kapitalstruktur.2  

Enligt lagrevideringens förarbeten motsvarade kapitallån till sina egenskaper s.k. 

stabiliserade lån. Syftet med bestämmelserna om kapitallån var därmed framförallt att 

klargöra och precisera lagstiftningen om stabiliserade lån. Stabiliserade lån användes 

tidigare av aktiebolag för att förbättra soliditeten i situationer där ett 

tvångslikvidationsförfarande enligt dåvarande bolagsrättsliga bestämmelser hotade 

verksamheten.3 Dylika lån uppfyllde kraven då de jämställdes med eget kapital vid 

beräkningar av förhållandet mellan bolagets egna kapital och aktiekapital, dock utan att 

medföra några kontrollrättigheter för långivaren. Enligt detaljmotiveringen kunde 

kapitallån i fortsättningen också användas för att allmänt förbättra bolagets soliditet, 

fastän tvångslikvidationsförfarandet inte skulle hota bolagets verksamhet, och således 

minska kostnaderna på främmande kapital.4  

                                                        
1 Lag om Aktiebolag (1978/734) 
2 Se RP 89/1996, kapitel 3.1.2. Kansalliset tavoitteet. 
3 GABL 13:2 angav att bolaget skulle träda i likvidation om det egna kapitalet inte uppgick till minst 
hälften av aktiekapitalet. Om stabiliserade lån och introduktionen av kapitallån se Villa (1997), s. 225-
243. 
4 I lagens förarbeten konstaterades att detta var speciellt motiverat i anknytning till bolag som sökte 
finansiering på de internationella kreditmarknaderna p.g.a. att lånevillkoren ofta i sådana sammanhang 
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Den senaste större revideringen av aktiebolagslagen5 (ABL) ägde rum år 2005 varefter 

den nuvarande lagen trädde i kraft 1.9.2006.6 Trots att bestämmelserna om kapitallån 

ändrades något i detta sammanhang motsvarar de i nuläget huvudsakligen de 

ursprungliga bestämmelserna om finansieringsinstrumentet. Kapitallån bör fortfarande 

basera sig på ett skriftligt låneavtal mellan aktiebolaget och finansiären (ABL 12:2.1). 

Därtill anger ABL ännu bestämmelser om bl.a. ställda säkerheter samt åter- och 

räntebetalningar på kapitallån. Härav följer att kapitallån också enligt den nuvarande 

lagstiftningen hänförs till det egna kapitalet vid beräkningar om bolagets egna kapital är 

negativt (ABL 20:23) vilket bolagsrättsligt är finansieringsinstrumentets huvudsakliga 

fördel. Ett kapitallån har sålunda också i dess nuvarande form i stor utsträckning samma 

bolagsrättsliga betydelse som i GABL.  

I samband med den bolagsrättsliga introduktionen av kapitallån år 1997 påpekades det i 

lagens förarbeten att de nya bestämmelserna endast tog ställning till instrumentets 

bolagsrättsliga reglering. Således tog varken lagen eller dess förarbeten ställning till 

instrumentets bokförings- och beskattningsmässiga behandling utan dessa frågor skulle 

besvaras i vederbörande lagstiftning.7 Följaktligen publicerade Skatteförvaltningen en 

anvisning år 1997 vars avsikt var att förtydliga inverkan som revideringen av ABL hade 

på beskattningen.8 Enligt anvisningen ska kapitallån huvudsakligen behandlas som 

främmande kapital i beskattningen trots att finansieringsinstrumentet i vissa fall kan 

likna eget kapital. Detta medför att räntan som bolaget betalar på kapitallån är en 

avdragsgill utgift i dess beskattning enligt näringsskattelagen9 (NSL). I 

Skatteförvaltningens anvisning konstateras det dock att den beskattningsmässiga 

behandlingen av kapitallån ska … avgöras på basis av kapitallånets verkliga natur. 

Ytterligare uppger anvisningen att utgångspunkten för värderingen inte ska vara 

bestämmelserna i aktiebolagslagen. Således kan man inte på basis av den 

aktiebolagsrättsliga definitionen av kapitallån dra slutsatser om dess 

                                                                                                                                                                   
krävde att gäldenären behöll en viss soliditetsnivå under lånetiden. Se RP 89/1996, Detaljmotivering 
kapitel 5. 
5 Aktiebolagslag (2006/624) 
6 Lag om införande av aktiebolagslagen (2006/625) 
7 Se RP 89/1996, kapitel 3.2.3. Rahoitusvälineet 
8 Skatteförvaltningen (1997): Aktiebolagslagens nya finansieringsmetoder i beskattningen. 
9 Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (1968/360) 
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beskattningsmässiga karaktär.10 Skatteförvaltningens anvisning preciserar ändå inte vad 

bedömningen av kapitallånets verkliga natur egentligen innebär. Numera hänvisar 

Skatteförvaltningen i fråga om kapitallånets beskattningsmässiga karaktär också till 

värderingslagen11 (VärdL) som anger att vid beräkningen av ett onoterat aktiebolags 

nettoförmögenhet ska till bolagets skulder anses … kapitallån då de till sin ekonomiska 

karaktär är främmande kapital (VärdL 2 § 3 mom. p.3).12 Preciseringen av paragrafens 

egentliga betydelse är dock vag eftersom lagens förarbeten endast anför att som 

främmande kapitalets egenskaper kan t.ex. anses en skyldighet att betala ränta och 

återbetala lånet enligt låneavtalet.13 

Problemet som uppstår från ett skatterättsligt perspektiv är vad kapitallånets verkliga 

natur och ekonomiska karaktär egentligen innebär samt hur begreppen ska tolkas. Med 

andra ord är den bakomliggande frågan vad avtalsparterna ska beakta då de ingår ett 

avtal om kapitallån för att kvarhålla finansieringsinstrumentets beskattningsmässiga 

karaktär som främmande kapital. I grund och botten handlar det alltså om 

gränsdragningen mellan eget och främmande kapital – en fråga som traditionellt vållar 

problem i flera länder. Skatterättsligt är gränsdragningen viktig då den löpande 

avkastningen som betalas på finansieringsformerna behandlas olika hos både det 

betalande bolaget och hos mottagaren. Den löpande avkastningen på eget kapital 

(vinstutdelning) beskattas huvudsakligen som en dividend hos mottagaren vilket inte är 

en avdragsgill utgift i betalande bolagets beskattning, medan löpande avkastningen på 

främmande kapital (ränta) beskattas som en ränteintäkt hos mottagaren vilket 

huvudsakligen är en avdragsgill utgift i betalande bolagets beskattning.  

För att utnyttja den avvikande beskattningsmässiga behandlingen av eget och 

främmande kapital är det inte ovanligt att bolag finansierar deras verksamhet med s.k. 

hybridinstrument, till vilka kapitallån också tillhör, vilka kombinerar egenskaper av 

både eget och främmande kapital. Avsikten är då ofta från bolagets perspektiv att 

exploatera den skatterättsliga avdragsrätten för ränteutgifter samtidigt som 

finansieringsinstrumentet privaträttsligt modifieras så att det uppfyller 

                                                        
10 Se Skatteförvaltningen (1997), 1.1 Kapitallånets natur. 
11 Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen (2005/1142) 
12 Se Skatteförvaltningen (2013), punkt 459. 
13 Se RP 103/2000, kap. 2.2. 
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transaktionsparternas situationsspecifika behov. Alltför långtgående modifikationer 

leder dock ibland till s.k. klassificeringsproblem beträffande hybridinstrumentens 

beskattningsmässiga behandling. Domstolar och myndigheterna måste då avgöra om 

hybridinstrumentet ska behandlas som eget eller främmande kapital i beskattningen. 

Klassificeringsproblem framhävs ofta i samband med gränsöverskridande 

koncerninterna finansieringstransaktioner men de kan också uppkomma i rent inhemska 

situationer, ägarna i mindre aktiebolag kan nämligen också använda hybridinstrument 

för att organisera utbetalningar av bolagets medel på ett skatteeffektivt sätt. 

I rättslitteraturen behandlas de skatterättsliga problemen rörande hybridinstrument 

vanligtvis på en mera allmän nivå, främst antagligen för att dylika 

finansieringsinstrument är så mångdimensionerande eftersom deras användning alltid 

beror på transaktionsparternas situationsspecifika behov. I denna avhandling närmar jag 

mig dock problemet från ett mera begränsat perspektiv genom att studera ett specifikt 

hybridinstrument – kapitallån. Frågan om kapitallånets beskattningsmässiga karaktär är 

emellertid också aktuell i Finland p.g.a. lagförslaget om ändring av 

inkomstskattelagen14 (ISL) rörande beskattning av medel som delas ut till aktieägare 

från fonder för fritt eget kapital (FIFEK). Användningen av kapitallån eller/och 

investeringar i FIFEK kan nämligen anses vara de två huvudsakliga alternativen för 

aktieägare att finansiera verksamheten i finländska onoterade aktiebolag.15 Hittills har 

investeringar i FIFEK varit ett bra alternativ bl.a. för att det ökar bolagets 

nettoförmögenhet vilket inverkar positivt på fastställande av aktieägarnas 

dividendbeskattning. Vidare har utbetalningar av medel från FIFEK huvudsakligen 

behandlats som en återbetalning av kapital i beskattningen, trots att det egentligen varit 

frågan om en utdelning av medel från ett bolagsrättsligt perspektiv. Orsaken för detta 

har varit att i FIFEK kan aktiebolag ta upp medel från flera källor, förutom direkta 

placeringar av aktieägare kan fonden också t.ex. innehålla bolagets överförda 

vinstmedel. Följaktligen är det i flera fall problematiskt att utreda varifrån medlen i 

fonden kommer. Detta möjliggör en form av skatteplanering där bolag kringgår 

                                                        
14 Inkomstskattelag (1992/1535) 
15 Se t.ex. Lukander (2012), ”Pääomalaina vai sijoitus SVOP-rahastoon” 
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aktieägarnas dividendbeskattning genom att bolagets vinstmedel överförs till FIFEK 

innan de utbetalas.16 

Skatteplaneringsmöjligheterna i anknytning till FIFEK kommer dock att minska 

avsevärt som en följd av ändringarna i ISL. Enligt lagförslaget ska grundprincipen 

fr.o.m. 1.1.2014 vara att alla utbetalningar av fritt eget kapital beskattas som dividend.17 

Utbetalningar från FIFEK skulle dock i vissa fall fortfarande beskattas som en 

överlåtelse i onoterade aktiebolag. Detta gäller sådana betalningar som är upptagna i 

FIFEK vilka är gjorda av aktieägare för teckningspriser för aktier i bolaget, optioner 

eller andra särskilda rättigheter och som återbetalas till samma aktieägare. Det samma 

gäller också andra investeringar i det fria egna kapitalet som en aktieägare gjort. 

Förutsättningen för överlåtelsebeskattningen är att den skattskyldiga lämnar en 

tillförlitlig utredning om att utbetalningen har ett samband med en tidigare 

kapitalinvestering i FIFEK, alltså att det faktiskt är frågan om en återbetalning av en 

specifik placering till samma aktieägare. Utbetalningen behandlas då som en överlåtelse 

endast till den delen som den motsvarar den ursprungliga placeringen, det överskridande 

beloppet beskattas som en dividend. Vidare ska en utbetalning från FIFEK endast 

beskattas som en överlåtelse om den sker innan tio år har förflutit efter att investeringen 

i fonden gjordes.18 

Som en följd av de nya bestämmelserna i ISL kommer aktieägare i finländska 

aktiebolag troligtvis att överväga om bolagets verksamhet åtminstone delvis borde 

finansieras med kapitallån istället för med direkta investeringar i bolagets fria egna 

kapital.19 Detta alternativ medför nämligen att bolag kan utbetala medel till aktieägare i 

form av ränta vilket är en avdragsgill utgift i bolagets beskattning. Följaktligen 

engångsbeskattas räntebetalningen, jämfört med vinstutdelningar som dubbelbeskattas 

eftersom den beskattas hos aktieägaren som dividend trots att bolaget redan betalat 
                                                        
16 Se RP 185/2013, s. 29-30. 
17 Se RP 185/2013, s. 30. 
18 Se RP 185/2013, s. 30. 
19 Se t.ex. Hertsi (2013), Kauppalehti 21.10.2013 s. 32, var skribenten konstaterar: Listaamattomasta 
yhtiöstä saadun palautuksen veronkiristys voi olla vaikeampi pala. Niissä palautusta ei verotettaisi 
osinkona, jos sen saa sama henkilö joka varat sijoitti. Kiristys tulee siksi, että hankintamenosta saisi 
vähentää enää pienen osan. Valtaosa olisi myyntivoittoa josta menee pääomavero. SVOP-sijoitukset ovat 
olleet monessa yhtiössä tarpeellinen apuväline, kun omaa pääomaa on ollut pakko vahvistaa. Sitä varten 
SVOP-rahasto uuteen osakeyhtiölakiin otettiinkin. Näinköhän hallitus patistaa taas yritykset 
pääomalainojen käyttöön. (egen markering) 
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samfundsskatt på vinsten. De skattemässiga incitamenten för att finansiera bolagets 

verksamhet med ett kapitallån är därmed betydliga. Risken som uppkommer i sådana 

situationer från ägarnas perspektiv är bl.a. att skattemyndigheterna tolkar kapitallånet 

som en investering i bolagets egna kapital på basis av instrumentets verkliga natur eller 

ekonomiska karaktär. Mot denna bakgrund anser jag att det finns anledning för en 

ingående analys om vilka omständigheter som påverkar bedömningen av kapitallånets 

beskattningsmässiga karaktär. 

1.2. Syftet med avhandlingen 

Avhandlingen syfte är att redogöra för den gällande rätten (de lege lata) som berör 

kapitallån. Detta innebär att jag systematiserar de bolags-, obligations-, bokförings- och 

skatterättsliga bestämmelserna som reglerar användningen av finansieringsinstrumentet.  

Då avhandlingens huvudsakliga perspektiv är skatterättsligt försöker jag sedan, på basis 

av redogörelsen för den gällande rätten, dra slutsatser om kapitallånets 

beskattningsmässiga karaktär. Detta innebär att jag utreder hur begreppen verklig natur 

och ekonomisk karaktär ska tolkas i hänsyn till kapitallån. Min avsikt är alltså att 

identifiera vilka omständigheter och tilläggsvillkor i anknytning till skuldförhållandet 

som kan leda till att kapitallån möjligtvis behandlas som eget kapital i beskattningen 

samt vilka påföljder detta har.  

1.3. Avgränsningar  

Jag är tvungen att göra en del strikta avgränsningar i fråga om avhandlingens 

omfattning.  Avsikten med avgränsningarna är att presentera det mångdimensionerade 

kapitallånet på ett koherent och möjligast lättläst sätt. Eftersom avhandlingens primära 

perspektiv är skatterättsligt avgränsar jag den privaträttsliga och bokföringsrättsliga 

redogörelsen till de nationella bestämmelser som direkt kan sammankopplas med 

användningen av kapitallån, t.ex. IFRS-standardernas inverkan på bokföringen av 

kapitallån behandlas inte i avhandlingen. I fråga om den obligationsrättliga regleringen 

är avgränsningen speciellt viktig då omständigheterna angående skuldförhållanden alltid 

påverkas av transaktionsparternas situationsspecifika behov. Därför ligger fokuset i 
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avhandlingen på sådana obligationsrättsliga bestämmelser som kan ha en direkt 

betydelse med hänsyn till kapitallånets beskattningsmässiga karaktär.  

För att ytterligare reducera avhandlingens omfattning avgränsas perspektivet till att 

endast gälla situationer där ett onoterat finländskt aktiebolag funktionerar som 

låntagare. Således redogörs inte för den inverkan som värdepappersmarknadslagen20 har 

då noterade aktiebolag emitterar masskuldebrevslån på den allmänna marknaden.  

Problematiken som uppstår i samband med den beskattningsmässiga gränsdragningen 

mellan eget och främmande kapital behandlas i avhandlingen huvudsakligen från ett 

rent inhemskt perspektiv, trots att klassificeringsproblem i anknytning till 

hybridinstrument främst uppkommer i gränsöverskridande finansieringstransaktioner. 

Därmed behandlas inte varken EG-rättsliga frågor eller frågor rörande de avtal som 

Finland ingått med andra länder för att undanröja internationell dubbelbeskattning 

närmare i denna avhandling. 

1.4. Metod och källor 

Avhandlingen baserar sig på en rättsdogmatisk forskningsmetod. Jag strävar alltså att 

systematisera samt tolka gällande rättsnormer och på så sätt, som Peczenik framför 

föreliggande rättsvetenskapliga disciplin, … framställa ett koherent nätverk av 

huvudregler och undantag21 angående kapitallån. Den rättsdogmatiska 

forskningsmetoden grundar sig på rättskälleläran och det juridiska 

argumentationssystemet. Avhandlingens källmaterial baserar sig därmed på lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och litteratur kring ämnesområdet. Rättsfallen som jag 

presenterar i avhandlingen är systematiskt valda för att kartlägga rättspraxisen i 

anknytning till problemställningen. 

Regleringen av kapitallån utgår sällan ifrån någon specifik lagstiftning, med undantag 

av de bolagsrättsliga och vissa skatterättsliga bestämmelser, utan regleringen baserar sig 

på allmänna bestämmelser. Kapitallån är därtill ett finansieringsinstrument som sällan 

behandlas i den inhemska rättsliga litteraturen. Hittills är den mest omfattande 

                                                        
20 Värdepappersmarknadslag (2012/746) 
21 Peczenik (2005), s. 249. 
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redogörelsen Seppo Villas dissertation, ”Pääomalaina – Velvoite- ja yhtiöoikeudellinen 

tutkimus osakeyhtiön oman pääoman ehtoisista lainoista Suomessa”, från år 1997. 

Villas arbete har givetvis också haft ett inflytande på denna avhandling. Vad beträffar 

den beskattningsmässiga problematiken om gränsdragningen mellan eget och 

främmande kapital bör också Reijo Knuutinens dissertation ”Muoto ja sisältö vero-

oikeudessa – erityistarkastelussa rahoitus- ja sijoitusinstrumentit” lyftas fram i detta 

sammanhang. 

1.5. Disposition 

Avhandlingen är uppdelad i sju kapitel varav kapitel ett är inledningen.  

Kapitel två redogör för aktiebolagets finansiering samt för de externa finansiärernas 

riskpositioner. I kapitlet presenteras också de egenskaper som kan identifieras i 

anknytning till eget och främmande kapital. Slutligen redogörs för hybridkapital. 

Kapitel tre redogör för den privaträttsliga regleringen av kapitallån. Det innebär en 

presentation av de bolags- och obligationsrättsliga bestämmelserna som reglerar 

användningen av finansieringsinstrumentet. Kapitlet avslutas med en jämförelse av 

kapitallånets bolagsrättsliga egenskaper i förhållandet till eget och främmande kapital. 

Kapitel fyra redogör för den skatterättsliga regleringen av kapitallån. Kapitlet 

presenterar också kortfattat de nya ränteavdragsbegränsningarna i det finländska 

näringslivet. 

Kapitel fem redogör för den bokföringsrättsliga regleringen av kapitallån.  

Kapitel sex behandlar frågan om kapitallånets beskattningsmässiga karaktär. Då 

kapitallån endast är en delfråga beträffande den beskattningsmässiga gränsdragningen 

mellan eget och främmande kapital presenteras klassificeringen av hybridinstrument 

först på en allmän nivå. Vid sidan om den finländska gränsdragningen presenteras också 

hur man närmar sig frågan i USA, Tyskland och Sverige. Kapitlet avslutas med en 

ingående utredning om hur kapitallånets skatterättsliga verkliga natur och ekonomiska 

karaktär ska tolkas. 
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Kapitel sju avslutar avhandlingen. Kapitlet inleds med mina slutsatser med hänsyn till 

avhandlingens problemformulering och syfte. I kapitlet analyserar jag också nuläget 

rörande kapitallånets beskattningsmässiga karaktär och anger vidare förslag om 

lagändring och fortsatt forskning. 

1.6. Terminologi 

I avhandlingen avser jag med gäldenär ett onoterat aktiebolag vilket verkar som 

låntagare i finansieringstransaktionen. Onoterat aktiebolag förkortas också ofta som 

bolaget. Med borgenär avser jag långivaren som verkar som motpart i 

finansieringstransaktionen med det onoterade aktiebolaget. Låneavtalet som parterna 

ingår förkortas i vissa fall som avtalet. I avhandlingen används begreppet 

intressegemenskap för att beskriva en situation där långivaren inte är en utomstående 

aktör. Med detta avses att det onoterade aktiebolaget anskaffar lånefinansieringen från 

en part som samtidigt verkar som aktieägare i bolaget. Aktieägaren kan vidare vara 

antingen en fysisk eller en juridisk person. 

Användningen av ordet hybridinstrument hänvisar i avhandlingen till 

finansieringsinstrument vilka kombinerar egenskaper som är typiska för eget och 

främmande kapital. På svenska används också uttrycket sammansatta finansiella 

instrument ibland men det används inte i denna avhandling. Istället för att upprepa ordet 

hybridinstrument förkortas det i avhandlingen ibland som hybrider. På motsvarande sätt 

kan finansieringsinstrument förkortas som instrument. 

I avhandlingen avses med klassificera fastställandet av ett hybridinstruments 

beskattningsmässiga karaktär. Med omklassificera åsyftas på en situation där en 

ursprunglig klassificering av ett hybridinstrument ändras i beskattningen. 
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2 AKTIEBOLAGETS FINANSIERING OCH 
FINANSIERINGSFORMERNAS EGENSKAPER 

2.1. Aktiebolagets grundkaraktär 

Aktiebolag är den populäraste företagsformen i Finland.22 Aktiebolagets grundkaraktär 

framkommer från ABL:s första kapitel vilket föreskriver om de centrala principerna för 

företagsformens verksamhet. Enligt lagen kan ett aktiebolag vara privat (Ab) eller 

publikt (Abp) (ABL 1:1.1). Skillnaden mellan dessa två former är att värdepapper i ett 

privat aktiebolag inte får tas upp till offentlig handel (ABL 1:1.2). Därmed kan endast 

publika aktiebolag noteras på börsen, dock behöver de inte göra det.23 

Aktiebolag är en från aktieägarna fristående juridisk person som uppkommer genom 

registrering (ABL 1:2.1). Syftet med aktiebolagets verksamhet är att bereda vinst åt 

aktieägarna, om det inte föreskrivs annat i bolagsordningen (ABL 1:5). Av lagens 

förarbeten framgår dock att detta inte innebär någon skyldighet att producera största 

möjliga vinsten på kort sikt, tidsperspektivet för vinstgeneringen är långsiktigt. Vidare 

anförs det att en sådan långsiktig vinstgenering kan åstadkommas genom investeringar i 

bolagets verksamhet, t.ex. genom förnyande av produktionsmaskineri eller 

produktutveckling. Samtidigt som investeringar stöder bolagets långsiktiga fortlevnad 

och vinstgenering stöder de också aktieägarnas intresse då bolagets värde ökar. På en 

fungerande marknad leder detta följaktligen till ett högre aktievärde.24 Mot denna 

bakgrund är aktiebolagets syfte alltså en kontinuerlig värdeökning som för sin del också 

tryggar borgenärernas och de övriga intressenternas rättigheter. 

2.2. Finansiering av aktiebolag 

I företagsverksamhet uppkommer det utgifter innan företaget får inkomster för dess 

prestationer. Aktiebolag, likasom de övriga företagsformerna, behöver därför 

finansiering för att möjliggöra, utveckla och bevara dess verksamhetsförutsättningar.25  

                                                        
22 Enligt Patent- och Registerstyrelsens statistik fanns det 238 110 st. registrerade aktiebolag i Finland den 
30.6.2013. Se PRH (2013). 
23 Se Finansinspektionen (2013). 
24 Se RP 109/2005, s. 43. 
25 Se t.ex. Lauriala (2008), s. 29 eller Knüpfer – Puttonen (2009), s. 15-16. 
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Aktiebolagens finansieringsalternativ kan indelas i intern och extern finansiering. 

Interna finansieringen uppbringar bolaget som en följd av verksamhetens positiva 

kassaflöden (inkomstfinansiering). Den externa finansieringen, vilken vidare kan 

indelas i eget och främmande kapital, anskaffar aktiebolag från utomstående finansiärer. 

Externt eget kapital erhåller bolag genom aktieemissioner där de som motprestation ger 

aktier till finansiären (aktieägare). Alternativt kan också befintliga aktieägare investera 

medel i bolaget utan att erhålla några aktier. Främmande kapital anskaffar aktiebolag 

genom att ingå i avtalsbaserade skuldförhållanden.  Lånefinansiering, vilken är en typ 

av skuldfinansiering, medför att lånegivaren (t.ex. bank eller annat företag) har en 

fordran på bolaget. Både det egna och främmande kapitalet ger upphov till 

finansieringskostnader, antingen i form av transaktionskostnader eller i form av löpande 

avkastning till aktieägare (vinstutdelning) eller lånegivare (ränta).26 

2.2.1. Aktiebolagets kapitalstruktur 

Valet av den mest kostnadseffektiva finansieringen är en av företagsledningens mest 

grundliggande uppgifter. Då är en effektiv kapitalstruktur, alltså sammansättningen av 

eget och främmande kapital, av högsta prioritet. Frågan hur bolag anordnar deras 

kapitalstruktur har behandlats i den ekonomiska litteraturen i årtionden.27 Genom 

tiderna har två modeller etablerat sig i fråga om vad som påverkar bolagets 

kapitalstruktur – Trade-off-teorin och Pecking order-teorin. 

Trade-off-teorin28 hävdar att företag som strävar att maximera deras värde optimerar 

kapitalstrukturen så att det främmande kapitalets skattesköld (tax shield benefits) 

motsvarar obeståndskostnaderna som finansieringsformen medför. Företagets värde kan 

enligt den statiska modellen anges som:29 

V = E + PV(D * Tc) – PV(cost of financial distress) 

                                                        
26 Se t.ex. Lauriala (2008), s. 30-31. Terminologin i samband med indelningen av finansieringsformerna 
skiljer sig något beroende på skribent. Vissa skribenter använder t.ex. begreppet inkomstfinansiering 
istället för intern finansiering. Därtill skiljer vissa skribenter endast mellan intern och extern finansiering i 
samband med eget kapital. Se t.ex. Knüpfer – Puttonen (2009), s. 30. 
27 Startpunkten för diskussionen kan anses vara Franco Modigliani och Merton H. Millers artikel ”The 
cost of capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”. Se Modigliani – Miller (1958). 
28 Ursprungligen presenterad av Kreutz och Lintzenbergerår år 1973. Se Kraus – Lintzenberger (1973). 
29 Se Brealey – Myers – Allen (2011), s. 475. 
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Teorin baserar sig alltså på effekterna som användningen av främmande kapital (D) har 

på företagsvärdet (V). Utgångspunkten för teorin är att företagets värde är lika med 

värdet av dess egna kapital (E) adderat med nuvärdet (PV) av skattesköldet som 

främmande kapital (D * Tc) medför.30 Skattesköldet uppkommer som en följd av 

avdragsrätten som de flesta skattesystemen ger bolag för räntekostnader på främmande 

kapital. Enligt teorin minskar dock nuvärdet av obeståndskostnader (cost of financial 

distress) alltid de positiva effekterna som främmande kapitalets skattesköld har på 

bolagsvärdet. Obeståndskostnader är kostnader som uppkommer när bolaget inte kan 

uppfylla, eller har svårigheter att uppfylla, de skyldigheter som uppkommer enligt 

låneavtalet. Dessa kostnader kan vidare anges som: 

 P (financial distress) * (direct + indirect cost of financial distress) 

Obeståndskostnaderna räknas alltså som sannolikheten (P) av finansiellt obestånd 

(financial distress) multiplicerat med de direkta och indirekta kostnaderna i samband 

med obestånd. Direkta kostnader är sådana som direkt kan förenas med finansiellt 

obestånd, t.ex. administrativa eller legala kostnader. Indirekta kostnader är svårare att 

uppskatta eftersom de baserar sig på de negativa effekterna som hotet av ett möjligt 

obestånd medför bolaget. Till de indirekta kostnaderna kan dock t.ex. räknas 

leverantörernas och kundernas ovilja att ingå i affärsförhållanden p.g.a. bolagets ökade 

konkursrisk.31 

Enligt Trade-off-teorin ökar alltså bolagets risk för finansiellt obestånd i takt med en 

ökad skuldsättning. En konkurs är sedan en juridisk följd av detta obestånd eftersom 

borgenärerna har en rätt att yrka att bolaget försätts i konkurs, och följaktligen överta 

kontrollen av dess tillgångar, om bolaget inte kan uppfylla de avtalsbaserade 

skyldigheterna. Teorin har kritiserats bl.a. för att den är svår att tillämpa i praktiken då 

en uppskattning av de indirekta kostnaderna av obestånd i hög grad är omöjligt.32 Därtill 

lämnar teorin flera frågor obesvarade, t.ex. varför framgångsrika företag med låg 

sannolikhet för obestånd inte maximerar nyttan av skattesköldet. Miller ifrågasatte 

också detta faktum och kritiserade teorin speciellt gällande uppskattningen av 
                                                        
30 Tc = Corporate tax (samfundsskattesats) 
31 Se t.ex. Brealey – Myers – Allen (2011), s. 476-480, om direkta och indirekta kostnader i samband med 
bolagets obestånd. Se också Knüpfer – Puttonen (2009), s. 189-191. 
32 Se t.ex. Brealey – Myers – Allen (2011), s. 479. 
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obeståndskostnaderna. Skribenten anförde att kostnaderna verkade vara oproportionellt 

låga i relation med skattefördelarna som de balanserades mot, dock accepterade han att 

obeståndskostnader alltid uppkommer i samband med lånefinansiering.33 

Pecking Order- teorin, formulerad av S. C. Myers år 1984, hävdar att företag inte har 

en optimal kapitalstruktur utan att de föredrar regelbundet intern finansiering framöver 

extern finansiering.34 Enligt teorin försöker företag minimera behovet av extern 

finansiering genom att tillämpa en strikt utbetalningspolicy vilket minimerar behovet av 

extern finansiering. Orsaken för detta är givetvis kostnaderna, i form av 

transaktionskostnader och löpande avkastning, som den externa finansieringen alltid 

medför. Om företag ändå är tvungna att finansiera verksamheten med extern 

finansiering föredrar de främmande kapital då dess kostnader är lägre än för eget 

kapital. Därefter använder sig bolaget av hybridfinansiering och först slutligen vänder 

sig bolaget till aktieägare för att finansiera verksamheten med dyrt eget kapital. Enligt 

Myers teori utgår bolagets kapitalstruktur därmed inte från en i förväg bestämd 

fördelning av eget och främmande kapital utan är beroende på hur verksamheten 

inbringar intern finansiering.  

2.2.2. Finansiärens risk 

En extern placering i ett aktiebolag, oavsett om det görs som en investering i det egna 

kapitalet eller som lånefinansiering, medför alltid att finansiären upptar en del av 

företagsverksamhetens risk. Denna risk kan från finansiärens perspektiv delas i två 

delar; den allmänna marknadsrisken (systematisk) som påverkas av konjunkturer, 

räntor, inflation, etc. och företagsrisken (osystematisk) som är förknippad med det 

enskilda företagets verksamhet.35 Företagsrisken kan vidare uppdelas i kreditrisken som 

bärs av bolagets långivare och investeringsrisken som bärs av aktieägarna. Kreditrisk 

kan definieras som osäkerheten att bolaget inte kan fullgöra, helt eller delvis, de 

skyldigheter som tillkommer det enligt låneavtalet. Investeringsrisken är sedan den risk 
                                                        
33 Se Miller (1977), s. 262, var skribenten konstaterar:  Let me first explain where I think the new optimum 
capital structure model goes wrong. It is not that I believe there to be no deadweight costs attaching to 
the use of debt finance. Bankruptcy costs and agency costs do indeed exist …. (I)t is just that these costs, 
by any sensible reckoning, seem disproportionately small relative to the tax savings they are supposedly 
balancing. Se också Allen (1989), s.13-14, om kritiken gällande trade-off-teorin. 
34 Se Myers (1984), s. 575-592. 
35 Se t.ex. Knüpfer – Puttonen (2009), s. 145-148.  
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som aktieägaren bär gällande utvecklingen av bolagsvärdet samt bolagets förmåga att 

betala löpande avkastning och återbetala det investerade kapitalet. Följaktligen är en 

betydande skillnad mellan dessa två företagsriskkomponenterna att investeringsrisken 

också medför en positiv risk vid sidan av den negativa, alltså är det möjligt att 

investeringen i det egna kapitalet genererar en högre/lägre totalavkastning än vad 

aktieägaren förväntat. Kreditrisken medför inte en sådan positiv risk då både 

återbetalningen och räntan enligt huvudregeln begränsas av avtalsinnehållet.36 

Enligt den allmänna ekonomiska regeln korrelerar den förväntade totalavkastningen för 

en placering positivt med dess risk.37 Totalavkastning kan vidare definieras som de 

positiva/negativa värdeförändringarna och erhållna kassaströmmar som en placering 

medför finansiären under en viss tidperiod.38 Från ett ekonomiskt perspektiv bör 

finansiärens ökade risktagning därmed kompenseras med en högre förväntad 

avkastning. I anknytning med aktiebolagets finansiering kommer finansiärernas risk 

rättsligt i uttryck genom bolagets lagstadgade betalningsordning. Betalningsordningen, 

som i Finland grundar sig på aktiebolagets institutionella ram, är den ordning i vilken 

bolaget får betala löpande avkastning eller återbetala kapital under dess löpande 

verksamhet eller vid upplösning. Mähönen och Villa definierar aktiebolagets 

institutionella ram som den inverkan som resultaträkningen, egna kapitalets samtliga 

poster, egna kapitalets varaktighet, finansieringsavtalen, bolagsordningen och framför 

allt de bolagsrättsliga bestämmelserna beträffande anskaffande av kapital och 

utbetalning av medel har på bolagets verksamhet.39 Utgångspunkten för 

betalningsordningen är att bolagets lånegivare är berättigade till betalningar oberoende 

av bolagets finansiella ställning medan aktieägarna endast kan kompenseras till den del 

som den finansiella ställningen tillåter det.40 Följaktligen är borgenärernas risk och 

avkastning mindre jämfört med aktieägarna då deras position prioriteras i den 

lagstadgade betalningsordningen. Aktieägarnas efterställda position i 

betalningsordningen kompenseras sedan med diverse rättigheter, t.ex. residual- och 

kontrollrätt, som aktieinnehavet medför. 

                                                        
36 Se Mähönen – Villa (2006), s. 14-15. Se också Tuomisto (1999), s. 44-50, om hantering av kreditrisk. 
37 Se t.ex. Knüpfer – Puttonen (2009), kapitel 6 ”Tuotto ja Riski”, s. 129-156.  
38 Se t.ex. Lauriala (2008), s. 84 eller Knüpfer-Puttonen (2009), s. 130. 
39 Se Mähönen – Villa (2006), s. 20. 
40 Se Mähönen – Villa (2006), s. 19. 
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2.3. Finansieringsformernas egenskaper 

Aktiebolagets institutionella ram och betalningsordning kan också användas som 

hjälpmedel för att identifiera egna och främmande kapitalets huvudsakliga egenskaper. 

Genom att identifiera dessa får man en bättre uppfattning om vilka rättigheter och 

skyldigheter diverse finansieringsinstrument medför bolagets finansiärer och vidare 

också vad det egna och det främmande kapitalet egentligen är från ett privaträttsligt 

perspektiv. 

2.3.1. Eget kapital 

Den grundläggande egenskapen för eget kapital är aktieägarnas efterställda position 

mot borgenärerna. I praktiken betyder detta att investeringsrisken som aktieägaren bär 

av bolagets verksamhet kompenseras först efter att de övriga intressenterna fått sin 

andel. I samband med upplösning av bolaget fastställs den efterställda positionen genom 

bestämmelserna i ABL 20:15 var det anges att aktieägarna är berättigade till bolagets 

tillgångar först efter att alla kända skulder blivit betalda. Samtidigt bör det noteras att 

aktieägarna ändå inte är personligt ansvariga för bolagets förpliktelser utöver det 

investerade kapitalet, de har alltså ett begränsat ansvar (ABL 1:2.2). Enligt Mähönen 

och Villa är det begränsade ansvaret grunden för aktiebolagets finansiering eftersom 

finansiärerna då slutligen bär företagsrisken tillsammans, den lagstadgade 

betalningsordningen anger endast i vilken ordning risken realiseras.41  

I samband med bolagets löpande verksamhet fastställs aktieägarnas efterställda position 

i betalningsordningen som en följd av egna kapitalets varaktighet vilket kan identifieras 

som finansieringsformens andra egenskap. Enligt ABL indelas bolagets egna kapital i 

bundet och fritt (ABL 8:1). Det bundna egna kapitalet består av bolagets aktiekapital42, 

uppskrivningsfond, fonden för verkligt värde och omvärderingsfond. Till bolagets fria 

egna kapital hänförs fonden för inbetalt fritt eget kapital (ABL 8:2), övriga fonder samt 

räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperioders vinst eller förlust. Bundna 

egna kapitalets varaktighet skyddas primärt genom bestämmelsen om 

borgenärsskyddsförfarandet (ABL 14:2). Enligt bestämmelsen har bolagets borgenärer 
                                                        
41 Se Mähönen – Villa (2006), s. 14-15. Se också Lauriala (2010), s. 403-404. 
42 Enligt ABL 1:3 ska ett privat aktiebolag ha minst 2 500 € aktiekapital och ett publikt aktiebolag minst 
80 000 € aktiekapital. 
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rättigheten att motsätta sig en minskning av aktiekapitalet om det inte sker p.g.a. 

förlusttäckning. Det övriga bundna egna kapitalet kan inte utdelas från bolaget. Det fria 

egna kapitalets varaktighet grundar sig på ABL 13:1 som anger diverse utbetalningssätt 

av bolagets medel. Bestämmelsen anger att bolagets medel endast kan betalas ut genom 

utbetalning av vinst (vinstutdelning), utbetalning från FIFEK, minskning av 

aktiekapitalet med beaktande av borgenärsskyddsförfarandet, förvärv samt inlösen av 

egna aktier eller i samband med upplösning av bolaget enligt ABL 20 kapitel. Det fria 

egna kapitalets varaktighet framhävs vidare genom solvenstestet (ABL 13:2) enligt 

vilken medel inte får utbetalas om bolaget är insolvent eller om det skulle leda till 

insolvens. Vid sidan om solvenstestet ska bolaget också i anknytning till utbetalningar 

följa balanstestet (ABL 13:5). Detta innebär att bolaget endast kan utbetala fritt eget 

kapital till den del som bolagsordningen tillåter det.  

Den tredje egenskapen för eget kapital är förbudet att bolaget kunde ställa en säkerhet 

till aktieägaren gällande återbetalning av kapital eller vinstutdelning (säkerhetsförbud). 

Fastän ABL inte specifikt förbjuder en ställd säkerhet anser Mähönen och Villa att en 

sådan skulle strida mot principen om egna kapitalets varaktighet och förvränga de 

externa finansiärernas riskpositioner.43 Säkerhetsförbudet understryker alltså 

aktieägarnas efterställda position i bolagets betalningsordning. 

Utgångspunkten för aktiebolaget institutionella ram är att aktieägarna erhåller en rätt till 

mervärdet som bolaget åstadkommer som en följd av verksamheten. Denna residualrätt 

kan också identifieras som en egenskap för det egna kapitalet. Totalavkastningen för 

enskilda aktieägare är därmed teoretiskt obegränsad i förhållandet till det investerade 

kapitalet. Då aktieägarna har det största intresset att maximera bolagets värde är det 

följaktligen också motiverat att de erhåller en kontrollrätt (rösträtt i bolagsstämman) för 

att övervaka bolagets verksamhet. Premissen att en aktieinvestering inte har en i förväg 

bestämd förfallodag, alltså att är de perpetuella (eviga), ökar ytterligare aktieägarens 

behov att kontrollera och bestämma över bolagets verksamhet. Aktieägarnas residual- 

och kontrollrätt kan alltså anses vara ersättande egenskaper för att de bär en ökad risk 

som följd av den efterställda positionen i betalningsordningen. Dessa egenskaper, 
                                                        
43 Se Mähönen – Villa (2006), s 58. Fastän ABL inte direkt anger ett förbjud att ställa en säkerhet får 
principen dock stöd av ABL 13:10 som begränsar bolagets möjlighet att finansiera förvärvet av egna 
aktier. 
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tillsammans med att aktieinvesteringar är perpetuella, skiljer sig dock från egna 

kapitalets övriga egenskaper då de enligt ABL kan, trots att alla aktier enligt 

huvudregeln medför lika rätt i bolaget, modifieras genom användning av olika aktieslag 

(ABL 3:1). Bolaget kan t.ex. begränsa ett aktieslags rösträtt, inkludera en inlösenrätt 

eller ange ett aktieslag en fördel gällande vinstutdelning. Därför identifierar Mähönen 

och Villa dessa egenskaper som oegentliga, fastän de är minst lika betydelsefulla som 

de övriga egenskaperna. Genom att använda sig av olika aktieslag kan bolaget alltså 

modifiera aktieägarnas interna rättigheter utan att det skulle påverka borgenärernas 

riskposition. Modifikationer av de oegentliga egenskaperna medför ofta att aktiens 

egenskaper närmar sig främmande kapital fastän det bolagsrättsligt ännu anses vara eget 

kapital.44  

2.3.2. Främmande kapital  

Den grundläggande egenskapen för främmande kapital är att lånefinansieringen är 

avtalsbaserad. Låneavtal mellan bolaget och dess borgenärer regleras i Finland primärt i 

L om skuldebrev45 (SBL). Därtill har de allmänna avtalsrättsliga principerna också en 

betydelse vid fastställande av parternas rättigheter och skyldigheter i ett 

skuldförhållande. Grunderna för allmän avtalsrätt är principerna om avtalsbundenhet 

(pacta sunt servanda) och avtalsfrihet. Med principen om avtalsbundenhet avses att 

avtalsparter är skyldiga att uppfylla de löften som tillkommer dem enligt 

avtalsinnehållet. Principen om avtalsfrihet innebär att rättsubjekt fritt kan bestämma om 

de vill ingå ett avtal, avtalsparten och avtalsinnehållet.46  

En annan egenskap för främmande kapital är den bestämda lånetiden. Utgångspunkten 

är att bolaget och borgenären avtalar om en specifik förfallodag men då varken SBL 

eller ABL anger några begränsningar gällande frågan kan parterna fritt avtala om 

lånetiden. Den tredje typiska egenskapen för främmande kapital är att parterna i 

skuldförhållandet avtalar om bestämda åter- och räntebetalningar. Denna egenskap är 

                                                        
44 Se Mähönen – Villa (2006), s. 63-64. 
45 Lag om Skuldebrev (1947/622) 
46 Se Hoppu (1985), s. 39. Den grundläggande avtalsfriheten begränsas dock i vissa fall genom 
preciserande lagstiftning vars syfte är att skydda en viss part i avtalsförhållandet eller att begränsa 
avtalsvillkorens omfattning. Avtalsbundenheten kan också begränsas om avtalet åstadkommer oskäliga 
effekter. Se Hoppu (1985), s. 39-58, om begränsning och jämkning av rättshandlingar. 



 

 

18 

den huvudsakliga skillnaden mellan eget och främmande kapital eftersom borgenären 

inte är berättigad till bolagets tillgångar utöver det avtalade lånebeloppet och räntan. 

Således ökar eller minskar borgenärens totalavkastning enligt huvudregeln inte i 

korrelation med bolagets värde. Parterna kan dock med stöd av avtalsfriheten t.ex. 

komma överens om att räntan baserar sig på bolagets resultat (vinstandelslån) eller att 

den korrelerar positivt med kapitalmarknadernas allmänna utveckling.  

En ytterligare egenskap för främmande kapital är premissen om att borgenären kräver 

en ställd säkerhet för lånet. Ställda säkerheter medför borgenären en rätt att inlösa 

säkerheten i samband med bolagets konkurs och kan följaktligen anses vara den 

traditionellaste riskhanteringsmekanismen som borgenärer anlitar sig på. Ifall det saknas 

tillgångar som kunde ställas som säkerhet kan bolagets möjlighet att uppta främmande 

kapital till relativt förmånliga villkor försämras. 

Mähönen och Villa identifierar vidare också bolagets obegränsade betalningsskyldighet 

som en egenskap för främmande kapital.47 Enligt de obligationsrättsliga principerna är 

bolaget nämligen tvunget att erlägga avtalade åter- och räntebetalningar oberoende av 

räkenskapsperiodens resultat. Om bolaget inte kan uppfylla de avtalade 

betalningsskyldigheterna, och fordran inte är obetydlig, har en borgenär rätt att yrka att 

bolaget försätts i konkurs enligt konkurslagens48 2:2. Detta kan leda till att aktieägarna 

förlorar rätten att råda över bolagets tillgångar (Konkurslagen 3:1). 

Som följd av främmande kapitalets huvudsakliga egenskaper är långivarens största 

intresse ofta att försäkra sig om att bolagets medelsförvaltning är ordnad på ett 

betryggande sätt så att dess verksamhetsförutsättningar och betalningsförmåga inte 

försämras i framtiden.49 Trots behovet av dylika kontrollmekanismer medför 

lagstiftningen enligt grundval inga formella kontrollrättigheter för borgenärer. Skyddet 

mot bolagets opportunistiska handlingar tillförs borgenären genom de bolagsrättsliga 

bestämmelserna om borgenärsskyddsförfarande som säkerställer det egna kapitalets 

varaktighet både under den löpande verksamheten och vid upplösning (ABL 13:1, 13:2, 

13:5, 14:2 och 20:15). Dock medför ABL borgenären vissa indirekta kontrollrättigheter 

                                                        
47 Se Mähönen – Villa (2006), s. 73. 
48 Konkurslag (2004/120). 
49 Se Lauriala (2008), s. 183. 
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genom att lagen kräver deras samtycke för bolagets samtliga handlingar. Dessa 

uppkommer emellertid inte i samband med den löpande verksamheten utan främst i 

samband med företagsarrangemang, t.ex. kan borgenärerna motsätta sig en fusion (ABL 

16:6). Beroende på lånefinansieringens karaktär kan avtalsparterna ändå, med stöd av 

den allmänna avtalsrättsliga principen om avtalsfrihet, relativt fritt avtala om diverse 

avtalsbaserade kontrollmekanismer (kovenanter) vilka medför borgenären en möjlighet 

att kontrollera gäldenärens verksamhet. Sådana mekanismer är speciellt vanliga då 

gäldenären inte har tillgångar att ställa som säkerhet eller p.g.a. lagstiftningen inte får 

ställa tillgångar som säkerhet för lånefinansieringen. 

Den allmänna obligationsrättsliga grundprincipen anger att bolagets borgenärer är 

jämställda (pari passu). Detta kan också identifieras som en typisk egenskap för 

främmande kapital. Principen får stöd av L om borgenärernas betalningsordning50 

(BBL) 2 § var det anges att borgenärer har lika rätt till betalningar i förhållande till 

beloppet av sina fordringar. Undantag till principen uppkommer om det är frågan om en 

i BBL 6 § angiven efterställd fordring, t.ex. kapitallån, vars lånevillkor efterställer 

(subordinerar) borgenärens position i betalningsordningen i förhållandet till bolagets 

övriga borgenärer. Bolagets borgenärer kan också inbördes avtala (intercreditor 

agreements) om en motsvarande flerfaldig betalningsordning. Då ges vissa, ofta större, 

borgenärer en bättre ställning i betalningsordningen (seniorlån) på bekostnad av övriga 

borgenärer (juniorlån). Gäldenären är dock ofta tvungen att kompensera 

juniorborgenärerna för den högre risktagningen genom att t.ex. betala en högre ränta.51 

Tabell 1 nedan sammanfattar det egna och det främmande kapitalets huvudsakliga 

egenskaper. 

                                                        
50 L om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1992/1578). 
51 Se t.ex. Lauriala (2010), s. 405. 
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EGET KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL 

    
Aktiebaserat Avtalsbaserat 

   
 Efterställd position Obegränsad betalningsskyldighet 

   
Kapitalets varaktighet Bestämd åter-/räntebetalning 

  
 Säkerhetsförbud  Ställd säkerhet 

   
Kontrollrätt Inga formella kontrollrättigheter 

    
 Residualrätt Borgenärerna likställda  

  
  Perpetuellt Bestämd lånetid 

Tabell 1 Det egna och det främmande kapitalets egenskaper. 

2.3.3. Hybrid kapital 

Finländska aktiebolag kan numera finansiera verksamheten med allt mer särpräglade 

finansieringsinstrument inom ramen för den flexibla lagstiftningen angående 

företagsfinansiering. Hybridinstrument52, vilka i Finland kan anses vara en följd av den 

avtalsrättsliga principen om avtalsfrihet och ABL:s dispositiva karaktär (ABL 1:9), är 

enligt den allmänna ekonomiska definitionen en kombination av eget och främmande 

kapital.53 Med andra ord kombinerar hybridinstrument egenskaper av de båda 

huvudsakliga finansieringsformerna. Rättsligt finns det dock ingen hybridkapitalklass 

utan hybridinstrument är rättsligt alltid antingen eget eller främmande kapital vilket 

betyder att finansiären alltid är antingen en aktieägare eller en borgenär.  

Hybrid kapital indelas vanligtvis i aktie- och lånebaserade hybridinstrument beroende 

på vilken rättslig form (aktie eller låneavtal) de baserar sig på. Aktiebaserade 

hybridinstrument uppkommer då aktiers oegentliga egenskaper modifieras så att 
                                                        
52 På finska används begreppet välipääomaninstrumentti eller sekamuotoinen rahoitusinstrumentti. 
Lautjärvi definierar mezzanine financing som avtalsbaserad hybridfinansiering medan begreppet också 
används allmänt på engelska för att beskriva kapitalklassen mellan eget och främmande kapital. Se 
Lautjärvi (2011), s.1341. Se även Knuutinen (2009), s. 394. I bokföringterminologin syftar man med 
hybridlån på lån som enligt IAS 32 kan presenteras i balansräkningen som egna kapital. Se t.ex. Knüpfer 
– Puttonen (2009), s. 42 eller Ylisaukko-oja (2012), s. 40. 
53 T.ex. Financial Times Lexicon definierar hybrid kapital (hybrid capital) som: This type of capital has 
both debt and equity features. Se Financial Times(2013). Se också t.ex. Knüpfer – Puttonen (2009), s. 39 
eller Villa (2001), s. 7. 
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instrumentet närmar sig främmande kapital. På motsvarande sätt uppkommer 

lånebaserade hybridinstrument genom att parterna avtalar om villkor som motsvarar 

egenskaper som är typiska för eget kapital. Regleringen av hybrider beror på 

föreliggande instrumentets rättsliga form. Aktiebaserade hybridinstrument regleras 

genom bestämmelserna i ABL, bolagsordningen, bolagsavtalet och bolagsstämmans 

beslut. Lånebaserade hybridinstrument regleras huvudsakligen genom avtals- och 

obligationsrättsliga bestämmelser.54 Kapitallån skiljer sig dock från de övriga 

lånebaserade hybridinstrumenten då dess användning regleras direkt genom 

bestämmelserna i ABL:s 12 kapitel.  

Fördelen med hybridinstrument är att bolag kan använda dem för att erbjuda finansiärer 

mångsidiga kombinationer av risk och avkastning. Bolag drar också själv en nytta av 

finansieringsformen då den kan användas för att optimera kapitalstrukturen.55 Syftet 

med användningen kan också t.ex. vara att bolaget vill skydda sig mot marknadernas 

fluktuationer genom att till dels finansiera verksamheten med lånebaserade hybrider 

vars ränta är beroende på verksamhetens resultat (vinstandelslån). Alternativt är 

finansiärer inte alltid villiga att betala ett premium för aktierelaterade kontrollrättigheter 

men eftersträvar ändå aktiens värdestegrings- eller utdelningspotential. Då kan bolaget 

emittera aktiebaserade hybridinstrument vilka inte medför någon rösträtt, t.ex. 

preferensaktier.56 I sådana fall avstår aktieägaren alltså från kontrollrätten i fråga om 

bolagets utvecklig och förlorar samtidigt möjligheten att reagera på ledningens och 

övriga aktieägarnas opportunistiska beteende. Den ökade investeringsrisken 

kompenseras med ekonomiska fördelar, t.ex. kan aktieägaren då vara berättigad till en 

fast vinstutdelning vilken prioriteras före andra utbetalningar till övriga aktieägare.57 

Egna kapitalets kontroll- och residualrätt kan också användas för att minska kostnaderna 

för vanlig lånefinansiering. Låneavtal kan t.ex. medföra borgenären en rätt att 

konvertera fordran mot gäldenärens aktier (konvertibla skuldebrev) eller en optionsrätt 

(optionslån). Dylika lånebaserade hybridinstrument medför borgenären en indirekt 

residual- och kontrollrätt i bolaget.  
                                                        
54 Se Mähönen – Villa (2006), s. 75. 
55 Se t.ex. Knuutinen (2009), s. 397 eller Villa (2001), s. 25. 
56 Preferensaktier kan vidare t.ex. modifieras så att de är i bättre position än stamaktier vid företagets 
likvidation eller så att vinstutdelningen delvis också kan öka i proportion med bolagets resultat. Se Villa 
(2001), s. 116-118, om preferensaktier. 
57 Se Villa (2001), s. 46-48. 
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I vissa fall kan syftet med användningen av hybridkapital vara att stabilisera bolagets 

finansiella ställning, t.ex. i samband med ett saneringsförfarande. En sådan situation kan 

uppkomma som en följd av att bolagets verksamhet varit förlustbringande en längre tid 

och det har svårigheter att uppfylla de avtalade betalningsskyldigheterna till 

borgenärerna. Den traditionella metoden är då att minska på bolagets aktiekapital för att 

undvika en konkurs. Minskningen av bolagets aktiekapital p.g.a. förlusttäckning 

resulterar dock till en tidsbunden utbetalningsbegränsning enligt ABL 14:2.2.58 

Alternativt kan bolaget då också anskaffa tilläggsfinansiering genom en traditionell 

aktieemission eller som en direkt investering i det fria egna kapitalet av befintliga 

aktieägare. Problemet med en emission är att den troligtvis diluerar befintliga 

aktieägarnas ekonomiska anspråk på bolaget. Därtill kan bolaget givetvis också försöka 

anskaffa tilläggsfinansiering genom traditionell lånefinansiering, antagligen är det dock 

svårt att få till förmånliga villkor i samband med en förlustbringande verksamhet. 

Användningen av hybridfinansiering kan i beskrivna situationer erbjuda ett neutralare 

alternativ från bolagets perspektiv. Bolaget kan t.ex. stabilisera den finansiella 

ställningen med kapitallån eller preferensaktier utan rösträtt. Dessa hybrider förbättrar 

den finansiella ställningen, och ökar följaktligen också borgenärsskyddet, utan att 

medföra finansiären någon kontrollrättighet i bolaget.59  

I vissa fall kan orsakerna för användningen av hybridinstrument också vara 

sammankopplat med villkoren för utomstående lånefinansiering utan att det direkt vore 

frågan om bolagets stabiliseringsbehov. Banker kan nämligen i vissa fall, för att minska 

den egna kreditrisken, förutsätta i samband med traditionell lånefinansiering att bolag 

allmänt förstärker deras finansiella ställning.60 Då kan användningen av diverse 

lånebaserade hybridinstrument, istället för en traditionell aktieemission eller direkta 

investeringar i bolagets egna kapital, vara ett bättre alternativ från både bolagets och de 

befintliga aktieägarnas perspektiv.  

                                                        
58 ABL 14:2.2 anger: Om aktiekapitalet har minskats för att täcka en förlust, kan fritt eget kapital under 
tre år efter det att minskningen registrerats betalas ut till aktieägarna endast med iakttagande av 
borgenärsskyddsförfarandet enligt 3–5 §. En borgenär har dock inte rätt att motsätta sig utbetalningen, 
om aktiekapitalet har ökats med minst minskningsbeloppet. 
59 Se Villa (2001), s. 43. 
60 Se Knuutinen (2009), s. 397. 
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Syftet med användningen av hybrider har ofta en direkt koppling med instrumentens 

avvikande behandling inom olika rättsområde. Det är nämligen inte givet att hybrider 

behandlas privat-, bokförings- och skatterättsligt lika.61 För bolaget är målsättningen då 

ofta att instrumentet bokförings- och privaträttsligt behandlas som eget kapital samtidigt 

som det skatterättsligt behandlas som främmande kapital. Detta medför att avkastningen 

på instrumentet är en avdragsgill ränta i bolagets beskattning samtidigt som placeringen 

ändå förbättrar bolagets relationstal. I vissa fall är det bakomliggande syftet med 

användningen av lånebaserade hybridinstrument också att undvika egna kapitalets 

dubbelbeskattning, speciellt gäller detta i fall räntans mottagare samtidigt agerar direkt 

eller indirekt som en aktieägare i bolaget. Sammankopplingen mellan hybridinstrument 

och skatteplanering framhävs speciellt i samband med internationell beskattning. Vid 

gränsöverskridande finansieringstransaktioner kan det nämligen uppstå s.k. 

klassificeringsproblem när använda hybridinstrumentens beskattningsmässiga karaktär 

är oklar.62 Då kan länderna i vissa fall behandla den löpande avkastningen på 

hybridinstrument på avvikande sätt. Följaktligen kan avkastningen i vissa fall bli i sin 

helhet obeskattad om den behandlas som en avdragbar utgift hos betalaren och som en 

skattefri inkomst hos mottagaren. Alternativt kan den också dubbelbeskattas p.g.a. 

ländernas avvikande bedömning om instrumentets beskattningsmässiga karaktär.63  

De bakomliggande orsakerna för användningen av hybrisinstrument är alltid beroende 

på bolagets och finansiärens situationsspecifika behov. Därför är det oändamålsenligt att 

här försöka beskriva alla de möjliga situationerna där användningen av 

hybridinstrument kan anses vara fördelaktigt för bolaget och dess finansiärer. I detta 

sammanhang bör det ändå framhävas att det inte är korrekt att påstå att syftet med 

användningen av hybrider alltid endast skulle vara att uppnå beskattningsmässiga 

fördelar. Allt som allt anser Villa att användningen av hybridinstrument i bästa fall kan 

resultera till att parterna i transaktionen kan utnyttja både det egna och det främmande 

kapitalets huvudsakliga fördelar.64 Hybridinstrument har följaktligen blivit allt mer 

vanligare bland finländska bolag och används därtill ofta i samband med riskfylld 
                                                        
61 Enligt Villa uppstår det horisontella argumentationsproblemet främst mellan skatte- och bolagsrätten. 
Se Villa (2001), s.14. 
62 Om klassificering av hybridinstrument se kapitel 6. 
63 Till exempel Helminen anser att användningen av hybridinstrument ofta medför betydliga 
skatteplaneringsmöjligheter. Se Helminen (2009), s. 313. 
64 Se Villa (2001), s. 25. 
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startup- och projektfinansiering.65 Tabell 2 nedan presenterar de finländska 

aktiebolagens huvudsakliga finansieringsinstrument och deras ställning i den 

bolagsrättsliga betalningsordningen. Instrumenten på det gråa området kan identifieras 

som traditionella hybridinstrument.66 

  FINANSIERINGSINSTRUMENT STÄLLNING I BO 
      
  Aktie med flerfaldig rösträtt 6 

EK Stamaktie 6 
  Preferensaktie med residualrätt 5-6 
  Preferensaktie utan residualrätt 5-6 
  KAPITALLÅN 4 
  Konvertibla lån/optionslån 2 
  Vinstandelslån 2 

FK Debenturer och övriga efterställda lån 3 
  Masskuldebrevslån 2 
  Långfristiga lån 2 
  Kortfristiga lån 1 

Tabell 2 Aktiebolagets huvudsakliga finansieringsinstrument och deras position i den 
lagstadgade betalningsordningen.  

 

 

                                                        
65 Se Lautjärvi (2011), s. 1341-1343. Om användning av hybridkapital i samband med startup- och 
projektfinansiering se Villa (2001), s. 48-52. Hybrid kapital används också ofta i samband med riskfyllda 
venture capital transaktioner. Se t.ex. FVCA (2013) där flera av branschens medlemmar anger att de 
använder olika former av hybridinstrument, bl.a. kapitallån, i samband med deras transaktioner. 
66 Jmf. t.ex. Villa (2001), s. 12 eller Tuomisto (1999), s. 35. 
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3 PRIVATRÄTTSLIGA REGLERINGEN AV KAPITALLÅN 

Detta kapitel redogör för den nuvarande bolags- och obligationsrättsliga regleringen av 

kapitallån. Vissa betydelsefulla ändringar jämfört med GABL presenteras också 

kortfattat.67 

3.1. Låneavtalet  

Enligt ABL 12:2.1 ska avtal om kapitallån ingås skriftligen och instrumentet anses 

därmed obligationsrättsligt vara en skuld för bolaget.68 Innehållet i avtalet kan enligt 

bestämmelsen också ändras under lånetiden. Ändringarna är dock ogiltiga om de strider 

emot de tvingande bestämmelserna angående finansieringsinstrumentet. Parterna kan 

även ändra villkoren för ett tidigare upptaget vanligt lån så att det i fortsättningen 

uppfyller förutsättningarna för kapitallån, därmed krävs det inte att ett kapitallån alltid 

är ett nytt lån.69  

I samband med den bolagsrättsliga introduktionen av kapitallån år 1997 motiverades 

kravet på ett skriftligt avtal med att påpeka att detta försäkrar att minimikraven är 

bevisligen uppfyllda.70 Lagstiftningen kräver dock inte att parterna i låneavtalet 

specificerar att det är frågan om ett kapitallån. Samtidigt anförs det ändå i lagens 

förarbeten att det kan vara skäl att parterna i låneavtalet nämner att det är frågan om ett 

kapitallån för att undvika oklarheter.71 Det senare alternativet kan anses vara 

fördelaktigare med tanke på parternas rättsäkerhet. I vissa fall kan det nämligen vara 

oklart om lånet är ett kapitallån, subordinerat lån eller ett vanligt lån. Då avgörs frågan 

ifall bestämmelserna om kapitallån kan tillämpas på lånet utifrån parternas syfte.72  

Parterna i skuldförhållandet får också avtala om ytterligare villkor rörande kapitallånet 

förutsatt att de inte är i strid mot ABL:s tvingande bestämmelser.73 Därtill bör också de 

                                                        
67 Tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen på kapitallån som upptagits före revideringen av 
aktiebolagslagen år 2006 medför vissa bolagsrättsliga problem. För närmare beskrivning av dessa se Villa 
(2007): ”Pääomalaina ja uusi osakeyhtiölaki”. 
68 Se Mähönen – Villa (2006), s. 183. 
69 Se Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio (2012), s. 187. 
70 Se RP 89/1996, Detaljmotivering kapitel 5. 
71 Se RP 109/2005, s. 121. 
72 Se RP 109/2005, s. 120. 
73 Se RP 109/2005, s. 121. 
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allmänna bolagsrättsliga principerna, t.ex. principen om aktieägarnas likställighet (ABL 

1:7), beaktas vid ingående av avtalet. De möjliga tilläggsvillkoren som parterna kan 

inkludera i kapitallån är flertaliga eftersom sakförhållanden som påverkar villkoren är 

alltid situationsspecifika. Men t.ex. parternas behov, förhandlingsposition och 

borgenärens kreditrisk påverkar högst antagligen alltid avtalets slutliga innehåll.  

3.2. Efterställd position i bolagets betalningsordning 

Kapitallån är bolagsrättsligt ett efterställt lån då dess kapital och ränta endast kan 

betalas med sämre företrädesrätt till borgenärer under bolagets likvidation och konkurs 

(ABL 12:1.1 p.1).74 Enligt ABL:s förarbeten skiljer sig kapitallån från övriga 

efterställda lån, t.ex. debenturer75, i det avseendet att återbetalning och ställande av 

säkerhet i strid med ABL är förenat med samma påföljder som övrig olaglig utbetalning 

av bolagets medel.76 Fastän bolaget skulle använda sig av flera olika efterställda lån för 

att finansiera verksamheten måste kapitallån dock alltid vara det mest efterställda i 

betalningsordningen. 

I praktiken betyder den efterställda positionen i betalningsordningen att kapitallån kan 

vid likvidation eller konkurs endast återbetalas efter att bolagets övriga borgenärer är 

kompenserade till fulla beloppet, men ändå innan aktieägarna har rätt till residual i 

enlighet med ABL 20:15. Följaktligen ökar användningen av kapitallån 

borgenärsskyddet i aktiebolag. Fastän kapitallån är efterställda har dess borgenärer ändå 

samma rättigheter i samband med likvidation och konkurs som övriga borgenärer – om 

bolaget inte kan återbetala ett kapitallån under likvidation försätts bolaget i konkurs. 

Vidare får ett kapitallån i samband med konkurs och likvidation betalas efter bolagets 

övriga skulder fastän de bolagsrättsliga förutsättningarna för dess återbetalning (se 

nedan) inte skulle vara uppfyllda.77  

                                                        
74 Borgenärens efterställda ställning får ytterligare stöd av bestämmelserna i L om den ordning i vilken 
borgenärer skall få betalning (1992/1578). Lagens 6 § 1 mom. p.4 anger: …(S)ist skall betalning erläggas 
för… en fordran som grundar sig på ett sådant lån vars kapital och ränta samt annan gottgörelse enligt 
lånevillkoren får betalas endast med en sämre förmånsrätt än alla andra fordringar, då företaget 
upplöses eller är försatt i konkurs. 
75 Enligt SBL 34 § är debenturer är masskuldebrev som har sämre förmånsrätt än emittentens övriga 
förbindelser.  
76 Se RP 109/2005, s.121. 
77 Se RP 109/2005, s. 122. 
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ABL 12:2.3 anger som utgångspunkt att alla kapitallånborgenärer är sinsemellan 

likställda och har således samma rätt till bolagets medel. Bestämmelsen är dispositiv 

och bolaget kan fritt använda sig av flera kapitallån med olika riskpositioner. 

Tillämpningen av en sådan flerfaldig struktur kräver dock att bolaget och alla 

borgenärer i fråga specifikt har avtalat om det. Bolaget måste enligt de tvingande 

bestämmelserna i ABL uppge i verksamhetsberättelsen alla upptagna kapitallån och de 

huvudsakliga villkoren i låneavtalen (ABL 8:5.3 p.2).  

3.3. Förutsättningarna för återbetalning och räntebetalning 

Enligt ABL får bolaget återbetala ett kapitallån och betala ränta på lånet endast till den 

del som bolagets fria egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten 

överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast avslutade 

räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut (ABL 12:1.1 p.2). 

Den nuvarande bestämmelsen skiljer sig betydligt från GABL som angav att ränta på 

kapitallån endast kunde betalas med bolagets utbetalbara medel (GABL 5:1.1 p.3). Den 

tidigare lagstiftningen förutsatte alltså att det efter en åter- eller räntebetalning återstod 

full täckning för bolagets bundna kapital och övriga icke utbetalbara poster.78 ABL:s 

nuvarande ordalydelse medför att bolaget får betala ränta på kapitallån, och bokföra den 

som en kostnad i resultaträkningen, även då det ökar den pågående räkenskapsperiodens 

förlust. Mähönen och Villa anser att precis detta är den största skillnaden jämfört med 

den tidigare regleringen av kapitallån. De påpekar dock att inget hindrar parterna att 

avtala om strängare begränsningar i fråga om räntebetalningarna. Enligt skribenterna är 

den andra betydelsefulla ändringen att räntebetalningen och kapitallånets återbetalning 

inte mera grundar sig på ett koncernbokslut utan är bolagsspecifikt.79  

Det bör noteras att ABL 12:1.1 p.2 preciserar att avgörande gällande åter- och 

räntebetalning är det utbetalbara beloppet vid betalningstidpunkten, inte alltså beloppet 

enligt det senaste fastställda bokslutet. Detta medför att bolaget, när det beslutar om 

åter- och räntebetalning av kapitallån, måste beakta utbetalningar av medel som skett 

efter att det senaste bokslutet fastsällts. Därmed påverkar en minskning av disponibla 

medel under pågående räkenskapsperiod, t.ex. genom en vinstutdelning efter att det 
                                                        
78 Se RP 109/2005, s. 122. 
79 Se Mähönen – Villa (2006), s. 185-187. 
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senaste bokslutet fastställts, beloppets storlek. Bolaget är dock inte tvunget att fastställa 

ett mellanbokslut som grund för ränte- eller återbetalningar av kapitallån. Det kan också 

använda en korrigerad version av det senast fastställda bokslutet som beaktar senare 

utbetalningar av medel.80 Det utbetalbara beloppet i anknytning till kapitallån fastställs 

därmed som: 

+ Fritt EK enligt det senast fastställda bokslutet  

– Minskning av fritt EK efter fastställande av bokslutet 

+ Bolagets samtliga kapitallån  

– Balansräkningens förlust 

= Belopp som bolaget kan använda för ränta och återbetalning av kapitallån 

 

Solvenstestet (ABL 13:2), som för övrigt är grunden för all utbetalning av medel i ABL, 

tillämpas inte på ränte- eller återbetalning av kapitallån. Av lagens förarbeten framgår 

att utgångspunkten för betalningarna är balanstestet (ABL 13:5) som anger att …(O)m 

inte annat följer av vad som i 2 § (solvenstest) föreskrivs om bolagets solvens, får 

bolaget betala ut fritt eget kapital från vilket har dragits av belopp som enligt 

bolagsordningen inte får betalas ut. Beträffande kapitallån utvidgas ändå det 

utbetalningsbara beloppet (fria egna kapitalet) med samtliga kapitallån som bolaget har. 

I förarbeten motiveras beslutet om att inte tillämpa solvenstestet på betalningar i 

samband med kapitallån genom att påpeka att borgenären inte har motsvarande 

möjligheter som aktieägare att påverka bolagets förvaltning eller utreda bolagets 

ekonomiska situation.81 Förarbeten beaktar alltså inte att det är möjligt, och t.o.m. 

vanligt, att avtalsparterna inkluderar villkor i låneavtalet som medför att borgenären får 

information om gäldenärens verksamhet eller kan påverka beslutsfattandet.82  

Som en följd av att solvenstestet inte tillämpas i samband med kapitallån kan bolaget, 

om de övriga förutsättningarna uppfylls, återbetala kapitalet eller betala ränta fastän det 

                                                        
80 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 185. 
81 Se RP 109/2005, s. 122. Mähönen och Villa påpekar ytterligare att tillämpningen av solvenstestet inte 
skulle vara motiverat eftersom det slutligen är frågan om ett skuldförhållande. Se Mähönen – Villa 
(2006), s. 187. 
82 Om borgenärens avtalsbaserade kontrollrättigheter i samband med kapitallån se kapitel 3.10. 
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skulle vara känt att bolaget är insolvent eller att betalningen skulle leda till insolvens.83 I 

lagens förarbeten påpekas det dock att om bolaget är insolvent vid betalningstidpunkten 

kan detta medföra att betalningen återgår med stöd av lagen om återvinning till 

konkursbo84.85 En betydande följd av de bolagsrättsliga begränsningarna om 

kapitallånets åter- och räntebetalning är att borgenären inte har motsvarande möjligheter 

som övriga borgenärer att yrka att bolaget försätts i konkurs enligt konkurslagens 

bestämmelser (Konkurslag 2:2). Ifall bolaget inte uppfyller de avtalade 

betalningsförpliktelserna kan borgenären nämligen endast yrka en konkurs om de 

bakomliggande orsakerna inte har ett samband med de bolagsrättsliga 

betalningsbegränsningarna angående kapitallån.86  

Om bolaget gjort lagstridiga åter- eller räntebetalningar till kapitallånborgenären uppstår 

det enligt ABL 12:1.2 en återbetalningsskyldighet om borgenären insåg eller borde ha 

insett att utbetalningen skett i strid med ABL bestämmelser (ABL 13:4). Dessutom är 

borgenären i dylika fall också tvungen att betala ränta på beloppet som återbetalningen 

gäller enligt referensräntan som anges i räntelagens87 12 §.88 Ytterligare kan också 

straffbestämmelserna om aktiebolagsbrott tillämpas. Enligt ABL 25:1.1 p.4 ska 

nämligen den som uppsåtligen kränker aktieägar- eller borgenärsskyddet genom att 

betala ut bolagets medel i strid med aktiebolagslagen dömas till böter eller fängelse i 

högst ett år om gärningen inte är ringa eller om strängare straff inte föreskrivs 

annanstans i lagen. 

3.4. Säkerhetsförbud 

Enligt ABL 12:1.1 p.3 får bolaget eller dess dotterbolag inte ställa en säkerhet för åter- 

eller räntebetalning på kapitallån. Syftet med förbudet är att säkerställa kapitallånets 
                                                        
83 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 185. 
84 Lag om återvinning till konkursbo (1991/758) 
85 Se RP 109/2005, s. 123. L om återvinning till konkursbo 5 § anger om allmän återvinning: En 
rättshandling går åter om genom den, ensamt eller i förening med andra åtgärder, på ett otillbörligt sätt 
har gynnats en viss borgenär framför andra, gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller 
hans skulder har ökats till skada för borgenärerna. En förutsättning för återgång är att gäldenären när 
rättshandlingen skedde var insolvent eller att rättshandlingen bidrog till att han blev insolvent. 
86 Se Villa (2001), s. 122. 
87 Räntelagen (1982/633) 
88 Enligt Räntelagen 12 § är ... referensräntan den ränta som Europeiska centralbanken tillämpat vid den 
sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen före den första kalenderdagen i varje halvårsperiod 
avrundad uppåt till närmast följande halva procentenhet. 
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efterställda position. Paragrafens ordalydelse möjliggör att bolagets moderbolag, 

syskonbolag eller t.o.m. aktieägare kan ställa en säkerhet för ett kapitallån. Den 

nuvarande bestämmelsen är på så sett lindrigare än den tidigare paragrafen som angav 

att säkerhetsförbudet gällde alla koncernbolag (GABL 5:1.2.). I ABL:s förarbeten 

motiveras ändringen genom att förbudet endast är motiverat i situationer där säkerheten 

är ställd med bolagets egna medel eftersom det skulle försämra de övriga borgenärernas 

ställning.89 

Enligt ABL 12:1.1.2 är påföljderna av en olaglig säkerhet i samband med kapitallån 

desamma som med olaglig ränte- eller återbetalning, alltså tillämpas bestämmelserna 

om återbetalningsskyldighet och aktiebolagsbrott. Frågan som uppstår i samband med 

en olaglig säkerhet är om lånet i dylika fall överhuvudtaget mera bolagsrättsligt kan 

anses vara ett kapitallån. Om lånet skulle mista sin karaktär som ett kapitallån skulle det 

inte ha en betydelse för borgenären då lånevillkoren skulle förbli desamma, men bolaget 

skulle inte längre enligt en sådan tolkning kunna hänföra kapitallånet till det egna 

kapitalet då det beräknar en förlust av aktiekapitalet enligt ABL 20:23. Alternativt 

kunde man också tolka bestämmelsen så att endast den givna säkerheten skulle vara 

ogiltig men att kapitallånet i övrigt skulle behålla den bolagsrättsliga karaktären. Lagens 

förarbeten anger att … (E)tt kapitallån för vilket gäldenärsbolaget eller dess 

dottersammanslutning ställer betryggande säkerhet… förlorar sin karaktär av 

kapitallån.90 Detta stöder ju den förstnämnda tolkningen. Samtidigt anförs det dock 

tidigare i propositionen att … i situationer där det är oklart om det är frågan om ett 

kapitallån eller något annat efterställt eller vanligt lån, avgörs frågan om 

kapitallånebestämmelserna är tillämpliga i regel utgående från parternas syfte.91 Enligt 

en sådan tolkning skulle kapitallånet i dylika fall, om det vore parternas syfte då de 

ingått avtalet, behålla den bolagsrättsliga karaktären fastän säkerheten skulle vara 

ogiltig. Kyläkallio et al. påpekar att tolkningsproblemet endast uppkommer när ett nytt 

avtal om kapitallån ingås mellan parterna. Om en säkerhet är ställd i samband med en 

                                                        
89 Se RP 109/2005, s. 123. 
90 Se RP 109/2005, s. 123. 
91 Se RP 109/2005, s. 120. 
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ändring av låneavtalet behåller kapitallånet den bolagsrättsliga karaktären fastän 

säkerheten är ogiltig (ABL 12:2.1).92 

3.5. Lånetiden 

Varken ABL eller SBL anger begränsningar om minimal eller maximal avtalstid på 

kapitallån, finansieringsinstrumentet jämställs således med bolagets övriga lån med 

hänsyn till lånetiden. Detta medför att parterna kan fritt avtala om lånetiden med 

beaktande av de tvingande bolagsrättsliga bestämmelserna.  

Kapitallån kan vara tidsmässigt begränsade eller obegränsade. Förutom att parterna kan 

avtala om en amorteringsplan kan de därtill även inkludera uppsägningsvillkor i 

låneavtalet. Oftast är uppsägningsklausulerna givetvis formulerade så att de skyddar 

borgenärens intressen men inget hindrar att de skulle utformas till gäldenärens fördel.93 

Enligt Lauriala anknyter sig uppsägningsvillkor typiskt till betalningssvårigheter eller 

säkerheter men skribenten påpekar samtidigt att formuleringen alltid är 

situationsspecifik.94 Villa anför vidare att låneavtal om kapitallån ofta innehåller 

uppsägningsvillkor som baserar sig på gäldenärens bokföringsmässiga nyckeltal. 

Sådana villkor kan t.ex. ange att borgenär har rätt att uppsäga avtalet om gäldenärens 

soliditet eller kassaflöde inte uppfyller avtalade kriterier.95 

Ett tidsmässigt obegränsat kapitallån medför att skuldförhållandet gäller tillsvidare då 

parterna inte har avtalat om någon förfallodag. SBL 5 § anger dock att om parterna i ett 

skuldförhållande inte har avtalat om lånetiden bör lånet återbetalas när borgenären så 

kräver. På motsvarande sätt kan gäldenären enligt paragrafen i sådana situationer själv 

fritt besluta om att återbetala lånet. Den bolagsrättsliga regleringen av kapitallån 

begränsar dock indirekt tillämpningen av SBL 5 §. Bolaget kan nämligen inte vara 

förpliktat att återbetala ett tidsmässigt obegränsat kapitallån, eller en del av lånet, fastän 

borgenären skulle kräva det om de bolagsrättsliga förutsättningarna för återbetalning 

                                                        
92 Beträffande tolkningsproblemet anser t.ex. Kyläkallio et al. och Villa att kapitallånet förlorar sin 
bolagsrättsliga ställning när en olaglig säkerhet är ställd vid ingåendet av låneavtalet. Se Kyläkallio et al. 
(2012), s. 186 och Villa (2001), s. 172.  
93 Se Villa (1997), s. 280. 
94 Se Lauriala (2008), s. 232-234. 
95 Se Villa (1997), s. 284-288. Om finansiella kovenanter i samband med kapitallån se kapitel 3.10. 
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inte uppfylls.96 Det samma gäller förstås också tidsmässigt begränsade avtal. Om 

bolagets finansiella ställning inte möjliggör en återbetalning helt eller delvis kan 

kapitallånet inte återbetalas. Återbetalningen av kapitallån är således alltid villkorlig då 

den är beroende av gäldenärens ekonomiska situation. Enligt Kyläkallio et al. bör 

parterna i villkoren beträffande lånetiden precisera att en återbetalning alltid kräver att 

ABL:s bestämmelser uppfylls för att lånet överhuvudtaget kunde anses vara ett 

kapitallån.97 Den villkorliga återbetalningen kan i värsta fall, utan att det vore parternas 

ursprungliga syfte, leda till att kapitallånet förblir evigt. Detta faktum ökar betydligt 

borgenärens kreditrisk i samband med finansieringsinstrumentet. Följaktligen är det 

enligt Villa ändamålsenligt att parterna avtalar om specifika handlingssätt som tillämpas 

i situationer då de bolagsrättsliga bestämmelserna hindrar en återbetalning av kapitallån. 

Parterna kan t.ex. avtala om en prioritetsordning angående framtida åter- och 

räntebetalningar.98  

Avtalsfriheten om lånetiden möjliggör användningen av s.k. perpetuella (eviga) 

kapitallån. Med perpetuella lån avses i allmänhet lån som enligt lånevillkoren endast 

kan återbetalas i samband med upplösning av verksamheten. Perpetuella kapitallån är 

alltså tidsmässigt obegränsade lån för vilka varken borgenären har rättigheten att kräva 

eller gäldenären rättigheten att själv besluta om en återbetalning. En ytterligare version 

av tidsmässigt obegränsade kapitallån är s.k. villkorligt perpetuella lån. Dylika lån har 

en avtalad förfallodag men samtidigt medför avtalsvillkoren bolaget en möjlighet att 

själv besluta om en förlängning av lånetiden. 

3.6. Räntenivå 

Ränta på kapitallån får endast betalas enligt förutsättningarna i ABL12:1.1 p.2. 

Bestämmelsen begränsar dock endast vilka medel som får användas för räntebetalningar 

vilket betyder att parterna fritt kan avtala om övriga villkor angående räntan, t.ex. om 

räntenivån vilken främst beror på gäldenärens riskprofil. Räntan på kapitallån kan t.ex. 

vara fast, varierande eller grunda sig på en referensränta. Ytterligare kan räntan också 

                                                        
96 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 187. 
97 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 188. 
98 Se Villa (1997), s. 281. 
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basera sig på gäldenärens verksamhet (t.ex. omsättning eller driftbidrag) eller 

räkenskapsperiodens resultat.99  

Enligt den lagstadgade betalningsordningen ska bolaget betala räntor på skulder före 

möjliga utbetalningar till aktieägarna. Angående kapitallån har parterna dock friheten att 

avtala om alternativa handlingssätt, t.ex. kan bolagets vinstmedel används i en i förväg 

angiven proportion för vinstutdelning samt räntebetalningar på kapitallån.100 Inget 

hindrar parterna heller från att avtala om ett räntefritt kapitallån, s.k. nollkuponglån. I 

dylika lån uppkommer borgenärens avkastning oftast som skillnaden mellan det givna 

lånet och i avtalet angivna nominella lånebeloppet. Gäldenären upptar då kapitallånet 

till underkurs och återbetalar lånet till ett högre belopp. 

Avtalsfriheten om kapitallånets ränta kan medföra vissa bolagsrättsliga problem, 

speciellt om borgenären samtidigt är en aktieägare i bolaget och parterna avtalar om en 

oskäligt hög ränta. Då kan den allmänna bolagsrättsliga principen om aktieägarnas 

likställighet (ABL 1:7) nämligen kränkas. Enligt huvudprincipen medför alla aktier 

samma rätt i bolaget om bolagsordningen inte föreskriver annat. Därför får 

bolagsstämman, styrelsen eller den verkställande direktören inte fatta ett sådant beslut 

som skulle ge en enskild aktieägare eller någon annan en otillbörlig fördel. Principen är 

alltså ett allmänt skydd för bolagets minoritetsägare som tillämpas framförallt i 

situationer där bolaget betalar ut medel.101 Problem gällande aktieägarnas likställighet, i 

anknytning med användningen av kapitallån, kan t.ex. uppstå om alla aktieägare inte 

deltar i en lånegivning i enlighet med deras aktieinnehav i samband med en stabilisering 

av bolagets finansiella ställning. Då kan en oskäligt hög räntenivå förvränga 

aktieägarnas riskpositioner. I praktiken kunde ett dylikt problem också t.ex. uppstå då 

en majoritetsägare ger bolaget ett kapitallån för att finansiera en investering. Om 

parterna då avtalar om en oskäligt hög ränta förbigår majoritetsägaren indirekt de övriga 

                                                        
99 Se RP 109/2005, s. 122. Om räntan baserar sig på gäldenärens resultat benämner man lånet allmänt 
som ett vinstandelslån.  
100 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 188. 
101 Se RP 109/2005, s. 43. 
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ägarna i hänsyn till utbetalning av bolagets medel. En sådan situation skulle ju gynna 

majoritetsägaren på minoritetsägarnas bekostnad.102 

3.7. Obetald ränta 

Enligt ABL 12:2.2 löper en ränta på kapitallån också för sådana räkenskapsperioder 

som bolaget inte kunnat betala den. Enligt bestämmelsen … skjuts räntebetalningen upp 

så att den betalas enligt det första bokslut som ger möjlighet till detta. Om annat inte 

avtalas ska bolaget betala dröjsmålsränta på den obetalade räntan enligt räntelagens 

bestämmelser.103 Notera att bestämmelsen syftar på det första bokslutet. Lagens 

förarbeten preciserar att med bokslut avses det senaste bokslutet eller ett bokslut som 

upprättats över en annan period. Detta innebär alltså att om bolaget senare upprättar ett 

bokslut (mellanbokslut), t.ex. som grund till en vinstutdelning för den pågående 

räkenskapsperioden, ska detta beaktas beträffande obetalda räntor på kapitallån. Räntan 

ska i sådana fall betalas redan för föreliggande räkenskapsperioden.104 Bestämmelsen är 

dock dispositiv och avtalsparterna kan således fritt avtala om diverse handlingssätt, t.ex. 

kan de avtala om att bolaget inte behöver betala ränta på obetald ränta eller t.o.m. att 

den obetalda räntan överhuvudtaget inte behöver betalas.105  

3.8. Övriga bestämmelser 

ABL 12:1.3 anger undantagssituationer då de tvingande bestämmelserna om kapitallån 

inte tillämpas. Dylika situationer uppstår när borgenären med stöd av lagen har rätt att 

kräva en betalning eller en betryggande säkerhet på kapitallånet. Enligt bestämmelsen 

tillämpas paragrafens första moment inte i samband med borgenärsskyddsförfaranden 

som avses i ABL 14:2 (minskning av aktiekapitalet), ABL 16:6 (fusion), ABL 17:6 

(delning) och ABL 19:7 (ändring av företagsformen). I samband med ifrågavarande 

omständigheter får kapitallån dock inte återbetalas, eller säkerhet ställas, före 

handlingen som kräver borgenärsskyddsförfarandet har registrerats. ABL 12:1.3 

förstärker alltså finansiärens skydd och stöder samtidigt grundantagandet om att denna 

                                                        
102 Majoritetsägaren kan i dylika fall själv besluta om upptagande av kapitallånet. Se även kapitel 3.9 om 
beslustsfattande i samband med  kapitallån. 
103 Se Räntelagen 4-11 §§ om bestämmelser rörande dröjsmålsränta. 
104 Se RP 109/2005, s. 123-124. 
105 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 188. 
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är en borgenär fastän det placerade kapitalet bolagsrättsligt kan jämställas med eget 

kapital. 

ABL 12:1.3 anger att med borgenärens samtycke kan kapitallån användas för ökning av 

bolagets aktiekapital, omvandlas till inbetalt fritt eget kapital (FIFEK) eller användas till 

täckning av bolagets förlust. I lagens förarbeten jämställs dessa handlingar med 

kvittning eller efterskänkning av en skuld från ett obligationsrättsligt perspektiv.106 

Handlingarna kan accepteras eftersom de övriga borgenärernas risk inte ökar för att 

begränsningarna gällande kapitalets utbetalning skulle vara strängare efter dylika 

ändringar då solvenstestet (ABL 13:2) skulle tillämpas. 

3.9. Beslut om upptagandet av kapitallån 

ABL anger inga bestämmelser om beslutsfattandet när ett aktiebolag upptar ett 

kapitallån. Enligt lagen är det allmänt styrelsens uppgift att svara för aktiebolagets 

förvaltning och att försäkra att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Detta 

inkluderar bl.a. tillsynen av bokföringen och organisering av medelsförvaltningen (ABL 

6:2.1). Huvudregeln är således att styrelsen beslutar om upptagande och återbetalning 

av främmande kapital om bolagsordningen inte anger annat (ABL 6:2.2.). Det samma 

gäller följaktligen också beslut om kapitallån. Kyläkallio et al. anser att verkställande 

direktören också kan fatta beslut om upptagande och återbetalning av kapitallån ifall det 

kan bedömas vara en del av bolagets löpande förvaltning (ABL 6:17).107 Det bör dock 

beaktas att bolagsstämman ändå måste fastställa bokslutet som återbetalningen grundar 

sig på innan beslutet kan verkställas. 

I fall parterna har inkluderat omfattande tilläggsvillkor i avtalet kan beslutfattandet om 

upptagandet av kapitallån vara mera komplext, speciellt om villkoren eller andra 

omständigheter angående skuldförhållandet begränsar bolagsstämmans beslutsfattande. 

I sådana situationer kan endast bolagsstämman fatta beslut om upptagande av kapitallån. 

Det samma gäller om övriga borgenärers riskposition påverkas av upptagande av 

kapitallån, då måste också deras samtycke fås i vissa fall. Fastän lagstiftningen inte 

direkt anger det anser Kyläkallio et al. att bolagsstämmans beslut fattas då enligt 

                                                        
106 Se RP 109/2005, s. 123. 
107 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 189. 
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majoritetsbeslut (ABL 5:26). Ett exempel på omständigheter som medför att 

bolagsstämmans beslut krävs är då avtalsvillkoren begränsar stämmans möjlighet att 

öka bolagets aktiekapital genom fondförhöjningar från det fria till det bundna egna 

kapitalet (ABL 11:1.1 p.2).108 Borgenären kan kräva dylika lånevillkor för att skydda 

sig mot situationer där bolaget minskar de medel som kan användas för åter- och 

räntebetalning av kapitallånet. Bolagsstämmans beslut krävs också när kapitallånets 

ränta baserar sig på bolagets verksamhet eller räkenskapsperiodens resultat. Detta 

motiverades i samband med GABL:s förarbeten genom att påpeka att dylika villkor 

begränsar bolagsstämmans möjligheter att besluta om utdelning av medel och kan därtill 

vara emot principen om aktieägarnas likställighet.109 Kyläkallio et al. anför ytterligare 

att motsvarande villkor kan påverka minoritetens bolagsrättsliga rättighet att kräva 

vinstutdelning enligt ABL 13:7.110  

3.10. Borgenärens avtalsbaserade kontrollrättigheter 

Räntan på kapitallån är ofta högre än för bolagets vanliga lån. Detta beror främst på att 

borgenärernas risk i samband med kapitallån är högre p.g.a. av deras efterställda 

position i betalningsordningen. Faktumet att lagstiftningen dessutom förbjuder en direkt 

säkerhet för kapitallån är en ytterligare omständighet som troligtvis ökar bolagets 

finansieringskostnader. Men trots att räntan för kapitallån vanligtvis är högre anser Villa 

att den sällan kan kompensera för risken som borgenären tar i anknytning till 

skuldförhållandet.111 Lauriala hävdar det samma genom att påpeka att kreditrisken som 

borgenärer upptar i samband med kapitallån är jämförbar med aktieägarnas 

investeringsrisk.112 Trots detta erhåller borgenärer inte motsvarande residual- eller 

kontrollrättigheter som tilldelas bolagets aktieägare.113  Men faktumet att kapitallån är 

avtalsbaserade möjliggör parterna en relativt omfattande avtalsfrihet som kan utnyttjas 

för att minska borgenärens kreditrisk. Dylika avtalsvillkor benämns ofta kovenanter114 

                                                        
108 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 190. 
109 Se RP 89/1996, s. 87. 
110 Se Kyläkallio et al. (2012), s. 190. 
111 Se Villa (2001), s. 118. 
112 Se Lauriala (2008), s. 208. 
113 Aktieägarnas rättighet till bolagets residual och kontroll identifieras av Mähönen och Villa som 
grundläggande egenskaper för investeringar i bolagets egna kapital. Se kapitel 2.3.1. 
114 Det finns inte någon uttömmande definition på kovenanter eftersom deras användning alltid är 
situationsspecifika. Välimäki (2009) använder också begreppet sopimusvakuus (avtalsbaserad säkerhet) 
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och de används för att förbättra bl.a. kapitallånets återbetalnings-, informations- och 

kontrollegenskaper från borgenärens perspektiv. Det allmänna syftet med kovenanter är 

alltså för borgenären att avtalsmässigt kontrollera kreditrisken, således passar de 

utmärkt i samband med kapitallån då bolaget inte kan ställa någon säkerhet för lånet. 

Då kovenanter inkluderas i kapitallån är det viktigt för parterna att vara medvetna om 

vem avtalet berör. Enligt den allmänna avtalsrättsliga principen avser avtalets 

rättsverkningar nämligen huvudsaklighen endast avtalsparterna. Principen skyddar alltså 

utomkontraktuella parter.115 Beträffande sambandet mellan kapitallån och kovenanter är 

principen speciellt betydelsefull då de avtalade villkoren inte får begränsa aktieägarnas 

beslutsfattande eller övriga borgenärernas rättigheter, t.ex. kan ett avtal som ingåtts 

mellan bolaget och borgenären inte tvinga aktieägarna att handla på ett visst sätt. På 

grund av detta är det vanligt att kovenanterna ingås i skilda avtal, som också 

undertecknas av aktieägarna, vid sidan om det egentliga låneavtalet om kapitallånet.116 

Kovenanter kan grovt indelas i finans-, informations- och kontrollkovenanter. Inom 

denna gruppering kan de dessutom indelas i positiva (affirmative covenants) och 

negativa (negative covenants), beroende på om de begränsar (negativa) eller endast styr 

(positiva) bolagets handlingar.117  

Finanskovenanternas118 huvudsakliga syfte är att styra bolagets verksamhet med hjälp 

av bokföringsmässiga nyckeltal, t.ex. kan de ange att bolaget måste hålla soliditeten 

eller skuldsättningsgraden på en viss nivå. Dylika kovenanter fungerar som ett slags 

varningssystem som informerar borgenären om potentiella problem beträffande 

gäldenärens verksamhet eller betalningsförmåga. Finanskovenanterna kan dock också 

vara formulerade så att de inte endast signalerar om verksamheten utan faktiskt också 

tvingar bolaget att handla på ett visst sätt, t.ex. angående återbetalningar. Villkoren kan 

                                                                                                                                                                   
vilket förtydligar innehållet något mera. Slutligen är kovenanter, något förenklat, avtalsbaserade 
riskhanteringsmekanismer.  Se också Lauriala (2008), s. 211-213 eller Villa (2001), s. 123. 
115 Se t.ex. Ramberg – Ramberg (2007), s. 131. 
116 Se t.ex. Villa (2001), s. 133-134. 
117 De möjliga kovenanterna som parterna kan avtala om är otaliga. Därför är det oändamålsenligt att 
uppräkna dem alla i detta sammanhang. Här presenteras endast kortfattat syftet med dessa och därtill 
anges vissa exempel. För en ingående redogörelse för kovenanter se t.ex. Välimäki (2009) eller Tuomisto 
(1999). 
118 Allmänt om finanskovenanter se t.ex. Välimäki (2009), s. 117-134. Om finanskovenanter i samband 
med kapitallån se Villa (2001), s. 125- 127. 



 

 

38 

t.ex. ange att bolaget ska amortera kapitallånet snabbare om dess kassaflöde överskrider 

en viss nivå.119 Nackdelen med finanskovenanter är att de ofta är oflexibla och kan i 

värsta fall begränsa bolagets verksamhet. 

Informationskovenanternas120 syfte är att öka informationen mellan avtalsparterna. 

Denna typ av villkor kombineras ofta med t.ex. finanskovenanter för att försäkra att 

bolaget verkligen håller sig till de avtalade skyldigheterna. Utan motsvarande 

informationskrav skulle bolaget nämligen inte bolagsrättsligt vara tvingat att överlåta 

upplysningar om verksamheten åt borgenären. Därtill kan informationskovenanterna 

också medföra borgenären en rätt att motsätta sig diverse handlingar (veto rätt). Då kan 

villkoren t.ex. vara formulerade så att bolaget i förhand måst begära borgenärens 

samtycke för att genomföra vissa, i avtalet angivna, handlingar. Om handlingen gäller 

ändringar i bolagets ägarstruktur ska också aktieägarna vara bundna att följa 

ifrågavarande avtalsvillkoren. 

Kontrollkovenanternas121 syfte är att öka borgenärens kontroll i bolaget under den 

löpande verksamheten. De har ett nära samband med informationskovenanterna, 

speciellt om de är formulerade så att borgenären måste godkänna bolagets diverse 

handlingar. Kontrollkovenanterna kan också vara mera konkreta, t.ex. kan 

avtalsvillkoren kräva att bolagsordningen anger borgenären en rättighet att välja en eller 

flera styrelsemedlemmar. I vissa fall kan de t.o.m. vara formulerade så att borgenären 

får en viss kontroll över företaget, t.ex. om angivna relationstalen underskrids, för att 

kunna påverka verksamheten och således undvika att kreditrisken realiseras. 

3.11. Borgenärens konverterings- och optionsrätt 

Det är vanligt att parterna inkluderar en konverterings- eller en optionsrätt i låneavtalet 

angående kapitallån för att minska borgenärens kreditrisk.122 De två villkoren, vilka 

också kan identifieras som kovenanter, skiljer sig från varandra genom att konvertibla 

kapitallån ger borgenären en möjlighet att kvitta lånet mot aktier medan en optionsrätt 

medför borgenären en rätt att köpa aktier i bolaget. Villkoren kan således ha en 
                                                        
119 Se Lauriala (2008), s. 225. 
120 Se t.ex. Lauriala (2008), s. 226-232, Villa (2001), 132-134 eller Välimäki (2009), s. 83-93. 
121 Se t.ex. Villa (2001), 134-135. 
122 Se t.ex. Lautjärvi (2011), s. 1360 eller Villa (2001), s. 127-132. 
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avvikande effekt på bolagets kassaflöde och kapitalstruktur. Samtidigt medför båda 

alternativen borgenären en indirekt kontrollrätt i bolaget och därtill en möjlighet att 

utnyttja bolagets möjliga värdestegring.123 Parterna kan fritt avtala om borgenären har 

en rättighet eller en skyldighet att konvertera lånet eller anskaffa aktier.124 

Möjligheten att använda optionsrätter och konverteringsvillkor i samband med t.ex. 

kapitallån grundar sig på bestämmelserna i ABL 10 kapitel. Lagen anger att bolag får, 

om det finns vägande ekonomiska skäl, emittera optionsrätter eller andra särskilda 

rättigheter som berättigar till bolagets aktier genom betalning eller kvittning av en 

fordran (ABL 10:1). I praktiken kan alltså möjligheten att kvitta en fordran mot 

aktiernas teckningspris jämställas med användning av en konverteringsklausul. Lagens 

förarbeten anger att syftet med kravet om vägande ekonomiska skäl understryker den 

bolagsrättsliga principen om aktieägarnas likställighet (ABL 1:7). I vissa fall kan ju 

användningen av konverterings- och optionsvillkor, som bolagsrättsligt motsvarar en 

riktad emission (ABL 9:4), diluera de befintliga ägarnas aktieinnehav genom att deras 

lagstadgade företrädesrätt kringgås. Enligt förarbeten ska det bedömas från fall till fall 

om en riktad emission är förenlig med aktieägarnas gemensamma intresse, t.ex. bolagets 

finansieringsbehov kan i vissa fall bedömas som ett godtagbart vägande skäl för en 

riktad emission.125 Således är det osannolikt att kravet på ett vägande ekonomiskt skäl 

skulle hindra användningen av ifrågavarande avtalsvillkor om bolagets 

finansieringsbehov är faktiskt. Tolkningen kunde dock vara annorlunda om syftet med 

upptagande av kapitallånet inte direkt har en sammankoppling med bolagets finansiella 

ställning. Befintliga aktieägare skyddas ytterligare mot avtalsparternas opportunistiska 

handlingar genom kravet att beslut om emission options- och andra särskilda rättigheter 

bör fattas med kvalificerad majoritet av bolagsstämman (ABL 10:2). I beslutsinnehållet 

ska det bl.a. nämnas om emissionen avser nya eller bolagets egna aktier, antalet 

rättigheter som emitteras, de vägande ekonomiska skälen och tecknings- eller 

konverteringspriset (ABL 10:3). 

                                                        
123 Se Villa (2001), s. 178. 
124 Se Lautjärvi (2011), s. 1358. 
125 Se RP 109/2005, s. 104-105. 
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3.12. Kapitallånets egenskaper i förhållandet till eget och främmande 
kapital 

I avhandlingens andra kapitel presenterades aktiebolagets lagstadgade 

betalningsordning och de huvudsakliga egenskaperna som kan identifieras i anknytning 

till eget och främmande kapital. När vi nu känner till kapitallånets egenskaper kan vi 

jämföra hur instrumentet förhåller sig till de huvudsakliga finansieringsformerna. Som 

det framkommit tidigare är möjligheterna att modifiera kapitallån otaliga, därför är det 

motiverat att här endast jämföra ett kapitallån i dess grundform utan några omfattande 

tilläggsvillkor. Fokuset ligger således på de indispositiva bestämmelserna om 

instrumentet: den efterställda positionen, förutsättningarna för åter-/räntebetalning och 

säkerhetsförbudet. De övriga egenskaperna, t.ex. faktumet att kapitallån inte medför 

finansiären någon formell residual- eller kontrollrätt, är visserligen nog betydelsefulla 

men identifieras här som oegentliga egenskaper likasom Mähönen och Villa anser i 

hänsyn till eget kapital.126 Tabell 2 presenterar hur kapitallånets egenskaper förhåller sig 

till eget och främmande kapital. 

                                                        
126 Mähönen och Villa identifierar residual- och kontrollrätt samt investeringens perpetuella varaktighet 
som oegentliga egenskaper för eget kapital eftersom ABL tillåter att de kan modifieras genom 
användningen av olika aktieslag. Se kapitel 2.3.1. 



 

 

41 

 

 EK KL I GRUNDFORM FK 

Rättslig form Aktie Låneavtal Låneavtal 

Efterställd position Ja Ja (mot övriga borgenärer) Nej 

Återbetalning/avkastning Villkorlig Villkorlig Ovillkorlig 

Medel för återbetalning Utbetalningsbart 
fritt EK 

Utbetalningsbart fritt EK 
+ samtliga kapitallån Obegränsat 

Medel för löpande avkastning Vinst Utbetalningsbart fritt EK 
+ samtliga kapitallån Obegränsat 

Ställd säkerhet av bolaget Nej Nej Ja 

Finansiärens residualrätt Ja Nej Nej 

Finansiärens kontrollrätt Ja Nej Nej 

Finansiärens totalavkastning Beror på 
verksamhet Avtalad Avtalad 

Placeringens förfallodag Obestämd Bestämd Bestämd 

Beslut om anskaffning Bolagsstämma Styrelse Styrelse 

Finansiärer sinsemellan 
jämställda Ja Ja Ja 

Tabell 3 Egenskaperna av ett kapitallån i grundform jämfört med eget och främmande 
kapital. 

 
Kapitallån är alltid det mest efterställda finansieringsinstrumentet i förhållande till 

bolagets övriga skulder i samband med likvidation och konkurs. Samtidigt ligger 

instrumentet dock framför bolagets egna kapital i bolagets betalningsordning. Kapitallån 

motsvarar dock praktiskt taget eget kapital eftersom dess användning slutligen skyddar 

bolagets övriga borgenärer. Kapitallånborgenärens kreditrisk motsvarar således i stor 

utsträckning aktieägarnas investeringsrisk. Lauriala anför dessutom allmänt beträffande 

juniorlån att kreditrisken i samband med ett möjligt saneringsförfarande faktiskt är även 

högre för deras del jämfört med aktieägarna. Skribenten motiverar detta genom att 

påpeka att saneringen ofta leder till att juniorborgenären förlorar hela det lånade 

kapitalet medan aktieägarna, förutsatt att bolagets omstrukturering lyckas, kvarhåller 

möjligheten till residual och återbetalning av investerat kapital efter 

saneringsförfarandet.127 

                                                        
127 Se Lauriala (2010), s. 411. 
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ABL begränsar de medel som bolaget får använda för åter- och räntebetalningar på 

kapitallån. Detta motsvarar indirekt egna kapitalets varaktighet. Lagen kräver dock inte 

att bolaget, likasom för det fria egna kapitalets del, tillämpar solvenstestet i samband 

med betalningar för kapitallån utan endast det lindrigare balanstestet. Den villkorliga 

återbetalningen kan leda till att kapitallån förblir eviga vilket också motsvarar det egna 

kapitalets egenskap om investeringens obestämda förfallodag.  

Enligt huvudregeln begränsas inte borgenärernas rättighet till avtalade betalningar, 

följden blir att åter- och räntebetalningar är ovillkorliga. Detta medför att borgenärerna 

för vanliga lån har en rätt att yrka att bolaget försätts i konkurs ifall de avtalade 

betalningsförpliktelserna inte uppfylls. Kapitallånets borgenär saknar denna rätt om 

grunden för betalningsfördröjningen är bolagets ekonomiska ställning. Mot denna 

bakgrund ökar bolagets konkursrisk inte i samband med användningen av kapitallån. 

Borgenären har dock en rätt att yrka att gäldenären försätts i konkurs om bolaget inte 

uppfyller de avtalade betalningsskyldigheterna och den bakomliggande orsaken inte är 

de bolagsrättsliga betalningsbegränsningarna.  

ABL hindrar bolaget eller dess dotterbolag från att ställa en säkerhet om ränte- eller 

återbetalningen av kapitallån. Syftet med begränsningen är att säkerställa kapitallånets 

efterställda position i bolagets betalningsordning. Detta motsvarar också användningen 

av eget kapital. Dessutom tillämpas de bolagsrättsliga bestämmelserna om 

återbetalningsskyldighet (ABL 13:4) och aktiebolagsbrott (ABL 25:1) om bolaget gjort 

en lagstridig återbetalning av kapitallån eller lagstridigt betalat ränta på ett kapitallån. 

Det samma gäller i samband med en olagligt ställd säkerhet. 

Allt som allt motsvarar kapitallånets indispositiva egenskaper åtminstone indirekt de 

egentliga egenskaperna som Mähönen och Villa identifierar för eget kapital.  Den enda 

tvingande egenskapen som motsvarar främmande kapital är att kapitallån alltid grundar 

sig på ett låneavtal, ett faktum som medför att parterna kan ytterligare modifiera 

finansieringsinstrumentet så att det närmar sig eget kapital. Följaktligen är det motiverat 

att kapitallån enligt ABL 20:23 hänförs till det egna kapitalet då bolaget beräknar om 

dess egna kapital är negativt. Enligt bestämmelsen ska styrelsen göra en registeranmälan 

om förlusten av bolagets aktiekapital om den konstaterar att det egna kapitalet är 

negativt. Således kan kapitallån likställas med eget kapital från ett bolagsrättsligt 
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perspektiv. Men trots detta, som det framkommer nedan, likställs kapitallån 

beskattnings- och bokföringsmässigt enligt huvudregeln med främmande kapital. Det 

uppstår alltså ett horisontellt argumentationsproblem eftersom kapitallånets 

beskattnings-, bokförings- och obligationsrättsliga status som främmande kapital inte 

får stöd av instrumentets bolagsrättsliga karaktär. 
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4 SKATTERÄTTSLIGA REGLERINGEN AV KAPITALLÅN 

Den skatterättsliga regleringen av kapitallån baserar sig huvudsakligen på 

näringsskattelagens allmänna bestämmelser och rättspraxis. Endast i anknytning till 

vissa beskattningsrelaterade frågor finns det preciserande lagstiftning rörande 

kapitallån. Detta kapitel redogör för de direkta och indirekta bestämmelserna samt 

rättspraxisen som påverkar kapitallånets skatterättsliga behandling. Därtill redogörs 

också kortfattat för de nya finländska ränteavdragsbegränsningarna i näringslivet som 

trädde i kraft fr.o.m. 1.1.2013 eftersom dessa har en betydelse beträffande behandlingen 

av alla ränteutgifter i intressegemenskap.128 Detta kapitel tar inte ännu ställning till 

kapitallånets beskattningsmässiga karaktär utan frågan behandlas ingående i 

avhandlingens sjätte kapitel. 

4.1. Ränta 

Kapitallånets attraktivitet för onoterade aktiebolag baserar sig främst på dess 

beskattningsmässiga fördelar. Räntan på kapitallån är nämligen enligt 

Skatteförvaltningens anvisning huvudsakligen avdragbar i förvärvskällan för bolagets 

näringsverksamhet.129 Detta är motiverat då finansieringsinstrumentet rättsligt är en 

skuld för vilka räntan enligt NSL är avdragbar (NSL 18 § 1 mom. p.2). Avdragsrätten 

medför att bolaget får kostnadsföra den betalda räntan i resultaträkningen vilket minskar 

räkenskapsperiodens beskattningsbara resultat. Följaktligen engångsbeskattas räntan 

endast hos mottagaren som en kapitalinkomst om borgenären är en fysisk person. Om 

borgenären är en juridisk person behandlas den löpande avkastningen hos mottagaren 

som en ränteinkomst.130 Avdragsrätten för räntor på kapitallån får också indirekt stöd av 

rättspraxisen. Till exempel i HFD:1995/3932 ansåg HFD att räntan på ett konvertibelt 

skuldebrev, som till sina villkor motsvarade kapitallån, var en avdragsgill utgift i 

gäldenärens beskattning.131  

                                                        
128 Se Äimä (2013) för en mera ingående redogörelse för de nya ränteavdragsbegränsningarna i finländska 
näringslivet. 
129 Se Skatteförvaltningen (1997), s. 1. 
130 Se Kukkonen (2010), s. 220-221.  
131 Se också HFD:1995/3933 var räntan på ett debenturlån ansågs som en avdragsgill utgift i 
beskattningen. 
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I Skatteförvaltningens anvisning anförs det att den avtalade räntan på ett kapitallån kan 

vara fast eller bunden till en allmän referensränta. Därtill kan den basera sig på 

omfattningen eller resultatet av gäldenärens verksamhet vilket motsvarar NSL 18 § 1 

mom. p.2 precisering om att avdragbara utgifter är även sådan ränta som är beroende av 

rörelsens resultat.132 Bestämmelsen kräver dock att en betald ränta ska, för att vara en 

avdragsgill utgift i beskattningen, härröra av gäldenärens näringsverksamhet. Detta 

framkommer också ur Skatteförvaltningens anvisning angående kapitallån var det 

preciseras att lånet omfattas av gäldenärens näringsverksamhet om det används för att 

finansiera investeringar eller annan näringsverksamhet. Därtill kan kapitallån hänföra 

sig till näringsverksamheten om det behövs för att förbättra bolagets soliditet.133 Om 

kapitallånet är upptaget för annan verksamhet eller om det inte är nödvändigt för att 

finansiera näringsverksamheten hänför lånet sig enligt Skatteförvaltningens anvisning 

till inkomstkällan av annan verksamhet som beskattas enligt bestämmelserna i ISL.134 

Kukkonen anser att en sådan situation kan uppkomma om bolaget med kapitallånet 

finansierar t.ex. aktieägarnas egna aktiviteter vilka inte direkt har ett samband med den 

egentliga verksamheten.135 Andersson och Ikkala anser allmänt att lån som är upptagna 

för att anskaffa omsättnings-, investerings- eller anläggningstillgångar alltid härrör till 

näringsverksamheten. Det samma anser de om lån som används för att betala löner, 

hyror, utdelningar samt lån som är upptagna för att stöda andra bolag vilkas verksamhet 

stöder gäldenärens egentliga verksamhet. Skribenterna påpekar att det inte krävs att 

gäldenären i förväg preciserar hur lånefinansieringen används för att det kunde anses 

vara en skuld.136  

I vissa fall är bolaget inte enligt låneavtalet tvunget att betala någon tidsbunden ränta på 

kapitallånet, därmed är det frågan om ett s.k. nollkuponglån. I sådana fall uppstår 

borgenärens avkastning oftast i sin helhet som skillnaden mellan teckningspriset och i 

avtalet angivna lånets nominella värde (återbetalningspriset). Skillnaden mellan 

teckningspriset och det nominella värdet bedöms även i dylika situationer som en ränta. 

Detsamma gäller enligt Andersson och Ikkala allmänt också en sådan engångsersättning 

                                                        
132 Se Skatteförvaltningen (1997), s 1. 
133 Se Skatteförvaltningen (1997), s. 1-2. 
134 Se Skatteförvaltningen (1997), s. 2. 
135 Se Kukkonen (2011), s. 107. 
136 Se Andersson – Ikkala (2005), s. 320. 
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för finansieringen som parterna avtalar om vid ingående av skuldförhållandet.137 

Följden blir att avkastningen på kapitallån inte behöver vara en tidbunden och 

procentuell kompensering på lånebeloppet för att den kunde vara en avdragsgill utgift i 

bolagets beskattning.138  

4.2. Beskattningsmässiga periodiseringen av kapitallånets ränta 

Då NSL inte anger några specifika bestämmelser angående periodisering av 

kapitallånets ränta tillämpas lagens allmänna bestämmelser. Enligt NSL 23 § utgör ränta 

en kostnad för det skatteåret för vilken den betalas. Bestämmelsen utgår alltså från 

prestationsprincipen då periodiseringen av räntan följer det skatteår för vilken den 

betalas och inte den faktiska tidpunkten för betalningen.139 Tillämpningen av NSL 23 § i 

samband med kapitallån får stöd av HFD:1995/3932 där domstolen godkände CSN:s 

förhandsbesked om att den skattskyldige fick avdra räntan på ett konvertibelt 

skuldebrev, som till sina villkor motsvarade ett kapitallån, för det skatteår för vilket den 

betalades.140 Prestationsprincipen tillämpas också i samband med periodiseringen av 

avkastningen på s.k. nollkupong kapitallån. Skillnaden mellan lånebeloppet och 

återbetalningspriset periodiseras då jämt under hela låneperioden .141 

Det uppstår dock ett undantag beträffande den beskattningsmässiga periodiseringen av 

kapitallånets ränta i fall ABL:s förutsättningar om räntebetalning (ABL 12:1.1 p.2) inte 

uppfylls och betalningen skjuts upp till det nästa bokslutet som möjliggör betalningen 

(ABL 12:2.2). I sådana fall skjuts räntebetalningen också upp i beskattningen. Detta 

                                                        
137 Se Andersson – Ikkala (2005), s. 322. 
138 Se också RP 146/2012, s. 21, om de inhemska ränteavdragsbegränsningarna i näringsverksamhet var 
det konstateras att … som ränta betraktas (fortfarande) ersättning för främmande kapital. Ersättningen 
kan vara en procentuell ersättning baserad på den tid som förflutit eller en engångsersättning som 
betalas vid skuldens tillkomst. 
139 Se KPMG (2010), s. 55.  
140 Se HFD:1995/3932, CSN:205/1994.  
141 Jmf HFD:1999/T330 som behandlade periodiseringen av räntan på ett obligationslån som emitterats 
till underkurs: Obligaatiolainan ostajana sopimuksen mukaan oleva pankki oli perinyt komissiopalkkiota 
tietyn prosentin lainan määrästä sekä kiinteän kulupalkkion. Lainasta maksettiin lisäksi pankille 
vuotuinen maksu. Pankille lainan liikkeelle laskemisen johdosta tulevasta palkkiosta oli siten sovittu 
osapuolten kesken erikseen eikä emissiotappion ollut osoitettu olevan korvausta lainan liikkeelle 
laskemisesta aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Kun lisäksi kysymyksessä oleva alikurssista johtuva 
määrä oli tosiasiallisesti korkoon verrattava lainasta aiheutunut kustannuserä, määrä oli elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain 23 §:ssä tarkoitetulla tavalla jaksotettava laina-aikana päättyvien tilikausien 
kuluksi. 
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handlingssätt får stöd av CSN förhandsbesked CSN:301/1995. I fallet ansåg CSN att 

räntan på ett optionslån, vilket till sina villkor liknade ett kapitallån, skulle periodiseras 

som en kostnad först för det skatteåret då bokslutet som medförde 

betalningsskyldigheten fastställdes.142 

4.3. Kapitallån i aktiebolagets nettoförmögenhet 

Kapitallån är enligt Skatteförvaltningens ursprungliga anvisning huvudsakligen en skuld 

när bolagets nettoförmögenhet beräknas.143 Situationen är numera den samma då 

värderingslagens 2 § anger att för ett onoterat bolag beräknas nettoförmögenheten … 

genom att (bolagets) skulder dras av från dess tillgångar. I paragrafens tredje moment 

anges det vidare att som skuld anses också kapitallån … då de till sin ekonomiska 

karaktär är främmande kapital (punkt 3). Således behandlas kapitallån inte som en 

skuld vid beräkningen av nettoförmögenheten om instrumentet behandlas som en 

aktieinvestering i beskattningen.144 

Den negativa effekten som kapitallån, enligt huvudregeln, har på nettoförmögenheten av 

ett onoterat aktiebolag är en klar nackdel i samband med användningen av 

finansieringsinstrumentet. Beräkningen av nettoförmögenheten har nämligen en stor 

praktisk betydelse eftersom aktiernas matematiska värde beräknas utifrån detta belopp. 

Aktiernas matematiska värde är enligt ISL 33b § grunden för fastställandet av 

aktieägarnas dividendbeskattning i onoterade aktiebolag.145 Värdet beräknas genom att 

bolagets justerade nettoförmögenhet divideras med antalet aktier som finns på 

marknaden (VärdL 9 §).  

4.4. Kapitallån som del av aktiernas anskaffningsutgift 

I beskattningspraxisen har kapitallån i vissa fall kunnat beräknas som en del av 

aktiernas anskaffningsutgift. Redan innan kapitallån hade introducerats som ett 

finansieringsinstrument ansåg CSN i förhandsbeskedet CSN:111/1996 att den del av ett 

                                                        
142 Se CSN:301/1995. 
143 Se Skatteförvaltningen (1997), s. 2. 
144 Se kapitel 6.3 och 6.4 om bedömningen av kapitallånets beskattningsmässiga karaktär. 
145 Se Kukkonen – Walden (2011), s. 66-82, om beräkning av aktiernas matematiska värde i onoterade 
aktiebolag. 
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stabiliserat lån som en aktieägare gett aktiebolaget, och inte fått tillbaka från 

konkursboet, kunde beräknas som en del av aktiernas anskaffningsutgift. Således fick 

aktieägaren avdra överlåtelseförlusten i kommande årens beskattning. CSN konstaterade 

i förhandsbeskedet att detta var motiverat då man beaktade bolagets finansiella ställning 

vid upptagande av lånet och lånevillkoren som klart ställde borgenären, som alltså i 

detta fall samtidigt också verkade som en aktieägare, i en efterställd position gentemot 

övriga borgenärer.146  

Vasa förvaltningsdomstol kom till samma slutsats år 2012. I fallet VFD:12/0589/3 

ansåg domstolen att risken för ett kapitallån, som en aktieägare gett bolaget i flera rater 

mellan åren 2004 och 2005, motsvarade en aktieinvestering. Således kunde aktieägaren 

också i detta fall beräkna den del av kapitallånet som inte återbetalades i samband med 

aktiebolagets konkurs till aktiernas anskaffningsutgift. I beslutet beaktade VFD speciellt 

bolagets finansiella ställning vid upptagande av lånet. Eftersom bolagets verksamhet 

redan då var förlustbringande ansåg domstolen att syftet med lånet inte var att förbättra 

soliditeten utan att stöda en redan förlustbringande verksamhet. Aktieägaren var i detta 

fall dessutom enligt bolagsavtalet bunden att ge bolaget ett kapitallån.147  

Kapitallån kan ändå inte enligt CSN:s förhandsbesked CSN:1998/108 användas som 

vederlag i samband med en verksamhetsöverlåtelse (NSL 52d §). I fallet ansåg CSN att 

bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse inte kunde tillämpas på ett 

företagsarrangemang då det övertagande bolaget gav en fordran på ett kapitallån, vid 

sidan om aktier, som vederlag till det överlåtande bolaget.148 

                                                        
146 Se CSN:111/1996.  
147 Se VFD:12/0589/3: Kun otettiin huomioon yhtiön A taloudellinen tilanne ja toiminnan vahva 
tappiollisuus, hallinto-oikeus katsoi, että sijoitukset oli tehty yhtiön tappiollisen toiminnan tukemiseksi 
eikä vakavaraisuuden parantamiseksi. Lisäksi kun otettiin huomioon, että verovelvollinen oli jo yhtiön 
osakkaaksi tullessaan osakassopimuksessa sitoutunut antamaan pääomalainaa yhtiölle, hallinto-oikeus 
katsoi, että verovelvollinen oli osakkeenomistajana tehnyt yhtiöön A osakesijoitusta vastaavia 
riskisijoituksia. Yhtiön A osakkeiden hankintamenoon oli luovutustappiota laskettaessa verovuonna 2006 
luettava yhtiölle A annetun, ja rauenneen konkurssin yhteydessä menetetyn oman pääoman ehtoisen 
lainan pääoma. 
148 NSL 52d § anger att övertagande bolaget endast kan använda nya emitterade eller egna aktier som 
vederlag vid en verksamhetsöverlåtelse. Se också Leppiniemi – Walden (2010), s. 495. 



 

 

49 

4.5. Överlåtelseskatt 

Om äganderätten på en kapitallånfordring överlåts behöver förvärvaren allmänt inte 

betala överlåtelseskatt i samband med transaktionen. Men ifall det är frågan om ett 

emitterat kapitallån (masskuldebrevslån i form av kapitallån), vars ränta fastställs på 

basis av gäldenärens resultat eller vinstutdelning, ska förvärvaren betala till staten 

överlåtelseskatt enligt stadganden i L om överlåtelseskatt149. I dylika fall definieras 

kapitallån enligt ifrågavarande lagens 17 § som ett värdepapper för vilket 

överlåtelseskatt betalas.150  

4.6. Förtäckt dividend 

Med förtäckt dividend avses en förmån som ett samfund tilldelar en delägare, eller dess 

anhöriga, genom att kringgå bestämmelser om utbetalning av medel.151 Bestämmelserna 

om förtäckt dividend anges i L om beskattningsförfarande152 (BförL) 29 §. Paragrafens 

första moment anger att: 

Med förtäckt dividend avses en sådan förmån med penningvärde som ett 

aktiebolag på basis av delägarskapet utger till förmån för sin delägare eller en 

anhörig till denne genom prissättning som väsentligt avviker från det som är 

brukligt eller vederlagsfritt. (BförL 29 § 1 mom.) 

Då ifrågavarande momentet syftar på förmåner med pennigvärde kan bestämmelsen 

tillämpas på alla sådana situationer där aktiebolagets medel överförs till delägare till en 

lägre beskattning än för dividendinkomst.153 Således kan bestämmelsen också tillämpas 

i samband med räntebetalningar på kapitallån om ett bolag, till förmån för sin delägare 

eller dennes anhöriga, betalat en ränta som är betydligt högre än vad som kan anses 

brukligt. Detta framkommer också från Skatteförvaltningens anvisning om kapitallån 

var det anges två alternativa handlingssätt för bedömningen av en bruklig ränta. Om 

delägaren gett lånet för att direkt förbättra bolagets akuta finansieringsbehov kan som 

bruklig ränta bedömas samma ränta som bolaget skulle betala på ett motsvarande lån 
                                                        
149 L om överlåtelseskatt (1996/931). 
150 Se L om överlåtelseskatt 15 och 17 §§. Se också Skatteförvaltningen (1997), s. 3 eller Leppiniemi – 
Walden (2010), s. 326. 
151 Se Ryynänen (1996), s. 27. 
152 Lag om beskattningsförfarande (1995/1558) 
153 Se Kukkonen (2011), s. 212. 
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från en penninginrättning. Samtidigt påpekar anvisningen dock att vid bedömningen av 

en bruklig ränta i dylika situationer bör kapitallånets unika karaktär beaktas vilket 

medför att en högre ränta accepteras ibland. Det andra bedömningsalternativet används 

om kapitallånet inte är oundvikligt för bolagets finansiella ställning. Då bör vid 

bedömningen om bestämmelserna om förtäckt dividend kan tillämpas den brukliga 

räntenivån avgöras utifrån ett motsvarande placeringsobjekt. I dylika fall beaktas inte 

kapitallånets unika karaktär. Om räntan baserar sig på gäldenärens verksamhet eller 

resultat kan det vara svårare att uppskatta om det förekommer förtäckt dividend i 

samband med kapitallån. Enligt Skatteförvaltningens anvisning kan räntan i sådana fall 

anses vara en förtäckt dividend om räntevillkoren från första början avvikit från en 

bruklig nivå.154  

Om räntan på kapitallån betalas till en genuint utomstående borgenär kan den aldrig 

anses vara förtäckt dividend. Detta framkommer från Skatteförvaltningens anvisning om 

förtäckt dividend var det anges att om man enbart har gett ett kapitallån, och samtidigt 

inte verkar som delägare, så kan det inte anses att man får någon förtäckt dividend av 

bolaget.155 Detta är motiverat eftersom det vore oskäligt att tillämpa bestämmelserna på 

förmånstagare vars roll inte är tillräckligt betydelsefull för att de kunde påverka de 

förmåner som bolaget beviljar. Således kan endast en förmån som grundar sig på ett 

egentligt delägarskap utgöra förtäckt dividend. Lagens förarbeten anför dock att 

delägaren inte kan kringgå bestämmelsen genom användningen av holdingbolag.156 

Om det är uppenbart att bestämmelserna om förtäckt dividend kan tillämpas på räntan 

som betalas på kapitallån är påföljderna att skillnaden mellan den brukliga och betalda 

räntan anses som förvärvsinkomst för fysiska personer. Av inkomsten beskattas 70 % 

och den kvarblivande 30 % anses vara skattefri inkomst för mottagaren (ISL 33d §). 

Juridiska personer kan också vara mottagare av förtäckt dividend. Då riktas 

beskattningen mot den delägare som erhållit förmånen.157 Tillämpningen av 

                                                        
154 Se Skatteförvaltningen (1997), s. 2.  
155 Se RP 26/1998, detaljmotivering kapitel 1.1, Skatteförvaltningen (1999), kapitel 2.2 Mottagare av 
förtäckt dividend. 
156 Se RP 26/1998, detaljmotivering kapitel 1.1, där det anförs: Tillämpning av beskattning för förtäckt 
dividend kan leda till att beskattningen av också andra skattskyldiga måste rättas, t.ex. när den direkta 
mottagaren av förmånen inte är en delägare i det bolag som delat ut förmånen utan en sammanslutning 
där delägaren också är delägare, och förmånen har deklarerats som inkomst för sammanslutningen.  
157 Se Kukkonen – Walden (2009), s. 173. 
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bestämmelsen medför att bolaget inte kan avdra den förtäckta dividenden som en 

ränteutgift i beskattningen.158 

4.7. Källskatt 

Bolag behöver enligt huvudregeln inte betala källskatt för räntor på kapitallån om de 

betalas till begränsat skattskyldiga. Enligt inkomstskattelagens definition är begränsat 

skattskyldiga sådana fysiska personer som inte varit bosatta i Finland under skatteåret 

samt utländska samfund (ISL 9 § 1 mom. p.2). Källskattefriheten baserar sig på ISL 9 § 

2 mom. där det anges att … (B)egränsat skattskyldiga är inte skyldiga att betala skatt 

för här förvärvad ränteinkomst… på sådana till Finland upptagna lån som inte skall 

anses som jämförbara med kapitalplacering. Helminen påpekar att undantaget om att 

lånet i vissa fall kan bedömas vara en kapitalplacering inte har en betydelse i fråga om 

räntans avdragbarhet i bolagets beskattning utan gäller endast källskattefriheten.159  

Källskattefriheten för begränsat skattskyldiga är inte beroende på hur det mottagande 

landet beskattar inkomsten. Detta ökar incitamenten att utnyttja friheten. Speciellt gäller 

detta internationella koncerner för vilka det inte är ovanligt att ett utländskt moderbolag 

finansierar verksamheten av ett finländskt dotterbolag med en oproportionellt stor 

mängd främmande kapital, sådana arrangemang benämns allmänt som 

underkapitalisering. Finländska dotterbolagets vinst överförs då alltså till moderbolaget 

m.h.a. källskattefria räntebetalningar. I dylika lånearrangemang är det enligt Linnanvirta 

och Viitala vanligt att räntan baserar sig på dotterbolagets resultat då finländska 

skattelagstiftningen specifikt möjliggör det.160 Skattefördelen uppkommer då den 

betalda räntan trots källskattefriheten är en avdragsgill utgift i dotterbolagets 

beskattning, slutliga beskattningen beror därmed på hur mottagande landet behandlar 

räntebetalningen. Främmande kapitalets beskattningsmässiga fördelar kan också 

indirekt utnyttjas med s.k. back-to-back finansiering. I sådana fall är långivaren inte 

moderbolaget utan ett annat bolag i koncernen.161  

                                                        
158 Se Skatteförvaltningen (1999), kapitel 3. 
159 Se Helminen (2009), s. 310. 
160 Se Linnanvirta – Viitala (2012), s. 282. 
161 Om underkapitalisering se t.ex. Helminen (2009), s. 309-310 eller Knuutinen (2009), s.436-466 
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Skattefördelarna i anknytning till underkapitalisering och back-to-back arrangemang 

minskade dock betydligt efter att de nya finländska ränteavdragsbegränsningarna i 

näringslivet trädde i kraft år 2013.162 Tidigare kunde avdragsrätten för 

gränsöverskridande räntebetalningar i Finland endast begränsas genom tillämpningen av 

den allmänna bestämmelsen om skattekringgående (BförL 28 §) och rättelse av 

internprissättning (BförL 31 §).163 Som följd av implementeringen av EG:s ränte- och 

royaltydirektiv164 är gränsöverskridande räntebetalningar mellan två närstående bolag 

som verkar inom EU området befriade från källskatt oberoende om ISL 9 § 2 mom. kan 

tillämpas.165 

4.8. Rättelse av internprissättning 

Marknadskrafterna prissätter transaktionskostnaderna mellan oberoende parter. 

Situationen ändras när parterna i transaktionen är i intressegemenskap - då kan 

prisbilningen förvrängas p.g.a. parternas interna förhållanden.166 Den finländska 

regleringen av prissättning i samband med koncerninterna transaktioner baserar sig på 

OECD:s modellskatteavtal. Enligt modellavtalets 9 artikel ska transaktioner i 

intressegemenskap basera sig på principen om marknadsmässiga villkor (arms lenght 

principle). Enligt principen ska parterna i interna transaktioner tillämpa motsvarande 

finansieringsvillkor och övriga villkor som oberoende parter skulle avtala om i samband 

med motsvarande omständigheter.167 Principen om marknadsmässiga villkor är 

implementerad i den finländska lagstiftningen genom bestämmelsen om rättelse av 

internprissättning i BförL 31 §. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är att skydda den 

inhemska skattebasen från gränsöverskridande vinstöverföring men den tillämpas också 

                                                        
162 Om ränteavdragsbegränsningarna se kapitel 4.9. 
163 Se Helminen (2009), s. 311. Flera länder har tillämpat underkapitaliserningsbestämmelser redan 
tidigare vid sidan om ränteavdragsbegränsningar. Se Finansministeriet (2009), bilaga 1 Kansainväinen 
vertailu – korkovähennysoikeus. Om tillämpningen av BförL 28 § för att omklassificera hybridinstrument 
se kapitel 6.2.5.1. Om tillämpningen av BförL 31 § för att omklassificera hybridinstrument se kapitel 
6.2.5.2. 
164 Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor 
och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater. 
165 Se t.ex. Bundgaard (2010), s. 443-448 eller Helminen (2009), s. 300-302. 
166 Se Äimä (2011), s. 1546. 
167 Se OECD (2010), s. 31. 
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på transaktioner mellan allmänt skattskyldiga i Finland. Därtill inkluderas principen 

också i skatteavtal som Finland ingått med övriga länder.168 

Enligt BförL 31 § 1 mom. kan skattemyndigheterna korrigera beskattningen om parter i 

intressegemenskap i samband med en transaktion avtalat om villkor som inte motsvarar 

den allmänna marknadsnivån. Enligt lagens förarbeten avser man med transaktioner alla 

affärsekonomiska åtgärder som vidtagits i näringsverksamhet eller i annan ekonomisk 

verksamhet.169 Definitionen omfattar således alla finansiella transaktioner vilket medför 

att räntan och andra lånevillkor som parterna i intressegemenskap avtalat om rörande 

kapitallån och övriga lånebaserade hybridinstrument kan korrigeras av 

skattemyndigheterna. Tillämpningen av bestämmelsen på en enskild transaktion kräver 

dock att den skattskyldigas beskattningsbara inkomst försämrats p.g.a. handlingen 

(BförL 31 § 1 mom.). I paragrafen anges det att inkomsten kan hänföra sig både från 

parternas näringsverksamhet eller annan verksamhet. Detta innebär att rättelsen kan 

göras även i fall den ena parten beskattas enligt inkomstskattelagen.170  

Följderna av tillämpningen av BförL 31 § är att skattemyndigheterna tillägger i den 

skattskyldiges beskattningsbara inkomst det belopp med vilket inkomsten skulle ha 

stigit om villkoren skulle ha motsvarat den allmänna nivå som oberoende parter skulle 

avtalat om. Om det är uppenbart att syftet med affärstransaktionerna har varit 

skattekringgående kan BförL 28 § allmänna stadganden om skattekringgående också 

tillämpas vid sidan om BförL 31 §. Detta gäller enligt Helminen speciellt situationer där 

förutsättningarna för tillämpningen av BförL 31 § inte uppfylls. Därtill kan enligt 

skribenten också BförL 29 § om förtäckt dividend tillämpas vid sidan om BförL 31 § i 

vissa fall.171 

Enligt BförL 31 § 2 mom. är parter i intressegemenskap med varandra då den ena parten 

i transaktionen utövar bestämmande inflytande över den andra parten. Det samma gäller 

om en tredje part ensam, eller tillsammans med närstående kretsar, har ett bestämmande 

inflytande över båda parterna i transaktionen. Andra momentet anger följande 

omständigheter då ett bestämmande inflytande uppkommer: 
                                                        
168 Se t.ex. Äimä (2011), s. 1546 eller Helminen (2009), s. 218-219. 
169 Se RP 107/2006, s. 21. 
170 Se RP 107/2006, s. 21. 
171 Se Helminen (2009), s. 217-218. 
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1) den ena parten direkt eller indirekt äger mer än hälften av kapitalet i den 
andra parten, 

2) den ena parten direkt eller indirekt har mer än hälften av det röstetal som den 
andra partens samtliga aktier eller andelar medför, 

3) den ena parten direkt eller indirekt har rätt att utse fler än hälften av 
medlemmarna i den andra partens styrelse eller därmed jämförbart organ eller i 
ett organ med sådana rättigheter, eller 

4) den ena parten har en ledning som är gemensam med den andra parten eller 
den ena parten utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över den andra 
parten. (BförL 31 § 2 mom., egen markering) 

 

Notera att ett faktiskt bestämmande inflytande kan leda till intressegemenskap (punkt 

4). Således kan det enligt lagens förarbeten uppkomma intressegemenskap då en part, 

ensam eller tillsammans med en annan part, har ett stort inflytande över den andras 

angelägenheter i ekonomiska transaktioner. Det krävs alltså inte ett avtal, t.ex. 

aktieägaravtal, för att intressegemenskap skulle uppkomma.172 Den vida definitionen av 

intressegemenskap omfattar enligt paragrafens detaljmotivering de mest typiska 

situationer då intressegemenskap kan uppstå. Samtidigt påpekas att definitionen också 

är nödvändig för att avgränsa de transaktioner som enligt lagen måste dokumenteras.173 

Det huvudsakliga problemet som uppstår med tillämpningen av BförL 31 § i samband 

med lånebaserade finansieringsinstrument är hur den korrekta räntenivån ska fastställas. 

OECD:s modellskatteavtal anger nog diverse icke-bindande metoder om hur 

bedömningen av internprissättning allmänt kan göras men det innehåller ingen specifik 

anvisning om hur räntornas marknadsmässighet bör avgöras.174 Högsta 

förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan i prejudikatet HFD:2010/73. I fallet 

var det frågan om räntenivån på ett koncerninternt lån, som upptagits i samband med ett 

företagsarrangemang, kunde anses vara marknadsmässigt. A Ab hade ända till år 2005 

                                                        
172 Se RP 131/2006, s. 23. 
173 Se RP 107/2006, 22. I samband med ändringarna av bestämmelserna om internprissättning infördes 
också BförL 14a-c §§ om den skattskyldigas dokumentationsskyldighet angående transaktioner mellan 
intressegemenskap. Dokumentationsskyldigheten avgränsas från denna avhandling. Om 
dokumentationskraven se t.ex. Helminen (2009), s. 235-250. 
174 Se OECD (2010), s. 59-105. Enligt Äimä (2011), s. 1546- 1547, används CUP metoden (comparable 
uncontrolled price method) primärt för att uppskatta räntans marknadsmässighet vid internprissättning. 
Metoden är enligt skribenten den pålitligaste metoden om det finns oavhängiga jämförelsevärden att utgå 
ifrån. Se också Helminen (2009), s. 222-226, om diverse metoder för att bedöma prissättningen. 
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haft två separata utomstående lån på vilka bolaget betalade en ränta mellan 3,135 – 3,25 

%. Bolaget hade sammanlagt 36 m€ i lån för vilka det ställt säkerheter för ett belopp 

som motsvarade 41 m€. År 2005 hade koncernens finansiering omorganiserats vilket 

medförde att A Ab återbetalade de utomstående banklånen och tog samtidigt ett nytt lån 

från det svenska koncernbolaget B Ab. För lånet mellan koncernbolagen betalade A Ab 

en ränta på 9,5 % vilket var högre en den genomsnittliga externa finansieringsräntan 

(7,04 %) för hela koncernen. Ränteprocenten påverkades av lån som koncernen hade 

från utomstående, risklån och lån från aktieägare. Efter omorganiseringen av 

koncernens finansiering uppgick A Ab:s långfristiga lån till ca 38 m€ och ställda 

säkerheterna till cirka 300 m€. A Ab:s kapitalstruktur påverkades således inte väsentligt 

av omorganiseringen.  

HFD kom i fallet till slutsatsen att till A Ab:s skattepliktiga inkomst för år 2005 skulle 

läggas till cirka 850 000 € icke-avdragsgilla räntor. Korrigeringen motsvarade 

skillnaden mellan använda koncerninterna räntan på 9,5 % och den tidigare räntenivån 

på 3,25 % som bolaget erhållit från utomstående långivare. I domskälet motiverade 

HFD beslutet genom att konstatera att räntorna som betalades hade tydligt överstigit det 

räntebelopp som två oberoende parter skulle ha avtalat om. Därtill ansåg HFD att 

koncernens genomsnittliga externa finansieringsränta inte kunde användas som 

utgångspunkt för bedömningen eftersom A Ab:s egna kreditduglighet och övriga 

omständigheter skulle ha möjliggjort att bolaget skulle ha fått lånefinansiering till 

betydligt gynnsammare villkor.175 

4.9. Ränteavdragsbegränsningarna 

Den omfattande ränteavdragsrätten för finländska företagens del begränsades fr.o.m. 

början av år 2013 då NSL 18a § trädde i kraft.176 De nya bestämmelserna begränsar 

samfunds samt öppna- och kommanditbolags ränteavdrag från näringsverksamhetens 

förvärvskälla. Bestämmelserna tillämpas förutom på inhemska skattskyldiga också på 

utländska samfund och bolag då de har ett fast driftsställe i Finland eller om de erhåller 

beskattningsbar inkomst i Finland enligt NSL.177 Begränsningarna tillämpas således på 

                                                        
175 Se Äimä (2011), s. 1550, för närmare analys av fallet HFD:2010/73. 
176 Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (983/2012). 
177 Se RP 146/2012, s. 21. 



 

 

56 

både inhemska och gränsöverskridande räntebetalningar. Tillämpningen av 

bestämmelserna kräver inte att den skattskyldiges syfte är att kringgå skatt eftersom 

dylika situationer regleras med den allmänna bestämmelsen om skattekringgående 

(BförL 28 §).178 Lagändringens syfte är att trygga den finländska skattebasen i 

näringsbeskattningen och jämställa inhemska och utländska koncerners 

konkurrensställning.179 Bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningarna tillämpas 

första gången vid beskattningen år 2014. 

NSL 18a § 2 mom. anger att den skattskyldigas ränteutgifter är avdragsgilla i 

beskattningen till den del som de motsvarar beloppet av ränteinkomsterna. Vidare är 

ränteutgifterna som överskrider ränteinkomsterna, alltså nettoränteutgifterna, 

avdragsgilla om de uppgår till högst 500 000 € under skatteåret. Om nettoränteutgifterna 

överskrider 500 000 € under skatteåret är ränteutgifterna enligt nuvarande lagstiftning 

inte avdragbara till den del som de överstiger 30 % av näringsverksamhetens resultat180 

vilket har ökats med ränteutgifter, avskrivningar som dras av i beskattningen, förluster i 

och förändringar i värdet på finansieringstillgångarna samt mottagna koncernbidrag 

(NSL 18a § 2 mom. p.1). Givna koncernbidrag avdras dessutom från det beräknade 

resultatet.181 Från och med 1.1.2014 sänks det största räntebeloppet som är avdragsgillt 

till 25 % av näringsverksamhetens korrigerade resultat, därtill inkluderas förluster och 

förändringar i värdet på finansieringstillgångar inte mera till de poster som läggs till 

beräkningsgrunden.182 De icke-avdragsgilla räntorna begränsas ytterligare till de 

nettoränteutgifterna som är betalade mellan parterna i intressegemenskap (NSL 18a § 2 

mom. p.2). Således begränsas den skattskyldiges möjlighet till ränteavdrag inte om inga 

räntor betalas till parter i intressegemenskap.  

NSL 18a § 3 mom. anger en underkapitaliseringsbestämmelse. Enligt momentet 

tillämpas ränteavdragsbegränsningarna inte om den skattskyldige lägger fram en 

utredning om att dess soliditet, uträknat från det fastställda bokslutet, vid slutet av 

                                                        
178 Om tillämpningen av BförL 28 § för att omklassificera hybridinstrument se kapitel 6.2.5.1.  
179 Se RP 146/2012, s. 16. 
180 NSL 3 § 1 mom. anger om näringsverksamhetens resultat: Vid verkställande av beskattningen 
periodiseras skattepliktiga inkomster och avdragbara utgifter samt övriga nedan angivna avdragbara 
poster till intäkter och kostnader för varje skatteår. Näringsverksamhetens resultat är skillnaden mellan 
intäkterna och kostnaderna för skatteåret. 
181 Se Äimä (2013), s. 27. 
182 Se RP 185/2013, s. 48. 
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skatteåret är högre eller samma som soliditeten uträknat ifrån fastställda 

koncernbokslutet. Enligt detaljmotiveringen avser lagen hela koncernbokslutet, således 

kan det också vara fastställt utomlands.183 För att befrielsebestämmelsen kunde 

tillämpas kräver tredje momentet därtill att koncernbokslutet är upprättat i en EU 

medlemsstat, EES184 stat eller i en stat med vilket Finland har ingått ett skatteavtal 

gällande dubbelbeskattning.  

Enligt NSL 18a § 4 mom. tillämpas begränsningarna inte på sådana kreditinstitut som 

avses i kreditinstitutlagen185. Vidare tillämpas de inte på företag som hör till samma 

finansiella företagsgrupp som kreditinstituten, försäkringsanstalter, deras 

holdingföretag, holdingsammanslutningar till de finans- och försäkringskonglomerat 

eller på pensionsanstalter. 

NSL 18a § 5 mom. definierar begreppet intressegemenskap i enlighet med BförL 31 § 2 

mom. Följaktligen uppstår det intressegemenskap då den ena parten i transaktionen 

utövar bestämmande inflytande över den andra parten. Det samma gäller om en tredje 

part ensam, eller tillsammans med närstående kretsar, har ett bestämmande inflytande 

över båda parterna i transaktionen. Ett bestämmande inflytande uppstår då den ena 

parten i transaktionen direkt eller indirekt äger mer än hälften av motpartens kapital, 

innehar över hälften av dess rösträtter som aktierna medför eller är berättigad att utse 

fler än hälften av styrelsens medlemmar. Därtill uppstår intressegemenskap när parterna 

har en gemensam ledning eller om en part utövar faktiskt bestämmande inflytande över 

motparten. Vid tillämpningen av möjliga ränteavdragsbegränsningar ligger fokuset 

enligt lagens förarbeten på transaktionerna mellan parterna i skuldförhållandet. Med 

parterna i skuldförhållandet syftar NSL 18a § 5 mom. på betalaren av ränteutgiften och 

den verkliga förmånstagaren.186 

Enligt NSL 18a § 6 mom. kan det också uppstå situationer där den skattskyldigas lån 

från utomstående betraktas som lån i intressegemenskap fastän inget bestämmande 

inflytande skulle uppkomma. Enligt momentet uppstår en dylik situation t.ex. när ett lån 

                                                        
183 Se RP 146/2012, s. 22. 
184 Till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillhör, förutom EU länderna, också Norge, 
Lichtenstein och Island. 
185 Kreditinstitutlag (2007/121) 
186 Se RP 146/2012, s. 23. 
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är upptaget från en utomstående part, men att räntebetalningarnas faktiska 

förmånstagare är en part i intressegemenskapen. NSL 18a § 6 mom. p.1 anger att 

situationen uppstår om den faktiska förmånstagaren har en fordran gentemot den 

utomstående långivaren och att denna fordran har ett samband med det angivna lånet. 

Alternativt kunde en ställd säkerhet också leda till att ett lån, från en utomstående, anses 

vara taget från en part i intressegemenskap. Då krävs det att ställda säkerheten är en 

fordran (NSL 18a § 6 mom. p.2). Då någondera av dessa situationer inträffar begränsas 

gäldenärens ränteavdragsrätt om de övriga förutsättningarna i 18a § uppfylls och 

befrielsebestämmelser inte kan tillämpas.187 

Enligt NSL 18a § 7 mom. får den skattskyldiga i de kommande skatteårens beskattning 

dra av de nettoränteutgifter som tidigare skatteåren varit icke-avdragsgilla, förutsatt att 

ränteavdragsbegränsningarna då inte tillämpas i övrigt. Enligt bestämmelsen ska den 

skattskyldiga yrka på avdraget för de icke-avdragsgilla nettoränteutgifterna och därtill 

utreda grunderna för avdraget. De icke-avdragsgilla nettoränteutgifterna överförs också 

till det övertagande samfundet i samband med en fusion. Vid en fission överförs det 

överlåtande samfundets icke-avdragsgilla nettoränteutgifter till den del som det är 

uppenbart att de uppkommit i verksamheten som överförts till det övertagande 

samfundet. 

                                                        
187 Se RP 146/2012, s. 23-24. 
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5 BOKFÖRINGSRÄTTSLIGA REGLERINGEN AV 
KAPITALLÅN 

Från ett bolagsrättsligt perspektiv hänförs kapitallån enligt ABL 20:23.2 till det egna 

kapitalet vid beräkningar om bolagets egna kapital är negativt. De bolagsrättsliga 

bestämmelserna tar dock inte ställning till den bokföringsmässiga behandling av 

kapitallån utan anger endast att bolaget ska presentera finansieringsinstrumentet som en 

särskild post i balansräkningen (ABL 12:2.4). Detta skiljer sig från de tidigare 

bolagsrättsliga bestämmelserna vilka angav att kapitallån skulle presenteras i 

balansräkningen som en särskild post i egna kapitalet (GABL 5:1.1. p.4). Enligt 

nuvarande lagens förarbeten hindrar den bolagsrättsliga bestämmelsen inte att kapitallån 

kunde tas upp i det egna kapitalet, men samtidigt poängteras att det inte är en 

bolagsrättslig fråga utan att detta avgörs i enlighet med bokföringsbestämmelserna.188 

Enligt Bokföringsnämnden (BFN) var ändringen av bestämmelsen motiverad då den i 

tidigare utlåtanden hade påtalat att behandlingen av kapitallån som en post i det egna 

kapitalet var problematisk från både bokslutsdirektivens och IAS-standardernas 

perspektiv.189 

Efter ändringarna av ABL år 2006 publicerade BFN ett offentligt utlåtande om 

kapitallånets behandling i bokföringen.190 Detta förtydligade den bokföringsmässiga 

behandlingen av kapitallån eftersom varken bokföringslagen191 eller 

bokföringsförordningen192 innehåller några särskilda bestämmelser angående 

finansieringsinstrumentet. 

5.1. Kapitallån i balansräkningen 

Enligt BFN är ett kapitallån, förutsatt att det uppfyller de bolagsrättsliga 

minimiförutsättningarna, både rättsligt och till sin verkliga karaktär en skuldpost för 

gäldenären. I nämndens utlåtande påpekas det att kapitallånets primära karaktär inte 

ändras fastän de bolagsrättsliga minimivillkoren medför att kapitallån närmar sig 
                                                        
188 Se RP 109/2005, s. 124. 
189 Se BFN 1705/2003, kapitel 2.g. De internationella redovisningsstandarderna avgränsas ur denna 
avhandling. Om bokföring av kapitallån enligt IFRS se t.ex. Ylisaukko-oja (2012), s. 42-54. 
190 Bokföringsnämndens utlåtande om behandling av kapitallån i bokföringen. Se BFN 1787/2006. 
191 Bokföringslag (1997/1136) 
192 Bokföringsförordning (1997/1339) 
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instrument som inbetalats till eget kapital. Således ska kapitallån enligt BFN tas upp 

som en post under det främmande kapitalet när gäldenären tillämpar den inhemska 

bokföringslagen. Detta gäller enligt BFN också andra efterställda lån vars villkor 

avviker från sedvanliga lån men som ändå inte uppfyller förutsättningar för 

kapitallån.193 I BFN allmänna anvisning om presentation av resultat- och balansräkning 

framkommer det ytterligare att kapitallån presenteras, likasom övriga skulder enligt 

BFL 4:7.2, antingen under lång- eller kortfristigt främmande kapital. Kapitallån ska 

presenteras i respektive kategori före masskuldebrevslån som den första posten under 

främmande kapital.194 

5.2. Bokföringsmässiga periodiseringen av kapitallånets ränta 

Vid uppställande av bokslut periodiseras räntan på kapitallån som en kostnad för den 

räkenskapsperiod för vilken den betalas. Den bokföringsmässiga periodiseringen utgår 

alltså från prestationsprincipen likasom i beskattningen. Som en följd av de 

bolagsrättsliga betalningsbegränsningarna är räntebetalningar på kapitallån dock 

villkorliga. Förutsättningen för bokföringen av räntekostnaden är följaktligen att bolaget 

också bolagsrättsligt har medel för räntebetalningen. Bolaget ska presentera de 

obetalade räntorna och på dessa uppkomna dröjsmålsräntor som ränteskulder i resultat- 

och balansräkningens noter enda tills betalningsskyldigheten uppstår.195 Därtill ska 

bolaget också uppge i verksamhetsberättelsen den icke-kostnadsförda räntan på de 

upplupna lånen (ABL 8:5.3 p.2). 

Enligt Leppiniemi och Walden får bolaget dessutom bokföra räntan på kapitallån som 

en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning (obligatorisk reservering) i 

balansräkningen om det är uppenbart att räntan kan betalas i den närmaste framtiden. Då 

bör uppmärksamheten läggas på den följande räkenskapsperiodens förväntningar.196  

 

                                                        
193 Se BFN 1787/2006, kapitel 2.3. 
194 Se BFN (2006), bilaga 3. Enligt BFL 4:7.2 betraktas sådana skulder, eller del av skulderna, som 
förfaller till betalning efter en längre tid än ett år långfristiga. Övriga skulder är kortfristiga. 
195 Se KPMG (2010), s. 57 eller Leppiniemi – Walden (2010), s. 326.  
196 Se KPMG (2010), s. 57 eller Leppiniemi – Walden (2010), s. 326. Se också BFN 1317/1995. 
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6 KAPITALLÅNETS BESKATTNINGSMÄSSIGA KARAKTÄR 

I samband med introduceringen av kapitallån år 1997 påpekades det i GABL:s 

förarbeten att de bolagsrättsliga bestämmelserna inte påverkade instrumentets 

beskattningsmässiga behandling. De skattemässiga frågorna som skulle uppkomma i 

anknytning till användningen av kapitallån skulle därmed besvaras genom 

skatterättsliga bestämmelser.197 Skatteförvaltningen tog efter introduceringen ställning 

till kapitallånets beskattningsmässiga karaktär enligt följande:198 

När man värderar behandlingen av ett kapitallån i beskattningen skall som 

utgångspunkt inte tas stadganden i lagen om aktiebolag, så att man kan av ett 

kapitallåns definition inte direkt dra slutsatser av dess beskattningsmässiga 

natur. Behandlingen i beskattningen skall avgöras på basis av kapitallånets 

verkliga natur. Ett kapitallån kan i beskattningen i allmänhet klassificeras som 

främmande kapital, eftersom ett kapitallån grundar sig på ett skuldförhållande 

och ger lånegivaren inga delägarrättigheter. Ett kapitallån kan i vissa fall likna 

eget kapital, men skall trots detta i beskattningen i huvudsak betraktas som 

främmande kapital. (Skatteförvaltningens anvisning 5/1997, egen markering) 

 

Enligt Skatteförvaltningens anvisning är utgångspunkten alltså att kapitallån behandlas i 

beskattningen, i enlighet med finansieringsinstrumentets rättsliga form, som främmande 

kapital. Följaktligen är räntan som bolaget betalar på kapitallån en avdragsgill utgift i 

dess beskattning enligt NSL 18 § 1 mom. p.2. Anvisningen preciserar dock att den 

beskattningsmässiga behandlingen slutligen avgörs på basis av kapitallånets verkliga 

natur. Skatteförvaltningen preciserar dock inte i anvisningen vad bedömningen av 

kapitallånets verkliga natur egentligen innebär.  

Numera hänvisar Skatteförvaltningen beträffande kapitallånets beskattningsmässiga 

karaktär också till värderingslagen var det anges att till bolagets skulder anses … 

kapitallån då de till sin ekonomiska karaktär är främmande kapital (VärdL 2 § 3 mom. 

p.3).199 Preciseringen av paragrafens egentliga betydelse är dock vag då lagens 

                                                        
197 Se RP 89/1996, kap. 3.2.3, Varojen hankinta. 
198 Se Skatteförvaltningen (1997), s. 1. 
199 Se Skatteförvaltningen (2013), punkt 459. 
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förarbeten endast anger att som det främmande kapitalets egenskaper kan t.ex. anses en 

skyldighet att betala ränta och återbetala lånet enligt låneavtalet.200 

Frågan som alltså uppstår är vad begreppen verkliga naturen och ekonomiska 

karaktären innebär samt hur de ska tolkas? Problematiken i samband med 

hybridinstrumentens beskattningsmässiga karaktär begränsas naturligtvis inte till att 

gälla endast kapitallån. Finansieringsinstrumentet är endast en delfråga rörande den 

beskattningsmässiga gränsdragningen mellan eget och främmande kapital. För att utreda 

vad begreppen innebär är det därför skäl att först presentera den beskattningsmässiga 

karaktäriseringen av hybridinstrument på en allmän nivå. 

6.1. Allmänt 

Enligt den allmänna ekonomiska definitionen är hybridinstrument en kombination av 

både eget och främmande kapital. Som det tidigare nämnts i denna avhandling finns det 

dock rättsligt inte en hybridkapitalklass utan hybridinstrument är rättsligt alltid antingen 

eget eller främmande kapital. Problemet som följaktligen uppkommer är hur 

instrumentet rättsligt skall behandlas.201 

Speciellt skatterättsligt är frågan om hybridinstrumentens karaktär väsentlig eftersom de 

flesta ländernas skattesystem behandlar avkastningen på eget och främmande kapital 

olika – räntan som bolaget betalar på skulder är avdragsgilla utgifter i beskattningen 

medan betalda vinstutdelningar inte är det. I fråga om hybrider är det dock inte alltid 

klart hur instrumenten och den löpande avkastningen ska behandlas i beskattningen – 

det uppstår ett s.k. klassificeringsproblem. Problemet framhävs speciellt i samband med 

gränsöverskridande transaktioner då länder inte alltid behandlar hybridinstrument på 

liknande sätt. Följaktligen kan avkastningen i vissa fall bli i sin helhet obeskattad om 

den behandlas som en avdragbar utgift hos betalaren och som en skattefri inkomst hos 

mottagaren. Alternativt kan den också dubbelbeskattas p.g.a. ländernas avvikande 

bedömning om instrumentets beskattningsmässiga karaktär. Klassificeringsproblem kan 

dock också uppkomma i samband med rent nationella transaktioner. Genom att använda 

lånebaserade hybridinstrument kan transaktionsparterna nämligen dra nytta av 

                                                        
200 Se RP 103/2000, kap. 2.2. 
201 Se kapitel 2.3.3. 



 

 

63 

avdragsgilla räntor samtidigt som de utnyttjar instrumentens flexibla privaträttsliga 

egenskaper. Användningen av hybridinstrument erbjuder alltså i flera fall betydliga 

skatteplaneringsmöjligheter.202 

6.2. Klassificering av hybridinstrument 

För att öka beskattningens förutsägbarhet och följaktligen också de skattskyldigas 

rättssäkerhet är det vanligt att diverse skattesystem klassificerar enskilda 

hybridinstrument m.h.a. lagstiftning och rättspraxis till antingen eget eller främmande 

kapital. Detta fastställer också om den löpande avkastningen som betalas på 

instrumentet beskattas som en dividend eller en ränta.  

Utgångspunkten för hybridinstrumentens beskattningsmässiga klassificering är 

vanligtvis deras rättsliga form.203 Hybridinstrument behandlas då som eget kapital om 

de är aktiebaserade eller som främmande kapital om de är lånebaserade. Ett problem 

med att beskattningsmässigt klassificera hybrider i enlighet med deras rättsliga form är 

att endast få länder har implementerat skatterättsliga definitioner på eget och 

främmande kapital i lagstiftningen.204 Den rättsliga formen baserar sig därför ofta på 

antingen bolags- eller bokföringsrättsliga definitioner. En fastställd klassificering av 

hybridinstrumentens beskattningsmässiga karaktär behöver dock inte vara slutgiltig. 

Flera skattesystem tillåter nämligen att hybridinstrument, eller åtminstone den löpande 

avkastningen som de betalar, under vissa förutsättningar kan omklassificeras i 

beskattningen. Den rättsliga formen är därmed ofta, om inte t.o.m. alltid, endast 

utgångspunkten för den skatterättsliga karaktäriseringen av hybridinstrument.205 

En omklassificering av hybrider innebär att bedömningen av instrumentets karaktär 

utvidgas från att endast beakta den rättsliga formen till att också beakta instrumentets 

och transaktionens reella innehåll. Med andra ord försöker man alltså, genom att lägga 

fokuset på de egenskaper som instrumentet medför parterna i transaktionen, dra 

slutsatser om vilken av de rättsliga finansieringsformerna som framträder starkast i 
                                                        
202 Se Helminen (2009), s. 312. 
203 Se t.ex. Helminen (1999), s. 254 eller Brown (2012), s. 32. 
204 Se Brown (2012), s. 32-33. 
205 Se Brown (2012), s. 32, där skribenten konstaterar: In many, if not most, cases, the tax inquiry begins 
with the legal form of the transaction. The interesting question is how that legal form factors into the 
ultimate characterization for tax purposes. 
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instrumentet.206 Syftet med möjligheten att omklassificera hybrider är att lämna 

domstolar och myndigheter utrymme för situationsspecifika bedömningar då använda 

finansieringsinstrumentet ligger i den ”gråa zonen” mellan eget och främmande kapital.  

En beskattningsmässig omklassificering av hybridinstrument kan huvudsakligen basera 

sig på två alternativa metoder – antingen görs den genom en helhetsbedömning där 

ingen specifik omständighet prioriteras eller genom att i förväg fastställa att en eller 

flera omständigheter väger tyngre i samband med bedömningen. Tillämpningen av den 

senare metoden ökar givetvis beskattningens förutsägbarhet men kan samtidigt utnyttjas 

av de skattskyldiga genom aggressiv skatteplanering eftersom de då har fastställda 

kriterier att utgå ifrån när de utformar finansieringsinstrument.207 Därför är det också 

vanligare, trots att tillvägagångssättet är något vagare, att den skatterättsliga karaktären 

av ett hybridinstrument slutligen fastställs på basis av en helhetsbedömning. Metoden 

lämnar mera utrymme för domstolar och myndigheter att beakta situationsspecifika 

omständigheter.208 Hur en ursprunglig klassificering av hybridinstrument slutligen kan 

utvidgas beror dock enligt Brown på hur ifrågavarande skattesystemet överhuvudtaget 

närmar sig frågan om gränsdragningen mellan eget och främmande kapital.209  

6.2.1. Substance over form 

I samband med skatterättsliga redogörelser för hybrider efterlyser skribenter ofta 

behovet om att tillämpa principen om substance over form när instrumentens 

beskattningsmässiga karaktär fastställs.210 Enligt den bokföringsmässiga principen ska 

det ekonomiska innehållet av en affärstransaktion väga tyngre än den använda rättsliga 

formen.211 I anknytning till beskattningen av hybridinstrument är det emellertid inte 

                                                        
206 Se Knuutinen (2009), s. 402. 
207 Se Knuutinen (2009), s. 402. Trots detta tillämpar vissa länder metoden, t.ex. i Belgien klassificeras 
hybrider enligt en s.k. ”one decisive element” metod. Enligt metoden klassificeras 
finansieringsinstrument som lån endast om borgenären enligt låneavtalet är berättigad till en återbetalning 
av åtminstone hela lånebeloppet bortsett från en möjlig konkurs. Instrumentets övriga rättsliga innehåll 
har inte en betydelse vid bedömningen. Se Vanoppen (2012), s. 454-456: … (t)he classification of ”loan 
relationships” for Belgian tax purposes is indeed to be regarded as based on a ”one decisive element” 
approach, that is to say ”the right of the lender to be repaid the initial outlay (or principal amount) at 
least and possibly only in the case of a concursus creditorium.  
208 Se Helminen 1999, s. 319-320 eller Knuutinen (2009), s. 402. 
209 Se Brown (2012), s. 21-22. 
210 Se Knuutinen (2009), s. 400. 
211 Se t.ex. Bjuvberg (2010), s. 48. 
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alltid riktigt klart vad man egentligen syftar på med principen. Först och främst kan 

ordet substance ju också tolkas som en hänvisning till transaktionens rättsliga innehåll.  

Då skulle fokuset ligga på instrumentets rättsliga egenskaper, alltså de rättigheter och 

skyldigheter som instrumentet medför parterna i transaktionen. Enligt Knuutinen syftar 

man t.ex. i Storbritannien med ordet substance på transaktionens rättsliga innehåll (legal 

substance) i beskattningssammanhang medan man i USA syftar på transaktionens 

ekonomiska innehåll (economic substance).212 Fastän gränsdragningen mellan dessa två 

tolkningssätt, åtminstone till en första början, kan verka onödig är den inte det. 

Tillämpningen av ett ekonomiskt resonemang i samband med en klassificering av 

hybridinstrument betyder nämligen att bedömningen ska basera sig på, eller åtminstone 

i större utsträckning beakta, ekonomiska argument. Utrymmet för rent ekonomiska 

argument kan ändå vara begränsad i samband med rättstillämpning.213 Om 

bedömningen beaktar ekonomiska omständigheter stiger man nämligen delvis ut ur det 

hierarkiska rättssystemet och rättstillämpningen påverkas följaktligen av en 

utomstående vetenskap. Men trots detta grundläggande problem har transaktionernas 

ekonomiska karaktär fått en betydelse i samband med den beskattningsmässiga 

karaktäriseringen av hybridinstrument i vissa länder.  

Det bör också påpekas att användningen av begreppet ekonomiskt innehåll i samband 

med beskattningen av hybrider är kontroversiellt då instrumenten enligt den ekonomiska 

definitionen är en kombination av eget och främmande kapital. Därmed skulle en ren 

beskattning enligt det ekonomiska innehållet betyda att hybridinstrumentet, eller 

åtminstone den löpande avkastningen, automatisk borde uppdelas proportionellt i 

förhållande till hur de två huvudsakliga finansieringsformerna företräder i instrumentet. 

Detta skulle enligt Knuutinen vara ytterst svårt då skattesystem allmänt behandlar 

enskilda fenomen ”antingen så eller så”.214 En metod för att spjälka upp 

hybridinstrument i beskattningen är bifurkation vilket redan används i 

bokföringssammanhang för att presentera hybridinstrument i balansräkningen enligt 

deras verkliga värde. Genom en bifurkation skulle hybridinstrument alltså uppdelas i 

identifierbara grunddelar vilkas beskattningsbara behandling är känd i förväg. Trots att 
                                                        
212 Se Knuutinen (2010), s. 193. Om diverse tolkningar av ”subtance over form” i samband med skatterätt 
se Zimmer (2002), s. 42-49. 
213 Se Oker-Blom (2011), s. 6 eller också Knuutinen (2009), s. 376. 
214 Se Knuutinen (2009), s. 399. 
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bifurkation i teorin kunde anses som det bästa alternativet för att beskatta 

hybridinstrument i enlighet med deras ekonomiska innehåll tillämpas metoden sällan i 

praktiken p.g.a. tekniska och praktiska problem.215  

Hybrider beskattas alltså traditionellt som antingen eget eller främmande kapital trots att 

ett sådant handlingssätt inte motsvarar den mellanliggande kapitalklassens verkliga 

ekonomiska innehåll som en kombination av både eget och främmande kapital. 

Följaktligen är det i de flesta fallen inte korrekt att anföra, trots att det i rättslitteraturen 

ibland så görs, att hybrider skulle beskattas i enlighet med instrumentens innehåll. Dock 

kan hybridinstrumentens egentliga karaktär beaktas ibland, alltså beskattas de då 

antingen som eget eller främmande kapital beroende på vilken finansieringsform som 

framträder starkast i instrumentet.  

6.2.2. USA 

Gränsdragningen mellan eget och främmande kapital har genom tiderna varit en 

problematisk fråga i de Förenta Staterna.216 En grundläggande orsak för detta är att den 

amerikanska skattelagstiftningen inte innehåller definitioner på eget eller främmande 

kapital. Klassificeringen av hybrider grundar sig i USA på rättspraxis där instrumenten 

enligt huvudregeln behandlas som antingen eget eller främmande kapital, en bifurkation 

är dock ibland möjlig i samband med t.ex. konvertibla skuldebrev.217  

Den beskattningsmässiga behandlingen av hybrider fastställs i de Förenta Staterna 

genom en helhetsbedömning där domstolar betraktar finansieringstransaktionens alla 

omständigheter.218 Ring anför att huvudfrågan i anknytning till helhetsbedömningar är 

om det investerade kapitalet och dess återbetalning är beroende på hur bolagets 

verksamhet lyckas eller om det är frågan om ett absolut löfte beträffande återbetalning 

och räntebetalning vid en viss specificerad tidpunkt.219 Parternas ekonomiska risk är 

                                                        
215 Om bifurkation i samband med beskattningen av hybridinstrument se t.ex. Hilling (2007), s. 106 eller 
Knuutinen (2009), s. 430-436, var skribenten också beskriver övriga metoder som i teorin kunde 
användas för att beskatta hybrider som både eget och främmande kapital. Om bifurkation i samband med 
bokföring se IAS 32 Financial Instruments: Presentation. 
216 Se Blum (2008), s. 752 eller Ring (2012), s. 780. 
217 Se Ring (2012), s. 781. 
218 Ring konstaterar: … (T)he classifcation of an instrument is based on the substance of the investment 
determined through examination of all of the facts and cicumstances. Se Ring (2012), s. 780 och 783. 
219 Se Ring (2012), s. 780-781. 



 

 

67 

därmed en betydande fråga i samband med klassificeringen. Faktorer som amerikanska 

domstolar och myndigheter speciellt beaktar vid helhetsbedömningar är bl.a. om 

finansiären har en rätt att tvinga en återbetalning, instrumentets ställning i 

betalningsordningen gentemot övriga finansiärer, parternas syfte vilket bedöms utifrån 

icke-beskattningsrelaterade omständigheter (t.ex. bokföring), bolagets kapitalstruktur, 

använda säkerheter och parternas tidigare förbindelse. Trots att flera bedömningar gjorts 

i den amerikanska rättspraxisen under de senaste åren har ingen enskild omständighet 

visat sig vara mest betydelsefull.220 Ring anser dock att två omständigheter speciellt har 

en betydelse rörande behandlingen av ränta på lånebaserade hybrider. Den amerikanska 

skattelagstiftningen innehåller nämligen specifika bestämmelser om både 

underkapitalisering (earnings stripping rule) och skattekringgående i samband med 

räntebetalningar. Tillämpningen av bestämmelserna leder dock inte till en 

omklassificering av använda finansieringsinstrumentet utan endast till att räntornas 

avdragbarhet delvis förnekas i beskattningen.221  

Allt som allt anser Blum att lånebaserade hybrider kan inkludera flera egenskaper av 

eget kapital utan att det skulle uppkomma en risk för att instrumentet skulle behandlas 

som en aktieinvestering i beskattningen. Speciellt påpekar skribenten att räntan som 

bolaget betalar på lån kan vara beroende av verksamhetens resultat och att konvertibla 

skuldebrev allmänt accepteras i den amerikanska rättspraxisen. Därtill godkänns även 

efterställda lån enligt huvudregeln. Vidare beskriver Blum att klassificeringsproblem i 

anknytning till hybridinstrument ofta uppstår i samband med familjeföretag eller 

intressegemenskap då delägarna finansierat bolagets verksamhet med både eget och 

främmande kapital.222 

6.2.3. Tyskland 

I Tyskland har de privaträttsliga synpunkterna traditionellt haft en stor betydelse i 

samband med gränsdragningen mellan eget och främmande kapital. Följaktligen är 

finansieringsinstrumentens bokföringsrättsliga form, vilken vidare följer den 

                                                        
220 Se Ring (2012), s. 781 eller Blum (2008), s. 753. Se även Helminen (1999), s. 256-260 eller Knuutinen 
(2009), s. 411-417, om den amerikanska rättspraxisen i beträffande hybridinstrument. 
221 Se Ring (2012), s. 784-787. 
222 Se Blum (2008), s. 753-754. 
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bolagsrättsliga formen, utgångspunkten i samband med en beskattningsmässig 

klassificering av hybrider. Detta tillvägagångssätt får enligt Fischer och Lohbeck stöd 

av den tyska rättsliga principen som förutsätter att företagens beskattning allmänt följer 

deras bokföring (Massgeblichkeitsprinzip).223 Ekonomiska synpunkter kan också 

beaktas i Tyskland i samband med en beskattningsmässig klassificering av hybrider om 

de privaträttsliga bestämmelserna inte ger tillräckligt med vägledning om karaktären av 

ett specifikt instrument.224  

Fischer och Lohbeck påpekar dock att utgångspunkten för den beskattningsmässiga 

klassificeringen av hybrider inte alltid är sammankopplat med använda instrumentets 

privaträttsliga form. I vissa fall kan klassificeringen nämligen skilja sig från den 

bokföringsmässiga formen, men detta kräver en specifik bestämmelse i 

skattelagstiftningen.225 En sådan situation uppstår t.ex. i samband med användningen av 

specifika vinstbundna lånebaserade finansieringsinstrument (jouissance rights). De 

ekonomiska fördelarna för dylika instrument motsvarar en aktieinvestering men 

samtidigt medför de bolagsrättsligt inga kontrollrättigheter. Sådana hybrider behandlas i 

Tyskland under vissa förutsättningar som eget kapital i beskattningen, t.ex. om 

finansiären är berättigad till både vinstutdelning och till residual vid bolagets 

likvidation. Vidare kan den beskattningsmässiga klassificeringen ibland också skilja sig 

från instrumentets bokföringsmässiga form då det är frågan om lånebaserade hybrider 

vars återbetalning är beroende på hur gäldenären genererar vinst, sådana lån anses vara 

eget kapital i beskattningen enda tills vinstmedel för en återbetalning uppkommer. 

Bestämmelsen i fråga tillämpas dock inte allmänt på subordinerade lån som delägare 

gett bolaget. Detta kräver dock att parterna specifikt avtalat om att lånet också kan 

återbetalas eller amorteras med bolagets övriga medel.226 

När det gäller en möjlig omklassificering av hybridinstrument anser Fischer och 

Lohbeck att det endast kan göras genom tillämpningen av den nationella 

generalklausulen om skattekringgående. Samtidigt påpekar de dock att man i den tyska 

rättspraxisen – i anknytning till lån från aktieägare – år 1995 kommit till slutsatsen att 

                                                        
223 Se Fischer – Lohbeck (2012), s. 315 eller Knuutinen (2009), s. 417. 
224 Se Knuutinen (2009), s. 418 eller Helminen (1999), s. 260. 
225 Se Fischer – Lohbeck (2012), s. 315-316. 
226 Se Fischer – Lohbeck (2012), s. 317. 
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den bokföringsrättsliga formen också måste hålla i beskattningen trots att en aktieägare 

valt att finansiera bolagets verksamhet med ett lån. Skribenterna anser att numera är den 

nationella lagstiftningens och myndigheternas avsikt inte längre att omklassificera 

finansieringsinstrument utan att motverka missbruk och skattekringgående genom 

rättelse av bolagets beskattningsmässiga resultat. Till exempel begränsar den tyska 

skattelagstiftningen bolagens ränteavdragsrätt genom en 

underkapitaliseringsbestämmelse (Zinsschranke).227 

6.2.4. Sverige 

Hybrider behandlas i Sverige huvudsakligen som antingen eget eller främmande kapital 

på basis av instrumentens rättsliga form.228 Den svenska skattelagstiftningen innehåller 

ingen specifik bestämmelse som skulle möjliggöra en omklassificering av 

hybridinstrument i beskattningen, bestämmelser om skattekringgående kan dock 

tillämpas i vissa fall.229 Enligt huvudregeln är räntan som betalas på främmande kapital 

en avdragsgill utgift i bolagets beskattning, dock tillämpas vissa begränsningar i 

samband med t.ex. koncerninterna finansieringstransaktioner.230 

Den löpande avkastningen som bolag betalar på subordinerade lån behandlas i Sverige 

också vanligtvis som en ränta i beskattningen.231 Den svenska inkomstskattelagen 

begränsar dock specifikt avdragsrätten för räntan på vinstandelslån. Gällande 

vinstandelslån indelas räntan i Sverige i fast ränta och vinstandelsränta. Av dessa är 

båda en avdragsgill utgift i fall lånet är emitterat till den allmänna marknaden. Om det 

låntagande företaget är ett fåmansföretag är vinstandelsräntan inte en avdragsgill utgift 

om den betalas till en person, eller en närstående till denna, som verkar i ledningen eller 

är en aktieägare i fåmansföretaget.232 

                                                        
227 Se Fischer – Lohbeck (2012), s. 319. 
228 Se Hilling (2012), s. 693 eller Knuutinen (2009), s. 421. Den svenska skattelagstiftningen innehåller 
dock ett undantag till huvudregeln om att behandla hybrider som en enhet genom att tillämpa en 
beskatningsmässig bifurkation i samband med optionslån. Se Hilling (2012), s. 708-709. 
229 Se Hultqvist (2000), s. 606, Knuutinen (2009), s. 423 eller Helminen (1999), s. 261-262. 
230 Om ränteavdragsbegränsningarna i Sverige se t.ex. Hilling (2012), s. 699-700. 
231 Se Hultqvist (2000), s. 608.  
232 Om beskattningen av vinstandelslån i Sverige se Inkomstskattelag (1999:1229) 24 kap. 5-10 §§. 
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6.2.5. Finland 

Den finländska skattelagstiftningen innehåller inga definitioner på eget eller främmande 

kapital. Vidare anger lagstiftningen ingen direkt vägledning hur en klassificering av 

hybridinstrument ska göras i beskattningen.233 Den skatterättsliga gränsdragningen 

mellan eget och främmande kapital baserar sig i Finland därmed främst på rättspraxis 

där hybridinstrument alltid har behandlas som en helhet – alltså behandlas de antingen 

som eget eller som främmande kapital.234 Vid sidan om rättspraxisen har 

myndigheternas ställningstaganden också en betydelse rörande klassificeringen av 

hybridinstrument. I fråga om grunderna för klassificeringen är utgångspunkten också i 

Finland instrumentens rättsliga form, t.ex. har Skatteförvaltningen klassificerat 

kapitallån som främmande kapital eftersom instrumentet … grundar sig på ett 

skuldförhållande… och preferensaktier som eget kapital … eftersom den grundar sig på 

delägarens aktieplacering.235  

Den finländska skattelagstiftningen innehåller inga specifika bestämmelser angående 

möjligheten att omklassificera finansieringsinstrument i beskattningen. Rättspraxisen 

ger vidare inte alltför mycket vägledning beträffande frågan eftersom domstolar sällan 

behandlat beskattningen av moderna finansieringsinstrument.236 Enligt Linnanvirta och 

Viitala finns det inga fall där en domstol skulle ha omklassificerat aktiebaserade 

hybridinstrument i beskattningen. Skribenterna anser att det uppkommer 

klassificeringsproblem främst i samband med lånebaserade hybrider vilka innehåller en 

eller flera egenskaper som är typiska för eget kapital. I sådana situationer fastställs 

instrumentets karaktär genom en helhetsbedömning som beaktar transaktionens samtliga 

omständigheter. Ytterligare anser skribenterna att myndigheterna då också kan beakta 

bolags- och bokföringsrättsliga aspekter men att dessa inte är avgörande.237  I praktiken 

har dock lånebaserade hybridinstrument sällan bedömts vara en aktieinvestering i 

                                                        
233 Se t.ex. Linnanvirta – Viitala (2012), s. 278. 
234 Se Knuutinen (2009), s. 423. 
235 Se Skatteförvaltningen (1997), s. 1 och 3. 
236 Se Linnanvirta – Viitala (2012), s. 279. 
237 Se Linnanvirta – Viitala (2012), s. 278. Se också Mannio (1997), s. 183 eller Ryynänen (1996), s. 406. 
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beskattningspraxis. De enda rättsfallen var detta gjorts är från 1970-talet och gällde 

främst fastighetsaktiebolag.238  

I fråga om betydelsen av specifika avtalsvillkor som parter använder för att modifiera 

lånebaserade instrument har man i den finländska rättspraxisen bl.a. accepterat 

konvertibla lån, efterställda lån, lån utan säkerhet och kombinationer av dessa som 

främmande kapital. En oproportionellt stor mängd främmande kapital i förhållandet till 

det egna kapitalet (underkapitalisering) har inte heller resulterat till en omklassificering 

i rättspraxisen.239 Enligt Ryynänen kan inte heller lån som delägarna gett bolaget i 

förhållandet till aktieinnehavet anses vara eget kapital i beskattningen.240 Därtill 

godkänner NSL specifikt vinstandelslån då lagen anger att räntan som betalas på en 

skuld kan basera sig på gäldenärens resultat (NSL 18 § 1 mom. p.2). Preciseringen kan 

allmänt ses som en väsentlig fördel vid konstruktioner av lånebaserade 

hybridinstrument.241 Mannio anser dock att bestämmelsens ordalydelse medför att om 

räntan baserar sig direkt på bolagets vinstutdelning kan den inte anses vara en 

avdragsgill utgift i beskattningen. Skribenten motiverar detta genom att påpeka att de 

årliga vinstutdelningarna ofta skiljer sig från räkenskapsperiodens vinst då de också kan 

grunda sig på tidigare räkenskapsperioders vinstmedel. Således relaterar sig 

vinstutdelningar sällan endast till den senaste räkenskapsperiodens resultat. Ytterligare 

anser Mannio att om borgenären har skyldigheten att dessutom delta i gäldenärens 

förluster, t.ex. genom en minskning av lånekapitalet, är det möjligt att den löpande 

avkastningen inte godkänns som en avdragsgill utgift i gäldenärens beskattning.242 

Vad gäller perpetuella lån hävdar Andersson och Ikkala att om det inte uppkommer 

någon återbetalningsskyldighet för gäldenären angående det investerade kapitalet kan 

avkastningen som betalas inte heller anses vara ränta. Således kan enligt skribenterna 

avkastningen på en sådan kapitalplacering som endast namngivits lån, men som 

samtidigt inte medför någon återbetalningsskyldighet för gäldenären, inte behandlas 

                                                        
238 Se t.ex. Mannio (1997), s. 182 eller Knuutinen (2009), s. 424. 
239 I fallet HFD:1999:19 accepterade HFD räntan på koncerninterna lån som en avdragsgill utgift i 
beskattningen trots att gäldenärbolagets skuldsättningsgrad var 15:1.  
240 Se Ryynänen (1996), s. 406. 
241 Se Knuutinen (2009), s. 427, där skribenten konstaterar: Tämä EVL:n erityissäännös vaikuttaa 
vertailumaiden (Storbrittanien, USA, Tyskland, Sverige) sääntelyyn nähden jossakin määrin poikkeavalta 
ja yllättävältä. Antaako tämä jo liian suuren liikkumavaran verosuunnitteluun?  
242 Se Mannio (1997), s. 213-214. 
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som främmande kapital i beskattningen.243 Denna tolkning får ändå inte direkt stöd av 

rättspraxisen. Till exempel i HFD:1995/3932 ansåg HFD att räntan på ett konvertibelt 

skuldebrev var avdragbart fastän lånetiden var 50 år och avtalsvillkoren medförde 

gäldenären möjligheten att själv förlänga lånetiden eller alternativt ändra lånet till 

perpetuellt. CSN kom till samma beslut i förhandsbeskedet CSN:057/2009 då nämnden 

ansåg att räntan på ett masskuldebrev utan förfallodag skulle vara en avdragsgill utgift i 

A Ab:s beskattning. Bolaget kunde enligt lånevillkoren dessutom själv fördröja 

räntebetalningarna utan några påföljder. 

Linnanvirta och Viitala drar på basis av den finländska rättspraxisen slutsatsen att 

lånebaserade hybridinstrument kan innehålla flera egenskaper som är typiska för eget 

kapital, förutsatt att det är frågan om ett genuint skuldförhållande mellan två oberoende 

parter, utan att det skulle påverka instrumentets beskattningsmässiga karaktär som 

främmande kapital. Om parterna i skuldförhållandet är i intressegemenskap kan 

instrumentets karaktär enligt skribenterna möjligtvis omklassificeras på basis av 

bestämmelsen om skattekringgående (BförL 28 §) eller genom bestämmelserna om 

rättelse av internprissättning (BförL 31 §).244 Helminen anser också att det är möjligt att 

räntebetalningar på lånebaserade hybridinstrument kunde beskattas som dividend i 

Finland om det använda instrumentet innehåller flera egenskaper som är typiska för eget 

kapital, speciellt då det är frågan om klar skattekringgående eller om transaktioner i 

intressegemenskap.245 Linnanvirta och Viitala anför vidare att skattemyndigheterna är 

mera aktiva i hänsyn till en möjlig omklassifcering av lånebaserade instrument vid 

gränsöverskridande transaktioner, speciellt i samband med underkapitalisering och 

exceptionellt höga räntenivåer.246 

Allt som allt anser Knuutinen att gränsdragningen mellan eget och främmande kapital 

inte kan anses vara alltför strikt i Finland. Skribenten anser att man i Finland godkänner 

den löpande avkastningen som ränta för flera sådana lånebaserade instrument som i 

andra länder skulle anses vara vinstutdelning. Speciellt lyfter han fram kapitallån och 

den explicita utgångspunkten beträffande instrumentets beskattningsmässiga karaktär 
                                                        
243 Se Andersson – Ikkala (2005), s. 323. Med återbetalningsskyldighet syftar skribenterna på en sådan 
skyldighet som gäldenären inte kan frikomma från genom en egen viljeyttring. 
244 Se Linnanvirta – Viitala (2012), s. 279. 
245 Se Helminen (2009), s. 314. 
246 Se Linnanvirta – Viitala (2012), s. 280. Se dock också HFD 1999:19. 
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som främmande kapital. Han anser att detta ökar skatteplaneringsmöjligheterna avsevärt 

och förundrar sig över varför kapitallån inte används mera av finländska bolag trots den 

uppenbara skattefördelen.247 

6.2.5.1. Omklassificering på basis av Lag om Beskattningsförfarade 28 § 

Enligt Knuutinen utförs beskattningen i Finland huvudsakligen rutinmässigt och 

formalistiskt i enlighet med den rättsliga formen av handlingar.248 Följaktligen är det 

också sannolikt att lånebaserade hybridinstrumentens rättsliga form håller i 

beskattningen i de flesta fallen. Domstolar och myndigheter är dock i vissa fall tvungna 

att granska skatteskyldigheten mera ingående om det kan misstänkas att det förekommer 

skattekringgående. Då kan handlingens rättsliga form förbigås i beskattningen genom 

tillämpningen av BförL 28 § vilken är generalklausulen om skattekringgående i Finland. 

Paragrafens första moment lyder enligt följande: 

Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådan rättslig form som inte motsvarar 

sakens egentliga natur eller syftemål, skall vid beskattningen förfaras som om den 

riktiga formen hade använts i saken. Har köpesumma, annat vederlag eller 

prestationstid i ett köpe- eller annat avtal bestämts eller annan åtgärd vidtagits 

uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från skatt, kan den beskattningsbara 

inkomsten och förmögenheten uppskattas. (BförL 28 § 1 mom.) 

I Skatteförvaltningens anvisning om BförL 28 § påpekas det att det är omöjligt att göra 

en exakt gränsdragning mellan godtagbar skatteplanering och kringgående av skatt.249  

Då generalklausulens ordalydelse betraktas närmare märker man också att dess 

formulering är relativt vag. Första momentet karaktäriserar två rättsfaktum då 

skattekringgående förekommer samt deras rättsverkan. Den första meningen hänvisar 

till konflikten mellan den använda rättsliga formen och handlingens reella innehåll. Om 

dessa avviker ska man vid beskattningen ge företräde åt den senare och således förfara 

enligt den riktiga formen. För det andra förekommer det skattekringgående också då 

parterna i en transaktion, uppenbarligen för att nå befrielse från skatt, använt sig av 

                                                        
247 Se Knuutinen (2009), s. 429. 
248 Se Knuutinen (2009), s. 185. 
249 Se Skatteförvaltning (2012b).  Om skillnaden mellan begreppen skatteplanering och skattekringgående 
se t.ex. Tikka (1972), s. 24-33 eller Knuutinen (2009), s. 185-191. 
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normalt avvikande avtalsvillkor. I sådana fall har myndigheterna rättigheten att 

uppskatta den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten.250 I fall någondera av 

rättsfaktumen uppfylls i samband med en handling kan generalklausulen tillämpas. 

Trots detta är det i praktiken vanligt att man tillämpar bestämmelsen som en helhet utan 

att specificera vilket rättsfaktum som uppfylls.251 Den vaga formuleringen möjliggör att 

myndigheterna har relativt stor kompetens- och prövningsrätt för att tillämpa 

generalklausulen på enskilda fall när tillämpningsområdet av en specifik bestämmelse 

inte når klart skattekringgående. Samtidigt försvåras dock bedömningen av 

bestämmelsens exakta tillämpningsområde vilket orsakar beskattningsmässig osäkerhet. 

På basis av ordalydelsen kan man ändå dra slutsatsen att tillämpningen av BförL 28 § 

allmänt kräver att syftet med handlingen uppenbarligen varit att nå en skattebefrielse.252  

Generalklausulens andra moment anger att om det är uppenbart att man vid 

beskattningen bör förfara så som avses i det första momentet ska vid verkställandet av 

beskattningen alla omständigheter som kan påverka sakens bedömning prövas 

omsorgsfullt. Vidare ska den skattskyldiga få möjligheten att utreda handlingen eller 

åtgärdens egentliga natur (BförL 28 § 2 mom.). Enligt Ikkala kan den skattskyldiga då i 

enskilda fall undvika tillämpningen av bestämmelsen genom att i samband med sakens 

utredning framföra ett objektivt affärsmässigt eller ekonomisk skäl för den rättsliga 

handlingen. Motiveringen bör dock vara oavhängig från uppkomna skattefördelarna.253 

Följaktligen är syftet med generalklausulen inte att begränsa de skattskyldigas 

möjligheter att arrangera verksamheten på ett effektivt sätt så länge som de ekonomiska 

och reella sakförhållandena motsvarar den valda rättsliga formen. 

Enligt Skatteförvaltningens anvisning om BförL 28 § har rättspraxisen en betydande roll 

för att precisera paragrafens innebörd på bestämda sakhelheter.254 Det finns dock inga 

publicerade rättsfall där en domstol skulle ha tillämpat generalklausulen för att 

omklassificera hybridinstrument i beskattningen. På grund av detta är det i stort sett 

                                                        
250 Se t.ex. Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala (2013), kapitel 25:2, Sovellettavat säännökset. 
251 Se Knuutinen (2009), s. 370 eller Ikkala (2002), s. 256. 
252 Se Tikka (1972), s. 217. 
253 Se Ikkala (2002), s. 257. 
254 Se Skatteförvaltningen (2012b), Rättspraxisens betydelse. 
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oklart när BförL 28 § kunde tillämpas i anknytning till hybridinstrument.255 Problemet 

som kan antas uppkomma med en möjlig tillämpning av generalklausulen är att 

incitamenten för användningen av hybridinstrument är flertaliga och beror dessutom 

alltid på parternas situationsspecifika behov.256 Därför kan användningen av 

hybridinstrument högst antagligen motiveras av den skattskyldiga med affärsmässiga 

skäl, oberoende vad det egentliga bakomliggande syftet är. 

6.2.5.2. Omklassificering på basis av  Lag om Beskattningsförfarande 31 §  

Bestämmelserna om rättelse av internprissättning (BförL 31 §) kan allmänt vidtas om 

parter i intressegemenskap använt sig av avtalsvillkor som avviker från vad som skulle 

ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter. Tillämpningen av bestämmelsen 

kräver vidare att den skattskyldiges beskattningsbara inkomst minskat eller att förlusten 

blivit större än vad den annars skulle ha varit p.g.a. avtalsvillkoren. Om 

förutsättningarna för paragrafens tillämpning uppfylls ska till inkomsten läggas det 

belopp som inkomsten skulle ha stigit till om villkoren hade motsvarat dem som hade 

avtalats mellan sinsemellan oberoende parter (BförL 31 § 1 mom.). Som följd av 

bestämmelsen ska också räntan och andra lånevillkor som parterna i intressegemenskap 

avtalat om i anknytning till lånetransaktioner vara marknadsmässiga.257  

Det huvudsakliga problemet med tillämpningen av BförL 31 § i samband med 

lånetransaktioner i intressegemenskap är fastställande av en marknadsmässig 

räntenivå.258 Skatteförvaltningen har i en presentation angett hur enskilda 

finansieringstransaktioners marknadsmässighet bedöms. Enligt presentationen kräver en 

korrigering av den använda räntenivån först och främst att situationen är obestridlig.259 

Bedömning kräver vidare enligt myndigheterna en djupgående insikt om 

företagsfinansieringens, finansieringsomgivningens och finansieringsinstrumentens 

                                                        
255 Se dock RP 146/2012, s. 4-5, där det anges: I beskattningspraxis, till exempel vid koncerninterna 
företagsomstruktureringar, har avdragsgillhet för uppkomna ränteutgifter kunnat vägras med stöd av 28 
§ i lagen om beskattningsförfarande. Då har omstruktureringen ansetts ha uppkommit av skattemässiga 
skäl och uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från skatt. Det har inte publicerats någon rättspraxis 
för sådana här situationer. 
256 Se kapitel 2.3.3. 
257 Se kapitel 4.8. för en mera ingående redogörelse för bestämmelserna om rättelse av internprissättning. 
258 Se kapitel 4.8. för beskrivning av fallet HFD:2010/73 var HFD tog ställning till frågan om 
marknadsmässig räntenivå. 
259 Se Skatteförvaltningen (2012), s. 3. 
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särdrag. Enligt Skatteförvaltningen är bedömningen av finansieringstransaktioners 

marknadsmässighet följaktligen en tvåstegig bearbetning.260 Först bedöms 

transaktionens verkliga karaktär genom att myndigheterna beaktar gäldenärens 

verksamhet, använd säkerhet, parternas risk, lånevillkoren, parternas faktiska beteende 

och finansieringsinstrumentets lämplighet för ifrågavarande transaktion. I andra steget 

av bedömningen tar myndigheterna ställning till själva prissättningen av 

finansieringstransaktionen. Då utreder de speciellt villkoren för gäldenärens 

utomstående finansiering. Därtill betraktar myndigheterna om det kan tillämpas externa 

faktorer, t.ex. motsvarande transaktioner eller kreditvärdighet, som grund för 

bedömningen.  

Vad som är intressant att notera i presentationen, speciellt i anknytning till lånebaserade 

hybridinstrument, är att det enligt Skatteförvaltningen i samband med bedömningens 

första skede kan framkomma att transaktionens verkliga karaktär motsvarar en räntefri 

placering i gäldenärens egna kapital – i sådana fall behövs det andra skedet angående 

den använda räntenivån överhuvudtaget inte göras. Skatteförvaltningen tolkar därmed 

BförL 31 § som om att bestämmelsen också kan tillämpas för att omklassificera 

lånebaserade finansieringsinstrument vilka används i transaktioner mellan närstående 

parter.261 Problemet med att omklassificera lånebaserade instrument på basis av BförL 

31 § är att det i viss mån utvidgar paragrafens tillämpningsområde, och följaktligen 

minskar de skattskyldigas rättsäkerhet, eftersom lagens ordalydelse endast syftar på en 

korrigering av lånevillkoren. Det kunde alltså argumenteras att bestämmelsen inte direkt 

möjliggör att hela instrumentets rättsliga form kunde omklassificeras i beskattningen. 

Linnanvirta och Viitala anser att myndigheterna troligtvis kunde tillämpa BförL 31 § för 

att omklassificera lånebaserade hybrider i situationer där gäldenärens finansiella 

ställning vore så dålig att oberoende parter skulle använda sig av en aktieinvestering i 

motsvarande transaktioner.262 

                                                        
260 Se Skatteförvaltningen (2012), s. 4. 
261 Se också RP 146/2012, s. 4: I beskattningspraxis har finansiering med främmande kapital från ett 
företag i intressegemenskap på grundval av 31 § i lagen om beskattningsförfarande kunnat betraktas som 
placering i eget kapital. Ersättning som betalats för en sådan placering har inte betraktats som en 
avdragsgill utgift i beskattnigen i Finland. Ingen rättspraxis har offentliggjorts för sådana situationer. 
262 Se Linnanvirta – Viitala (2012), s. 280-281. 
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Det finns också ett opublicerat förhandsbesked där Koncernskattecentralen (KSC) har 

omklassificerat ett lånebaserat hybridinstrument i beskattningen genom tillämpningen 

av BförL 31 §.263 I fallet var det frågan om en koncernintern finansieringstransaktion 

där ett finländskt dotterbolag planerade att uppta ett efterställt masskuldebrevslån från 

dess moderbolag som var beläget i Luxemburg. Lånets syfte var att förbättra 

dotterbolagets finansiella ställning vilken försämrats som en följd av finanskrisens 

inverkan på bolagets verksamhetsomgivning. Dotterbolagets utomstående lån hade 

samtidigt förfallit till betalning och avsikten var att omfinansiera dem men p.g.a. de 

rådande omständigheterna på finansieringsmarknaderna, kombinerat med dotterbolagets 

finansiella ställning, skilde sig villkoren för den nya utomstående lånefinansieringen 

betydligt från de tidigare lånen. Bankerna ställde i samband med omfinansieringen 

kravet att dotterbolaget skulle anskaffa tilläggsfinansiering som skulle vara i efterställd 

position i förhållande till bankernas lånefinansiering vid en möjlig likvidation och 

konkurs. För att uppfylla kraven planerade moderbolaget att det skulle ge dotterbolaget 

ett debenturlån med en årlig ränta på 35 %. Den höga räntenivån motiverades med 

kreditrisken som moderbolaget upptog i samband med transaktionen och dess 

marknadsmässighet bevisades med en jämförelseanalys. Enligt avtalsvillkoren hade det 

koncerninterna lånet inte en förfallodag och moderbolaget kunde inte kräva en 

återbetalning av kapitalet. Dotterbolaget kunde dock själv besluta om en återbetalning. I 

låneavtalet preciserades det ytterligare att en möjlig amortering av det koncerninterna 

lånet alltid skulle kräva att dotterbolaget skriftligt meddelade om det till de utomstående 

borgenärerna och att alla förpliktelser mot dessa var uppfyllda. Därtill skulle 

dotterbolaget inte ställa någon säkerhet för lånet och det kunde inte konverteras till 

aktier. 

I förhandsbeskedet kom KSC till slutsatsen att om koncernen skulle genomföra den 

planerade lånetransaktionen skulle lånets verkliga natur anses vara en placering i 

dotterbolagets egna kapital. Följaktligen behövde räntenivåns marknadsmässighet inte 

bedömas eftersom räntan inte skulle ha varit en avdragsgill utgift i dotterbolagets 

beskattning. KSC avgjorde frågan genom en helhetsbedömning var utgångspunkten var 

finansieringstransaktionens karaktär, låneavtalets villkor, dotterbolagets finansiella 

ställning och finansieringens grundliggande syfte. Ytterligare konstaterade KSC att då 
                                                        
263 Se Pykönen (2011), s. 406-408. 
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lånet upptogs av en part som nästan helt ägde målföretaget hade faktumet att 

finansieringen inte medförde några delägarrättigheter ingen beskattningsmässig 

betydelse.  

6.2.5.3. Omklassificering på basis av hybridinstrumentets ekonomiska karaktär 

Den finländska skattelagstiftningen innehåller ingen allmän bestämmelse som direkt 

skulle möjliggöra att hybridinstrument kunde omklassificeras endast på basis av 

instrumentets ekonomiska karaktär eller ekonomiska innehåll.264 Trots detta, som det 

tidigare framkommit i avhandlingen, är det möjligt att den allmänna bestämmelsen om 

skattekringgående (BförL 28 §) kunde tillämpas för att omklassificera 

finansieringsinstrument om deras rättsliga form avviker från handlingens reella innehåll. 

Det är följaktligen också vanligt i den inhemska skatterättsliga litteraturen att skribenter 

i samband med redogörelser för hybrider anför att instrumentens ekonomiska karaktär 

kan beaktas då deras beskattningsmässiga behandling fastställs.265  

I rättslitteraturen tar man dock sällan ställning till vilket utrymme det egentligen finns 

för en ekonomisk argumentation i samband med en skatterättslig omklassificering av 

hybrider. Med andra ord framgår det inte alltid hur mycket de ekonomiska 

omständigheterna påverkar helhetsbedömningar av hybridinstrumentens 

beskattningsmässiga karaktär. Det bör nämligen beaktas att samspelet mellan rätt och 

ekonomi har allmänt varit mycket begränsat i Finland i samband med 

rättstillämpning.266 För att klarlägga hur mycket utrymme det finns för att beakta 

ekonomiska argument i samband med beskattningsmässig karaktäriseringen av 

hybridinstrument bör man först och främst identifiera allmänt ekonomiska argumentens 
                                                        
264 Se dock kapitel 6.4 om kapitallånets ekonomiska karaktär. 
265 Se t.ex. Helminen (2009), s. 313: Suomen verotuksessa voidaan ottaa huomioon instrumentin muodon 
lisäksi sen todellinen taloudellinen luonne ja verottaa instrumenttia ja sen tuottoa sen mukaan. 
266 Se Oker-Blom (2011), s.16. Enligt Oker-Blom betyder detta dock inte att den ekonomiska vetenskapen 
skulle ha lämnats utanför det autonoma rättsliga spelplanet. Tvärtom har ekonomi numera ett allt större 
inflytande på speciellt utformningen och beredningen av den nationella lagstiftningen. Rättsekonomi har 
dessutom enligt skribenten haft en framgång i att förklara och mäta effekterna av den redan existerande 
lagstiftningen, men i samband med rättstillämpningen är betydelsen av ekonomiska argument i dagens 
läge nästan obefintlig. Skribenten identifierar rättsekonomiska framgångar speciellt i anknytning till 
regleringsteori, psykologisk rättsekonomi, komparativ rättsekonomi, rättsekonomisk historieforskning 
och rättsekonometri. Se Oker-Blom (2011), s. 6-15. Määttä definierar rättsekonomi som ett ytterst 
mångformigt ekonomiskt forskningsområde där det huvudsakliga fokuset ligger på rättssystemet och de 
enskilda rättsinstituten. Skribenten anför dock att det är omöjligt att ange en uttömmande definition på 
forskningsområdet. Se Määttä (2006), s. 1-11. 
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plats i den inhemska skatterättsliga rättskälleläran. En rättsillämpning är nämligen 

automatiskt sammankopplad med rättskälleläran som är grunden för en rättslig 

argumentation. Med andra ord kan ett enskilt fall inte tolkas på ett sätt som inte får stöd 

av rättskälleläran.267  

Det finländska rättssystemet baserar sig på den nordiska rättskälleläran vilken 

traditionellt indelas i starkt bindande, svagt bindande och tillåtna rättskällor.268 Till de 

starkt bindande rättskällorna tillhör speciellt stiftad lag.269 Därmed behöver 

lagtillämparen inte gå vidare ”in” i rättsystemet om lagtexten ger svar på ett rättsligt 

tolkningsproblem. I vissa fall kan lagens ordalydelse dock vara oklar vilket leder till att 

en lagtolkning måste utvidgas till de svagt bindande rättskällorna. Till dessa räknas 

lagens förarbeten och rättspraxis, främst prejudikat. I vissa situationer kan det dessutom 

uppkomma situationer var lagens ordalydelse inte direkt får stöd av lagens 

grundläggande syfte vilket anges i förarbeten. En rättstolkning är följaktligen inte alltid 

entydig.270 Om varken de starkt eller svagt bindande rättskällorna ger svar på ett 

tolkningsproblem kan man vid rättstillämpningen slutligen vända sig till de tillåtna 

rättskällorna. Till dessa ingår ställningstaganden i rättslitteraturen, allmänna 

rättsprinciper och s.k. reella argument. Då ett rättsligt beslut baserar sig på reella 

argument jämför rättstillämparen diverse tolkningsmöjligheter och baserar sedan 

beslutet på det alternativet som medför de mest önskade effekterna.271 I samband med 

skatterätt bör man också beakta Skatteförvaltningens anvisningar vid sidan om de ovan 

presenterade rättskällorna, trots att de egentligen inte är placerade i någon specifik 

rättskälla. Andersson anser t.ex. att Skatteförvaltningens anvisningar har, trots att de är 

icke-bindande, en stor betydelse i den inhemska skatterättsliga rättskälleläran. Detta 

fastställs dessutom i L om Skatteförvaltningen272 2 § 2 mom. där det anges att 

Skatteförvaltningen … skall främja en riktig och enhetlig beskattning. 

                                                        
267 Se Oker-Blom (2011), s. 37. 
268 Se Määttä (2006), s. 50 eller Oker-Blom (2011), s. 37-41, för en mera ingående redogörelse för diverse 
uppfattningar av den finländska rättskälleläran. 
269 Sedvanerätt inkluderas i vissa fall också till de starkt bindande rättskällorna men dess betydelse inom 
skatterätt är t.ex. enligt Andersson obetydlig. Se Andersson (2006), s. 12. 
270 Se Määttä (2013), s. 181. 
271 Se Määttä (2006), s. 50. 
272 Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 
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Enligt Määttä uppstår det sällan några svårare skatterättsliga tolkningsproblem då 

skatterätt är – eller åtminstone borde vara – ett rättsområde som präglas av mycket 

precisa bestämmelser. Skribenten anser att tolkningsproblemen inom skatterätt ofta 

relaterar till frågan hur en specifik paragraf ska tillämpas på ett enskilt fall. I vissa fall 

kan det dock också uppstå frågan om vilken paragraf som ska tillämpas. Samtidigt 

påpekar Määttä dock att en enskild bestämmelse aldrig kan vara så perfekt formulerat 

att det inte skulle lämna något utrymme för tolkningar.273 Å andra sidan är det speciellt 

inom skatterätten vanligt med elastiska rättsnormer vars syfte är att hindra kringgående 

av lag. Avsikten med sådana bestämmelser är att lämna utrymme för situationsspecifika 

bedömningar. Den allmänna bestämmelsen om skattekringgående (BförL 28 §) är ett 

utmärkt exempel på en elastisk rättsnorm då den möjliggör att domstolar kan, i fall det 

uppenbarligen är frågan om skattekringgående, ge handlingarnas egentliga natur ett 

företräde i enskilda fall. Määttä varnar dock om att utvidga tillämpningsområdet alltför 

mycket när det gäller bestämmelser vars syfte är att hindra osaklig skattekringgående.274 

Domstolar och myndigheter får nämligen inte utvidga tillämpningsområdet av enskilda 

bestämmelser då deras uppgift inte är att stifta lag, utan att tolka den skrivna lagen. 

Beskattningen ska nämligen redan enligt grundlagen275, vilken är den primära 

rättskällan i den nationella lagstiftningen, basera sig på lagstiftning.276 

Enligt Määttä räknas ekonomiska argument allmänt i rättskälleläran till de reella 

argumenten inom de tillåtna rättskällorna. Följaktligen är deras betydelse inte alltför stor 

i praktiken då de endast får beaktas om de starkt eller svagt bindande rättskällorna inte 

ger svar på ett tolkningsproblem. Vidare anser skribenten att den gynnsammaste 

situationen för ekonomiska argument i samband med rättstillämpning uppkommer när 

en bestämmelse är formulerad mycket flexibelt.277 Detta är också allmänt situationen i 

                                                        
273 Se Määttä (2013), s. 177-178. 
274 Se Määttä (2013), s. 189-190. 
275 Finlands grundlag (1999/731) 
276 Grundlagen 81 § anger om statliga skatter och avgifter: Om statsskatt bestäms genom lag, som skall 
innehålla bestämmelser om grunderna för skattskyldigheten och skattens storlek samt om de 
skattskyldigas rättskydd. 
277 Se Määttä (2006), s. 51. Oker-Blom (2011) stöder uppfattningen om att ekonomiska argument ingår i 
de reella argumenten och hävdar dessutom att de faktiskt i vissa fall även ingår i de svagt bindande och 
åtminstone påverkar de starkt bindande rättskällorna. Skribenten ifrågasätter dock inte rättens autonomi 
utan hävdar endast att ekonomin i allt större utsträckning påverkar juridiken genom att, mer eller mindre, 
tränga sig in i bl.a. lagstiftningen och rättsvetenskapen. Speciellt gäller detta enligt skribenten 
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Finland beträffande användningen av ekonomiska argument i samband med 

helhetsbedömningar om hybridinstrumentens beskattningsmässiga karaktär. Eftersom 

skattelagstiftningen inte innehåller en allmän starkt bindande rättskälla som skulle kräva 

att finansieringsinstrument ska behandlas enligt deras ekonomiska karaktär kan 

ekonomiska argument huvudsakligen endast beaktas i samband med tillämpningen av 

bestämmelsen om skattekringgående (BförL 28 §).278 Men som det redan framkom 

tidigare har paragrafens tillämpning dock sina restriktioner, t.ex. måste det 

uppenbarligen vara fråga om skattekringgående för att den kunde tillämpas. Ytterligare 

bör det ännu påpekas att ekonomiska argument då beaktas vid sidan om övriga reella 

argument, således är utgångspunkten inte att de överväger bedömningen utan att de 

beaktas vid sidan om övriga omständigheter.  

Därtill verkar det som om Skatteförvaltningen också tolkar att bestämmelserna om 

rättelse av internprissättning (BförL 31 §) ger utrymme för att omklassificera 

lånebaserade hybridinstrument i beskattningen med beaktande av transaktionens 

karaktär.279 Det är väl klart att det finns utrymme för ekonomiska argument i samband 

med tillämpningen av BförL 31 § eftersom paragrafen kräver att villkoren i 

transaktioner mellan parter i intressegemenskap ska motsvara marknadsmässiga villkor. 

Vid tillämpningen av bestämmelsen måste domstolar och myndigheter således definitivt 

också beakta ekonomiska omständigheter. Frågan som ännu i stort sett är obesvarad är 

om bestämmelsen faktiskt också ger en möjlighet att omklassificera hela använda 

låneinstrumentet, inte bara korrigera den använda räntenivån. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att utrymmet för ekonomiska argument i 

samband med beskattningsmässiga behandlingen av hybridinstrument är begränsat i 

Finland. Knuutinen anser dock de lege ferenda att det vore önskvärt att det ekonomiska 

innehållet i fortsättningen skulle ha en större betydelse vid klassificeringar av 

hybridinstrument. Skribenten motiverar detta genom att påpeka att ur ett skattepolitiskt 

perspektiv skulle en bra skattebestämmelse grunda sig direkt på instrumentets 

ekonomiska karaktär eller åtminstone indirekt beakta transaktionens ekonomiska 

                                                                                                                                                                   
marknadsrelaterade rättsområden som konkurrens-, bolags- och skatterätt. Se Oker-Blom (2011), s. 28-30 
och s. 51-53. 
278 Se dock kapitel 6.4 om kapitallånets ekonomiska karaktär. 
279 Se kapitel 6.2.5.2. 
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omständigheter. Samtidigt påpekar skribenten dock att det i nuläget skulle vara svårt att 

tillämpa en motsvarande bestämmelse då skattelagstiftningen allmänt inte baserar sig på 

ekonomiska variabler utan på privaträttsliga omständigheter och terminologi.280  

6.3. Kapitallånets verkliga natur  

Ett kapitallån kan redan i dess grundform i stort sett jämställas med eget kapital från ett 

bolagsrättsligt perspektiv. Trots detta skiljer sig kapitallånets beskattningsmässiga 

behandling inte sig från behandlingen av övriga lånebaserade hybridinstrument i 

Finland. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ska kapitallån nämligen huvudsakligen 

behandlas som främmande kapital i beskattningen eftersom instrumentet grundar sig på 

ett skuldförhållande och inte ger borgenären några delägarrättigheter. Utgångspunkten 

rörande kapitallån är därmed också den rättsliga formen. 

I anvisningen hänvisar myndigheterna därtill indirekt till den allmänna bestämmelsen 

om skattekringgående (BförL 28 §) genom att precisera att kapitallånets 

beskattningsmässiga karaktär slutligen dock ska avgöras på basis av instrumentets 

verkliga natur. Som ovan redogjorts är BförL 28 § också den huvudsakliga 

bestämmelsen som möjliggör en omklassificering av hybridinstrument i Finland.281 

Följderna av tillämpningen av BförL 28 § skulle vara att kapitallånet i beskattningen 

skulle behandlas som eget kapital vilket medför att den betalade räntan inte skulle vara 

en avdragsgill utgift i bolagets beskattning i enlighet med NSL 18 § 1 mom. p.2. Vidare 

skulle en omklassficering också ha en betydelse i hänsyn till ett onoterat aktiebolags 

nettoförmögenhet vilket är grunden för aktieägarnas dividendbeskattning.282 Följderna 

skulle nämligen vara att kapitallånet skulle inkluderas i bolaget tillgångar vid en 

beräkning av bolagets nettoförmögenhet. Notera dock att en omklassificering inte skulle 
                                                        
280 Se Knuutinen (2009), s. 400-401. Mannio tog redan år 1997 ställning till gränsdragningen mellan eget 
och främmande kapital genom att bl.a. anföra att slutligen skulle det vara problematiskt om 
skattesystemet allmänt skulle närma sig frågan om hybridinstrument och deras ekonomiska karaktär med 
preciserande lagstiftning. Detta skulle nämligen enligt skribenten ställa lagberedaren i en situation var 
denna konstant skulle vara tvungen att reagera på finansieringsmarknadernas utveckling. Skribenten 
angav att elastiska bestämmelser anpassar sig därmed bättre för att reglera gränsdragningen, trots att det 
medför problem rörande beskattningens förutsägbarhet. För att förbättra beskattningens förutsägbarheten 
föreslog Mannio att lagstiftningen istället skulle ange specifika egenskaper för främmande kapital som 
bedömningen skulle basera sig på. Se Mannio (1997), s. 344-345. 
281 Se kapitel 6.2.5.1 om tillämpningen av BförL 28 § för att omklassificera hybridinstrument i 
beskattningen. 
282 Se kapitel 4.3. 
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påverka de rättigheter och skyldigheter som kapitallånet privaträttsligt medför 

avtalsparterna, bedömningen skulle följaktligen endast ha skattemässiga påföljder.  

Problemet med tillämpningen av BförL 28 § på enskilda fall är att det då krävs att syftet 

med kapitallånets användning uppenbarligen varit skattekringgående. Men eftersom 

incitamenten för att använda kapitallån inte begränsas till de beskattningsmässiga 

fördelarna är det högst antagligt att de skattskyldiga från fall till fall kan motivera 

användningen av instrumentet med diverse affärsmässiga skäl. Ett kapitallån är ju redan 

i dess grundform, utan att parterna inkluderat några betydande tilläggsvillkor, ett 

utmärkt riskhanteringsinstrument mot fluktuerande marknader då ränte- och 

återbetalningen alltid är beroende på bolagets finansiella ställning. Därtill kan 

användningen av det flexibla finansieringsinstrumentet också t.ex. motiveras genom att 

det minskar övriga borgenärernas kreditrisk.283  

Rättspraxisen ger ingen vägledning i vilka fall kapitallån kunde omklassificeras i 

beskattningen p.g.a. uppenbarligt skattekringgående. Det enda rättsfallet som indirekt 

behandlat frågan om kapitallånets beskattningsmässiga karaktär är från år 1995, alltså 

före finansieringsinstrumentet officiellt hade introducerats. I det opublicerade fallet 

HFD:1995/3932 tog HFD ställning till den beskattningsmässiga karaktären av ett 

skuldebrev vilket till sina grundliggande privaträttsliga egenskaper motsvarade 

kommande kapitallån. Parterna hade ytterligare modifierat skuldebrevets egenskaper, 

t.ex. kunde borgenären konvertera lånet till gäldenärbolagets aktier. Vidare var det ett 

s.k. bullet-lån som inte hade någon amorteringsplan utan som skulle återbetalas i en rat i 

slutet av låneperioden. Parterna hade avtalat om en lånetid på 50 år men gäldenären 

kunde enligt avtalet fritt förlänga lånetiden eller alternativt även ändra lånet till ett 

perpetuellt lån. Skuldebrevets ekonomiska karaktär närmade sig därmed betydligt eget 

kapital. Trots detta hade CSN i sitt förhandsbesked klassificerat skuldebrevet som 

främmande kapital och ansåg följaktligen att räntan var en avdragsgill utgift i 

gäldenärbolagets beskattning enligt NSL 18 § 1 mom. p.2. Skatteförvaltningen 

överklagade CSN:s förhandsbesked genom besvär hos HFD och krävde att domstolen 

skulle omklassificera skuldebrevet till eget kapital i beskattningen. HFD förkastade 

                                                        
283 Allmänt om incitamenten för användningen av hybridinstrument se kapitel 2.3.3. 
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dock besväret och ansåg att det inte fanns någon orsak att ändra CSN:s 

förhandsbesked.284 

6.4. Kapitallånets ekonomiska karaktär 

I fråga om kapitallånets beskattningsmässiga behandling hänvisar Skatteförvaltningen 

också i dagens läge till värderingslagen vilken anger att vid beräkningen av ett onoterat 

aktiebolags nettoförmögenhet beräknas kapitallån till bolagets skulder … då de till sin 

ekonomiska karaktär är främmande kapital (VärdL 2 § 3 mom. p.3).285 Bestämmelsen 

har sitt ursprung i den redan upphävda förmögenhetsskattelagens286 27 § i vilken 

bestämmelsen inkluderades i samband med ändringen av lagen287 år 2000. I 

lagändringens förarbeten preciserades att som främmande kapitalets egenskaper kan 

t.ex. anses en skyldighet att betala ränta och återbetala lånet enligt låneavtalet.288  

I rättslitteraturen har man tillsvidare inte behandlat värderingslagens bestämmelse om 

kapitallån eller faktumet att Skatteförvaltningen hänvisar till paragrafen i anknytning till 

frågan om kapitallånets beskattningsmässiga behandling. Jag anser dock att det 

uppkommer vissa intressanta frågor som en följd av hur värderingslagens bestämmelse 

formulerats. Intuitivt kunde det tänkas att användningen av begreppet ekonomisk 

karaktär i stort sett motsvarar den ursprungliga anvisningen där Skatteförvaltningen 

indirekt hänvisar till BförL 28 § genom preciseringen att kapitallånets 

beskattningsmässiga behandling ska avgöras på basis av instrumentets verkliga natur. 

Jag anser dock att det är värt att notera att bestämmelserna skiljer sig innehållsmässigt 

betydligt från varandra. Först och främst skulle tillämpningen av BförL 28 § för att 

omklassificera ett kapitallån kräva att syftet med användningen av instrumentet 

uppenbarligen varit att kringgå skatt. Värderingslagens bestämmelse kräver inte detta på 

basis av ordalydelsen eller lagens förarbeten. Vidare skulle tillämpningen av 

generalklausulen om skattekringgående endast möjliggöra att ekonomiska argument 

kunde beaktas vid sidan om övriga reella argument då myndigheterna betraktade 

                                                        
284 HFD motiverade överhuvudtaget inte beslutet i det opubliserade fallet HFD:1995/3932. Domskälet var 
mycket kortfattat: Keskusverolautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa. Päätös jää siis pysyväksi. 
285 Se Skatteförvaltningen (2013), punkt 459. 
286 Förmögenhetsskattelag (1537/1992) 
287 Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen (1085/2000). 
288 Se RP 103/2000, kap. 2.2. 
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transaktionens omständigheter medan utgångspunkten i värderingslagen ju klart är att 

grunden för bedömningen ska vara kapitallånets ekonomiska karaktär. Detta betyder 

alltså att värderingslagens bestämmelse om kapitallån är en preciserande paragraf som 

inte bara möjliggör utan rentav kräver att instrumentet alltid ska behandlas i enlighet 

med dess ekonomiska karaktär i beskattningen. Följaktligen måste bedömningen enligt 

min åsikt då också basera sig på, eller åtminstone i större utsträckning beakta, 

ekonomiska argument. Utgångspunkten för bedömningen kan således inte vara 

kapitallånets rättsliga form vilket allmänt är grunden för klassificeringen av 

hybridinstrument i Finland.289  

Det verkar alltså som om den allmänna bestämmelsen om skattekringgående och 

värderingslagens bestämmelse om kapitallån skiljer sig avsevärt. Följaktligen anser jag 

att bestämmelsen i värderingslagen i viss mån öppnar frågan beträffande kapitallånets 

beskattningsmässiga karaktär på nytt. Hittills har den allmänna utgångspunkten 

nämligen varit att kapitallånets skatterättsliga behandling inte skiljer sig från övriga 

lånebaserade hybridinstrument. Den egentliga innebörden av värderingslagens 

bestämmelse, trots att det enligt min åsikt i stort sett är en preciserande paragraf, är dock 

oklar. Följaktligen anser jag att det uppkommer ett skatterättsligt tolkningsproblem. 

6.4.1. Tolkning av kapitallånets ekonomiska karaktär 

Enligt Määttä bör man i samband med skatterättsliga tolkningsproblem identifiera de 

rättskällor som tolkningen ska basera sig på samt i vilken ordning de ska beaktas.290 

Analysen av hur VärdL bestämmelse om kapitallånets beskattningsmässiga karaktär 

egentligen ska tolkas baserar sig nedan på den nordiska rättskälleläran vilken anordnar 

rättskällorna i starkt bindande, svagt bindande och tillåtna rättskällor.291 Eftersom 

värderingslagen direkt anger att kapitallånets behandling ska basera sig på instrumentets 

ekonomiska karaktär grundar sig analysen på ekonomiska argument. Määttä hävdar att 

en ekonomisk argumentation i samband med rättstillämpning inte kräver någon 

                                                        
289 Allmänt om behandlingen av hybridinstrument i Finland se kapitel 6.2.5. 
290 Se Määttä (2013), s. 177. 
291 Om rättskälleläran se kapitel 6.2.5.3. 
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djupgående matematik utan handlar mera om praktiskt omdöme av ekonomiska 

aspekter.292 

6.4.1.1. Starkt bindande rättskälla – värderingslagens ordalydelse 

Från bolagets perspektiv kan en gränsdragning mellan eget och främmande kapital 

göras genom att t.ex. undersöka konsekvenserna som användningen av de två 

huvudsakliga finansieringsformerna har på bolagets finansieringskostnader eller dess 

värde. Som det tidigare redogjorts i avhandlingen hävdar trade-off-teorin att företag som 

strävar till att maximera sitt värde försöker optimera sin kapitalstruktur så att det 

främmande kapitalets skattesköld (tax shield benefits) motsvarar obeståndskostnaderna 

som finansieringsformen medför.293 Obeståndskostnaderna beräknas som sannolikheten 

för bolagets finansiella obestånd multiplicerat med de direkta och indirekta kostnaderna 

vilka uppkommer som en följd av obeståndet. Trade-off-teorin baserar sig alltså på 

effekterna som användningen av främmande kapital har på bolagsvärdet. Trots att teorin 

har kritiserats genom tiderna är det allmänt accepterat inom den ekonomiska 

vetenskapen att användningen av främmande kapital alltid ökar sannolikheten för 

obestånd, förhållandet mellan främmande kapitalets skattesköld och obeståndskostnader 

kan dock debatteras.  

I Finland realiseras bolagets obeståndskostnader allmänt antingen genom ett 

saneringsförfarande eller genom en konkurs vilket en borgenär har rätt att yrka om 

bolaget inte kan fullgöra de avtalade betalningsskyldigheterna. Användningen av ett 

kapitallån resulterar dock till en situation som inte får stöd av trade-off-teorin. 

Borgenären kan nämligen inte yrka att gäldenären försätts i konkurs ifall denna inte 

uppfyller de avtalade ränte- eller återbetalningarna rörande kapitallån och orsaken beror 

på de bolagsrättsliga betalningsbegränsningarna. Lånefinansieringen kan således bli 

evig, trots att det inte varit parternas ursprungliga syfte.294 Följaktligen ökar 

användningen av ett kapitallån i dess grundform inte bolagets sannolikhet för en 

konkurs. Bolaget kan därmed öka dess värde genom att utnyttja skattesköldet som 

kapitallånet medför utan att det uppkommer någon sannolikhet för finansiellt obestånd. 

                                                        
292 Se Määttä (2006), s. 48. 
293 Se kapitel 2.2.1. 
294 Se kapitel 3.3 eller 3.12. 



 

 

87 

Detta strider direkt mot grundtanken om att användningen av främmande kapital alltid, 

åtminstone i någon mån, ökar gäldenärens konkursrisk. Mot denna bakgrund anser jag 

att ett kapitallån inte på basis av en ekonomisk argumentation kan anses vara 

främmande kapital för bolaget.  

Det bör dock direkt påpekas att det säkert inte varit lagberedarnas syfte att göra en 

fallgrop i lagstiftningen rörande kapitallånets beskattningsmässiga behandling. 

Faktumet att ett kapitallån inte på basis av en ekonomisk argumentation kan anses vara 

främmande kapital för bolaget, trots att instrumentet enligt huvudregeln är det i 

beskattningen, kan förklaras med att det skatterättsliga tillvägagångssättet för 

gränsdragningen mellan eget och främmande kapital inte slutligen baserar sig på 

ekonomiska realiteter.295 Vidare baserar gränsdragningen inte enbart på använda 

instrumentets karaktär utan också på transaktionens karaktär. Men eftersom 

värderingslagens ordalydelse inte ger vägledning om vilka grunderna för en 

skatterättslig bedömning av kapitallånets ekonomiska karaktär är bör tolkningen av 

paragrafens egentliga innebörd utvidgas till de svagt bindande rättskällorna. 

6.4.1.2. Svagt bindande rättskällor – värderingslagens förarbeten, rättspraxis och 
Skatteförvaltningens anvisningar 

Värderingslagens förarbeten innehåller överhuvudtaget ingen precisering beträffande 

hur kapitallånets ekonomiska karaktär ska bedömas. Av förarbeten framgår endast att 

bestämmelsen baserar sig på den redan upphävda förmögenhetsskattelagen vars 

förarbeten i sin tur preciserar att som det främmande kapitalets egenskaper kan t.ex. 

anses en skyldighet att betala ränta och återbetala lånet enligt låneavtalet.296  

Preciseringen kan anses vara relativt vag då den endast exemplifierar två typiska 

egenskaper för främmande kapital. Förstås kunde man hävda att skyldigheten att 

återbetala och betala ränta på kapitallån är två ekonomiska argument som bör ha en 

betydelse vid bedömningen av den beskattningsmässiga karaktären, men samtidigt kan 

det väl ifrågasättas varför en borgenär överhuvudtaget skulle ge ett kapitallån utan att 

det skulle uppkomma en skyldighet för gäldenären att betala någon form av ränta på 

                                                        
295 Se kapitel 6.2.5.3. 
296 Se RP 144/2005, s. 23 och RP 103/2000, kap. 2.2. 
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lånet? Vidare har man ju i stort sett accepterat användningen av perpetuella och 

villkorligt perpetuella lån i den finländska beskattningspraxisen.297  

Lagens förarbeten lämnar därtill flera betydande frågor obesvarade, t.ex. framkommer 

det inte hur bestämmelsen ska tolkas vid möjliga tvistefall. Därtill ger förarbeten ingen 

vägledning vilka följderna av kapitallånets möjliga omklassificering skulle ha på 

beräkningen av aktiernas matematiska värde vilket är grunden för 

dividendbeskattningen i onoterade aktiebolag.298 Problemet som uppkommer är att 

kapitallån i sådana fall, trots att instrumentet skulle behandlas som en tillgång vid 

beräkningen av bolagets nettoförmögenhet, inte medför några aktier. Följaktligen skulle 

kapitallånets omklassificering till eget kapital förvränga beräkningen av aktiernas 

matematiska värde i enlighet med VärdL 9 §. Faktumet att värderingslagens förarbeten 

lämnar frågan obesvarad är problematiskt då lagens syfte är att ange bestämmelser för 

att bestämma företagens nettoförmögenhet för inkomstbeskattningen.299 

Rättspraxisen är allmänt den andra svagt bindande rättskällan vid sidan om lagens 

förarbeten. Gällande föreliggande tolkningsproblem kan rättspraxisen endast ges en 

begränsad betydelse då ingen domstol har behandlat värderingslagens bestämmelse om 

kapitallån. Det finns dock ett par rättsfall som det är skäl att notera i detta sammanhang. 

Först och främst kom Vasa förvaltningsdomstol i fallet VFD:12/0589/3 till slutsatsen att 

risken för ett kapitallån som en aktieägare gett bolaget motsvarade en aktieplacering i 

bolaget.300 Således kunde aktieägaren inkludera den del av kapitallånet som inte 

återbetalades i samband med bolagets konkurs i aktiernas anskaffningsutgift. I beslutet 

beaktade Vasa förvaltningsdomstol speciellt bolagets finansiella ställning vid 

upptagande av lånet. Då bolagets verksamhet redan då var förlustbringande ansåg 

domstolen att syftet med lånet inte var att förbättra soliditeten utan att stöda en redan 

förlustbringande verksamhet. Beträffande fallet kan det alltså noteras att domstolen 

faktiskt motiverade sitt beslut med ekonomiska argument, t.ex. påpekades det speciellt 

att lånet motsvarade till sin risk en aktieplacering. Ur finansiärens perspektiv har 

                                                        
297 Se kapitel 6.2.5. 
298 Se kapitel 4.3. 
299 Se RP 144/2005, s. 1. 
300 Se kapitel 4.4. 
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kapitallånets risk sålunda redan beaktats som en grund för att förbigå 

finansieringsinstrumentens rättsliga form som främmande kapital.  

Koncernskattecentralen har dessutom i ett opublicerat förhandsbesked omklassificerat 

ett lånebaserat hybridinstrument i beskattningen på basis av BförL 31 §.301 I fallet var 

det frågan om en koncernintern finansieringstransaktion. KSC avgjorde frågan genom 

en helhetsbedömning där flera ekonomiska argument beaktades. Förhandsbeskedet 

motiverades t.ex. med finansieringstransaktionens karaktär istället för det använda 

finansieringsinstrumentets rättsliga form vilket traditionellt varit utgångspunkten i 

Finland. Ytterligare konstaterade KSC att då lånet upptogs av en part som nästan helt 

ägde målföretaget hade faktumet att finansieringen inte medförde några 

delägarrättigheter ingen beskattningsmässig betydelse. KSC prioriterade således de 

ekonomiska argumenten framöver de rättsliga i förhandsbeskedet. 

Skatteförvaltningen har inte heller preciserat hur myndigheterna tolkar värderingslagens 

bestämmelse om kapitallånets ekonomiska karaktär. Skatteförvaltningen har dock 

offentliggjort en presentation där de redogör för vilka omständigheter de numera 

allmänt beaktar när de bedömer den verkliga karaktären av en finansieringstransaktion i 

samband med tillämpningen av bestämmelserna om rättelse av internprissättning (BförL 

31 §).302 Myndigheterna beaktar då huvudsakligen gäldenärens verksamhet, användbara 

tillgångångar, använd säkerhet, parternas risk, lånevillkoren, parternas faktiska beteende 

och finansieringsinstrumentets lämplighet för föreliggande transaktion. Den sistnämnda 

omständigheten bedömer myndigheterna utgående från om oberoende parter skulle ha 

använt sig av finansieringsinstrumentet i motsvarande situationer. Trots att det inte 

direkt kan dras slutsatser om grunderna för bedömningen av kapitallånets ekonomiska 

karaktär på basis av Skatteförvaltningens presentation beträffande internprissättning kan 

det dock åtminstone antas att de nyss nämnda omständigheterna med hänsyn till 

transaktionen också kunde beaktas vid bedömningen av kapitallånets ekonomiska 

karaktär. Speciellt kapitallånets lämplighet för föreliggande transaktion och parternas 

risk kan enligt min åsikt anses vara betydelsefulla aspekter som borde beaktas om den 

                                                        
301 Se kapitel 6.2.5.2. 
302 Se kapitel 6.2.5.2. 
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beskattningsmässiga behandlingen verkligen skulle basera sig på instrumentets 

ekonomiska karaktär. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de svagt bindande rättskällorna inte heller 

direkt ger vägledning om bedömningen av kapitallånets ekonomiska karaktär eftersom 

varken värderingslagens förarbeten, rättspraxisen eller Skatteförvaltningens anvisningar 

anger några heltäckande grunder för bedömningen. Vidare tar dessa rättskällor inte 

ställning till följderna av en möjlig omklassificering. Utgående från underordnad 

rättspraxis kan man ändå notera att ekonomiska argument faktiskt numera, åtminstone i 

någon mån, har fått en större betydelse i samband med beskattningsmässiga 

bedömningar av transaktioner där lånebaserade hybridinstrument använts. Jag anser att 

Skatteförvaltningens presentation om finansieringstransaktionernas marknadsmässighet 

i samband med tillämpningen av BförL 31 § stöder detta argument då det där klart 

framkommer att ekonomiska omständigheter, t.ex. parternas risk och 

finansieringsinstrumentets lämplighet rörande finansieringstransaktionen, beaktas vid 

bedömningen. Vidare är utgångspunkten för helhetsbedömningen inte det använda 

finansieringsinstrumentets rättsliga form utan transaktionens verkliga karaktär.  

6.4.1.3. Tillåtna rättskällor – rättslitteraturen, rättsprinciper och reella argument 

De tillåtna rättskällorna kan i samband med rättsliga tolkningssituationer endast beaktas 

om de starkt eller svagt bindande rättskällorna inte ger svar på frågan. Rättslitteraturens 

betydelse med hänsyn till tolkningen av VärdL 2 § 3 mom. p.3 är dock minimal då 

ingen skribent har behandlat bestämmelsen närmare. Jag antar att orsaken varför denna 

specifika paragraf inte fått mera uppmärksamhet i rättslitteraturen är att beskattningen 

av hybridinstrument ofta behandlas från ett mera allmänt perspektiv. Kukkonen har 

dock lyft fram faktumet att behandlingen av kapitallån som eget kapital skulle vara 

problematiskt i fråga om beräkningen av bolagets nettoförmögenhet.303 Vidare bör det 

också påpekas att Knuutinen förhåller sig allmänt skeptisk till att en skatterättslig 

                                                        
303 Se Kukkonen (2010), s. 221: Periaatteessa pääomalaina voitaisiin joissain tapauksissa katsoa omaksi 
pääomaksi, kuten OYLssä tavallaan osittain tehdään. Pääomalainan jakaminen ansio- ja pääomatuloksi 
ei kuitenkaan olisi helppoa, kun pohjana ei olisi osaketta eikä sen matemaattista arvoa. 
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bestämmelse som baserar sig direkt på ett finansieringsinstruments ekonomiska karaktär 

kunde tillämpas i dagens läge.304 

De allmänna rättsprincipernas betydelse i samband med skatterättsliga tolkningsproblem 

kan enligt Määttä debatteras. Enligt skribenten är problemet med rättsprinciperna att de 

kan konstrueras relativt okontrollerat vilket leder till att deras rättsliga betydelse i 

anknytning till ett specifikt tolkningsproblem kan ifrågasättas. Vidare kan ju diverse 

rättsprinciper strida mot varandra från fall till fall. Dock anser Määttä samtidigt att 

rättsprincipernas betydelse framhävs speciellt vid helhetsbedömningar var också de 

reella argumentens betydelse blir allt större.305 Tillämpningen av allmänna rättsprinciper 

och reella argument för att slutligen komma till en slutsats om hur bestämmelsen om 

kapitallånets beskattningsmässiga ekonomiska karaktär ska tolkas i samband med 

rättstillämpning är dock mångfacetterat, speciellt då frågan kan betraktas från flera olika 

håll. Dessutom är det osannolikt att de tillåtna rättskällorna kunde ge något definitivt 

svar på tolkningsproblemet eftersom en beskattning av hybridinstrument på basis av 

deras ekonomiska karaktär i stort sett är omöjligt. 

Jag nöjer mig därför här med att konstatera att enligt min åsikt är den gällande rätten 

beträffande kapitallånets beskattningsmässiga karaktär för tillfället oklar, trots att 

Skatteförvaltningen har gett en anvisning gällande frågan år 1997. Jag anser nämligen 

att anvisningen inte får stöd av den preciserande bestämmelsen i VärdL 2 § 3 mom. 

p.3.306 Därtill vill jag ännu framhäva att faktumet att de starkt eller svagt bindande 

rättskällorna inte tydligt klargör innebörden av värderingslagens bestämmelse om 

kapitallån är problematiskt, speciellt då bestämmelsen skiljer sig avsevärt från det 

allmänna tillvägagångssättet att behandla hybridinstrument i den inhemska 

beskattningen.  

Trots att ingen rättskälla direkt ger svar på hur kapitallånets ekonomiska karaktär 

egentligen ska tolkas presenterar jag nedan ännu min egen bedömning. 

                                                        
304 Se kapitel 6.2.5.3. 
305 Se Määttä (2013), s. 188. 
306 Se kapitel 6.4. 
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6.4.1.4. Egen bedömning av kapitallånets ekonomiska karaktär 

För att kapitallånets beskattningsmässiga behandling verkligen skulle basera sig på 

instrumentets ekonomiska karaktär borde bedömningen enligt min åsikt speciellt beakta 

finansieringsinstrumentets lämplighet och parternas risk i samband med en transaktion. 

Detta skulle innebära att man i samband med en bedömning inte skulle lägga fokuset på 

själva kapitallånet och dess eventuella modifieringar utan på transaktionsparternas 

förhållande. Utgångspunkten skulle därmed inte vara kapitallånets rättsliga form utan 

risken som parterna upptar i samband med transaktionen.  Med andra ord skulle 

lagtillämparens huvudsakliga intresse vara att bedöma om det uppstår ett genuint 

skuldförhållande mellan parterna från ett ekonomiskt perspektiv.  

Följderna av en sådan tolkning av värderingslagens bestämmelse skulle vara att ett 

kapitallån inte kunde anses vara främmande kapital i bolagets beskattning om 

borgenären samtidigt skulle vara en aktieägare i bolaget, oavsett om det skulle finnas 

affärsekonomiska skäl för lånet från bolagets perspektiv. Å andra sidan om 

skuldförhållandet kunde tolkas vara genuint, alltså om det faktiskt vore frågan om en 

utomstående borgenär, skulle ju användningen av kapitallån kunna anses vara ett 

lämpligt finansieringsinstrument. Borgenären skulle ju medvetet uppta risken om att 

lånefinansieringen kan förbli evig p.g.a. de bolagsrättsliga betalningsbegränsningarna, 

utan att samtidigt erhålla några bolagsrättsliga kontrollrättigheter. Följaktligen skulle det 

också vara motiverat att parterna fritt kunde modifiera kapitallånets egenskaper för att 

uppfylla deras situationsspecifika behov, utan en risk för att instrumentets rättsliga form 

som främmande kapital skulle förbigås i beskattningen. 

Eftersom kapitallånets bakomliggande syfte slutligen är att erbjuda aktiebolag ett 

finansieringsinstrument för att undvika de bolagsrättsliga följderna av ett ekonomiskt 

trångmål anser jag ändå att det skulle vara motiverat att i vissa fall möjliggöra att 

aktieägare också kunde använda kapitallån för att finansiera bolagets verksamhet utan 

en risk av en omklassificering. Då skulle bolagets finansiella ställning alltså vara 

grunden för bedömningen av risken som aktieägaren upptar i samband med 

finansieringen. Detta skulle vidare betyda att man skulle fastställa kriterier för att 

bedöma när bolagets finansiella ställning kunde anses vara så dålig att användningen av 

kapitallån från aktieägare skatterättsligt vore acceptabelt. 
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Den ovan presenterade tolkningen skulle enligt min åsikt basera sig värderingslagens 

ordalydelse – den beaktar i större utsträckning ekonomiska argument samt ställer inget 

direkt krav om uppenbarligt skattekringgående för att användningen av kapitallån kunde 

anses vara en aktieinvestering. Allt som allt motsvarar tolkningen hur bestämmelserna 

om rättelse av internprissättning (BförL 31 §) enligt myndigheterna kan användas för att 

omklassificera lånebaserade finansieringsinstrument. Skillnaden är att myndigheterna 

alltid i samband med kapitallån skulle måsta bedöma transaktionens ekonomiska 

karaktär.  

Min tolkning av värderingslagens bestämmelse skulle givetvis minska de skattemässiga 

incitamenten för ägarna att finansiera ett onoterat aktiebolags verksamhet med 

kapitallån. Men samtidigt bör det noteras att så länge som värderingslagens 

bestämmelse om kapitallån är i dess nuvarande form finns det relativt lite utrymme för 

en tolkning som skulle vara mer fördelaktig från gäldenärens perspektiv. Jag anser 

nämligen att om lagen skulle tolkas strikt enligt dess ordalydelse, vilket man egentligen 

borde göra också i detta fall, skulle kapitallån aldrig kunna anses vara främmande 

kapital i beskattningen.  
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7 AVSLUTNING 

7.1. Slutsatser 

Enligt de bolagsrättsliga bestämmelserna ska avtal om kapitallån ingås skriftligen. 

Vidare anger ABL att kapitallån ska vara ett efterställt lån vilket innebär att borgenärens 

företrädesrätt till bolagets tillgångar i samband med likvidation och konkurs alltid är 

sämre jämfört med övriga borgenärer. Därtill får bolaget eller dess dotterbolag inte 

ställa en säkerhet för åter- eller räntebetalning på kapitallån. Användningen av 

kapitallån ökar således bolagets allmänna borgenärsskydd.  

ABL anger också betalningsbegränsningar i samband med kapitallån. Enligt lagen får 

bolaget återbetala ett kapitallån och betala ränta på lånet endast till den del som bolagets 

fria egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överskrider förlusten 

enligt bolagets balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden eller enligt 

balansräkningen i ett nyare bokslut. Trots de bolagsrättsliga betalningsbegränsningarna 

tillämpas solvenstestet inte på utbetalningar i anknytning till kapitallån. Därmed kan 

bolaget, om de övriga förutsättningarna uppfylls, återbetala ett kapitallån eller betala 

ränta på det fastän det skulle vara känt att bolaget är insolvent eller att betalningen 

skulle leda till insolvens. Som en följd av de tvingande bestämmelserna i ABL 

motsvarar kapitallån till de bolagsrättsliga egenskaperna i stor utsträckning eget kapital. 

Följaktligen är det motiverat att ett kapitallån bolagsrättsligt hänförs till det egna 

kapitalet då bolaget beräknar om dess egna kapital är negativt.  

Den enda tvingande egenskapen i anknytning till kapitallån som direkt motsvarar 

främmande kapital är att finansieringsinstrumentet alltid ska basera sig på ett låneavtal. 

Som en följd av detta kan transaktionsparterna, med beaktande av de tvingande 

bestämmelserna i ABL, relativt fritt modifiera instrumentet för att uppfylla deras 

situationsspecifika behov. Kapitallån kan därför anses vara ett utmärkt 

riskhanteringsinstrument. I flera fall resulterar dock modifieringar av kapitallån till att 

finansieringsinstrumentet till dess privaträttsliga egenskaper närmar sig ytterligare eget 

kapital. Trots detta anses ett kapitallån enligt huvudregeln vara främmande kapital från 

både ett skatte- och bokföringsrättsligt perspektiv. Detta medför att den löpande 

avkastningen som bolaget betalar på kapitallån anses vara en ränta vilket enligt NSL är 
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en avdragsgill utgift i gäldenärens beskattning. De bolagsrättsliga 

betalningsbegränsningarna medför dock att räntan på kapitallån får periodiseras i 

beskattningen och bokföringen som en kostnad först då bolaget har medel för 

betalningarna.  

Avhandlingens huvudsakliga syfte var att utreda kapitallånets beskattningsmässiga 

karaktär. Med andra ord var avsikten alltså att utreda vilka avtalsvillkor och 

omständigheter som kan leda till att ett kapitallån behandlas i beskattningen, i motsats 

till huvudregeln, som eget kapital. Det visade sig att i praktiken skiljer den 

skatterättsliga behandlingen av kapitallån inte från behandlingen av övriga lånebaserade 

hybrider, trots att finansieringsinstrumentet redan i dess grundform i stort sett motsvarar 

eget kapital. Lånebaserade hybridinstrument behandlas i Finland, i enlighet med deras 

rättsliga form, huvudsakligen som främmande kapital. En omklassificering av 

instrumentens beskattningsmässiga karaktär är enligt huvudregeln möjlig genom 

tillämpningen av den allmänna bestämmelsen om skattekringgående (BförL 28 §). 

Enligt bestämmelsen ska man vid beskattningen ge företräde åt handlingens reella 

innehåll om den skattskyldiga har gett ett förhållande eller en åtgärd en sådan rättslig 

form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål. Skatteförvaltningen 

hänvisar också i anvisningen om kapitallån indirekt till möjligheten att i enskilda fall 

tillämpa BförL 28 § för att fastställa instrumentets beskattningsmässiga karaktär. I 

anvisningen anför myndigheterna nämligen att kapitallånets behandling ska avgöras på 

basis av dess verkliga natur. Problemet med tillämpningen av BförL 28 § för att 

omklassificera ett kapitallån är att det då krävs att syftet med instrumentets användning 

uppenbarligen varit skattekringgående. Men eftersom incitamenten att använda 

kapitallån inte begränsas till de beskattningsmässiga fördelarna är det högst antagligt att 

de skattskyldiga i de flesta fallen kan motivera användningen med diverse affärsmässiga 

skäl. 

Allt som allt kan man dra slutsatsen att den beskattningsmässiga behandlingen av 

lånebaserade finansieringsinstrument rutinmässigt baserar sig på den rättsliga formen. 

Följaktligen kan transaktionsparterna relativt fritt modifiera instrumenten med flera 

egenskaper som är typiska för eget kapital utan att det skulle uppkomma en risk för en 

beskattningsmässig omklassificering. För att uppfylla de situationsspecifika behoven 
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kan parterna t.ex. avtala om att lånefinansieringen är perpetuell, att räntan baserar sig på 

gäldenärens resultat eller att borgenären erhåller avtalsbaserade kontrollrättigheter. 

Vidare kan parterna inkludera optionsrätter i låneavtalet eller alternativt kan kapitallån 

också vara konvertibla. Dock verkar det vara den allmänna åsikten i rättslitteraturen att 

lånebaserade hybridinstrument trots allt kan omklassificeras i beskattningen om de 

innehåller flera egenskaper som är typiska för eget kapital, speciellt gäller det när 

transaktionsparterna är i intressegemenskap med varandra. Det finns ändå inget 

publicerat rättsfall där en domstol skulle ha omklassificerat ett modernt lånebaserat 

hybridinstrument.  

I fråga om kapitallånets beskattningsmässiga behandling hänvisar Skatteförvaltningen 

numera också till värderingslagen vilken anger att vid beräkningen av ett onoterat 

aktiebolags nettoförmögenhet beräknas kapitallån till bolagets skulder … då de till sin 

ekonomiska karaktär är främmande kapital (VärdL 2 § 3 mom. p.3).  Utredningen av 

bestämmelsens egentliga innebörd visade sig vara en svår fråga. Trots att det intuitivt 

kunde tänkas att begreppen ekonomisk karaktär och verklig natur i stort sett motsvarar 

varandra anser jag att de skiljer sig betydligt. Värderingslagen ställer nämligen inget 

krav om skattekringgående för att ett kapitallån kunde behandlas som en 

aktieinvestering. Vidare är utgångspunkten i den preciserande bestämmelsen inte 

kapitallånets rättsliga form, vilket allmänt är rättsläget rörande hybridinstrument i 

Finland, utan instrumentets ekonomiska karaktär. Mot denna bakgrund måste 

bedömningen av instrumentets beskattningsmässiga karaktär alltid också basera sig på, 

eller åtminstone i större utsträckning beakta, ekonomiska argument. Utrymmet för 

ekonomiska argument har dock i Finland traditionellt varit mycket begränsat i samband 

med rättstillämpning.  

För att utreda hur kapitallånets ekonomiska karaktär ska bedömas analyserade jag 

frågan med stöd av den nordiska rättskälleläran. På basis av analysen kan jag dra 

slutsatsen att ekonomiska argument faktiskt numera fått en större betydelse i samband 

med skatterättslig lagtillämpning. Dock lyckades jag inte direkt besvara frågan om hur 

kapitallånets ekonomiska karaktär slutligen skall bedömas. Varken de starkt bindande, 

svagt bindande eller tillåtna rättskällorna ger någon direkt vägledning beträffande 

frågan. Dock uppkom det ett intressant problem som en biprodukt av min analys. Det 
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visade sig att det är oklart vad en omklassificering av ett kapitallån egentligen innebär i 

fråga om beräkningen av aktiernas matematiska värde vilket är grunden för aktieägarnas 

dividendbeskattning i onoterade aktiebolag. Värderingslagen tar nämligen inte ställning 

till hur värdet beräknas i fall kapitallånet inte anses vara en skuld för bolaget när 

nettoförmögenhet beräknas.  

Därtill verkar det som om myndigheterna numera tagit ställningen att bestämmelserna 

om rättelse av internprissättning (BförL 31 §) också kan tillämpas för att omklassificera 

lånebaserade hybridinstrument i beskattningen. En sådan situation kunde t.ex. 

uppkomma om myndigheterna anser att gäldenärens finansiella ställning vore så dålig 

att oberoende parter skulle använda sig av aktiebaserade finansieringsinstrument i 

motsvarande transaktioner. Rättsläget i anknytning till tillämpningen av BförL 31 § för 

att omklassificera lånebaserade hybridinstrument är dock oklart för tillfället. Därför är 

det svårt för mig att dra några alltför långtgående slutsatser om hur myndigheternas 

tolkning inverkar bedömningen av kapitallånets beskattningsmässiga karaktär i 

framtiden. 

7.2. Analys av rättsläget 

Den beskattningsmässiga karaktären av kapitallån är alltså i praktiken klar – 

finansieringsinstrumentet behandlas rutinmässigt som främmande kapital i 

beskattningen. Jag anser att detta är motiverat i situationer där ett onoterat aktiebolags 

finansiella ställning faktiskt kräver en tilläggsplacering, oavsett vem som slutligen ger 

lånet. I sådana situationer kan det väl anses acceptabelt att ett kapitallån bolagsrättsligt 

beräknas som eget kapital samtidigt som det skatterättsligt behandlas som en skuld för 

bolaget. Kapitallånets grundläggande bolagsrättsliga syfte är ju att erbjuda aktiebolag ett 

finansieringsinstrument för att överkomma finansiella svårigheter på ett sätt som är både 

kostnadseffektivt och förvaltningsmässigt lätthanterligt. 

Aktieägare kan ändå finansiera bolagets verksamhet med kapitallån fastän bolagets 

finansiella ställning inte är dålig. Bolagsrättsligt utgör nämligen endast principen om 

aktieägarnas likställighet ett direkt hinder för att ägarna i onoterade aktiebolag kunde 

finansiera verksamheten med kapitallån. Därtill bör bestämmelserna om förtäckt 

dividend beaktas när räntenivån fastställs. I dylika situationer, alltså om kapitallånet inte 
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är direkt nödvändigt, kan kapitallånets explicita skatterättsliga behandling givetvis 

ifrågasättas. Att bolaget då kan utnyttja skattesköldet som de avdragsgilla räntorna 

medför, utan att det uppkommer en sannolikhet för finansiellt obestånd, är nog 

åtminstone på gränsen till skattekringgående. Å andra sidan uppkommer ju föreliggande 

problemet beträffande den egentliga konkursrisken alltid då delägare finansierar 

bolagets verksamhet med lån, oavsett om det är frågan om ett kapitallån eller något 

annat motsvarade efterställt låneinstrument.  

Faktumet att det egentligen är oklart vad en omklassificering i praktiken innebär 

beträffande aktiernas matematiska värde i ett onoterat aktiebolag kan vara en 

bakomliggande orsak varför kapitallån behandlas rutinmässigt som främmande kapital i 

beskattningen. Problemet med en omklassificering av kapitallån i en situation där en 

eller flera aktieägare gett bolaget lånet är att instrumentet inte medför några aktier trots 

att det skulle behandlas som en tillgång vid beräkningen av bolagets nettoförmögenhet. 

Detta är i princip inte ett problem om alla aktieägarna finansierar bolagets verksamhet 

med ett kapitallån i förhållande med aktieinnehavet. Men direkt när lånefinansieringen 

inte mera motsvarar aktieinnehavet skulle en omklassificering förvränga beräkningen av 

aktiernas matematiska värde i ett onoterat aktiebolag. Förstås kunde man avvisa 

problemet genom att hävda att en omklassificering egentligen endast resulterar till att 

räntan på kapitallån inte mera godkänns som en avdragsgill utgift i bolagets beskattning. 

Men eftersom värderingslagen specifikt tar upp kapitallån kan det väl åtminstone antas 

att avsikten är att instrumentet beaktas vid fastställandet av aktiernas matematiska 

värde.  

Samtidigt som jag huvudsakligen anser att kapitallånets beskattningsmässiga karaktär 

som främmande kapital är motiverat är jag emellertid överraskad av den explicita 

utgångspunkten beträffande instrumentets klassificering. Faktumet är ju att kapitallån 

aldrig medför en konkursrisk för bolaget, oavsett vem som slutligen ger lånet, vilket 

direkt strider mot den allmänt accepterade grundtanken om att främmande kapital alltid 

ökar sannolikheten för finansiellt obestånd. Ett kapitallån kan ju därmed praktiskt taget 

jämställas med eget kapital både från ett ekonomiskt och från ett bolagsrättsligt 

perspektiv. Den enda omständigheten som i nuläget stöder den ursprungliga 

skatterättsliga klassificeringen är den bolagsrättsliga bestämmelsen om att bolaget inte 
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behöver tillämpa solvenstestet (ABL 13:2) i samband med åter- och räntebetalningar på 

kapitallån. Mot denna bakgrund kan jag sålunda dels förstå den bakomliggande avsikten 

med värderingslagens bestämmelse om att kapitallån skall behandlas enligt den 

ekonomiska karaktären i beskattningen – instrumentet är ju ett utmärkt 

skatteplaneringsinstrument från bolagets perspektiv. Men faktumet är att tillämpningen 

av bestämmelsen i praktiken är omöjligt. Låt mig här, för att nu ännu en sista gång 

försöka förtydliga problemet, citera Reijo Knuutinen som i sin dissertation bl.a. berörde 

frågan om hur hybridinstrument kunde beskattas enligt deras ekonomiska innehåll, 

alltså som både eget och främmande kapital. Enligt min åsikt kan följande argument 

också användas för att ifrågasätta tankesättet om att beskatta hybrider enligt deras 

ekonomiska karaktär, alltså som antingen eget eller främmande kapital på basis av 

ekonomiska argument. Knuutinen konstaterar:307 

Kun taloudellisista lainalaisuuksista ei ole johdettavissa varsinaista perustetta 

sille, että omaa ja vierasta pääomaa pitaisi kohdella verotuksellisesti eri tavalla, 

miten erottelulle tai eriävälle verokohtelulle voitaisiin näistä samoista talouden 

lainalaisuuksista löytää jokin sisällöllinen arviointikriteeri? Mikäli erotelulle 

olisi rationallinen talousteoreetinen perusta, voitaisiin tätä samaa perustetta 

ehkä käyttää myös kriteerinä hybriidien luokittelussa. Tai mikäli eri valtioiden 

verojärjestelmissä olisi edes ekspliitisesti perusteltu se, miksi oma toisin kuin 

vieras pääoma on kahdenkertaisen verotuksen piirissä, jo tästä voitaisiin ehkä 

saada jotain johtoa rajanvedon kriteereihin. Vastaus kysymykseen miksi voisi siis 

samalla vastata kysymykseen miten. Jos vastausta ei ole, luokittelussa 

tukeudutaan epämääräiseen joukkoon pääomamuotoja luonnehtivia 

ominaisuuksia sekä näiden nojalla tapahtuvaan kokonaisarviointiin. (Knuutinen 

(2009), s. 430) 

                                                        
307 Se Knuutinen (2009), s. 430. Egen översättning: På basis av ekonomiska argument kan det inte 
härledas någon egentlig grund till varför eget och främmande kapital borde behandlas olika i 
beskattningen. Hur kunde då gränsdragningen eller den avvikande skattebehandlingen motiveras på 
basis av ekonomiska bedömningskriterier? I fall det skulle finnas en rationell ekonomisk teori till den 
avvikande behandlingen skulle denna grund kanske också kunna tillämpas för att klassificera hybrider.  
Eller om det i diverse länders skattesystem ens explicit skulle motiveras varför eget kapital, i motsats till 
främmande kapital, dubbelbeskattas kunde redan detta kanske ge någon vägledning beträffande 
bedömningskriterierna för gränsdragningen. Svaret på frågan varför kunde alltså samtidigt besvara på 
frågan hur. Om det inte finns något svar på frågan grundar sig klassificeringen på en obestämd mängd 
karaktäriserande kapitalegenskaper samt på en helhetsbedömning med stöd av dessa. 
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I detta sammanhang kan man nog avslutningsvis ännu ifrågasätta hur stor viljan 

egentligen är bland myndigheterna att i nuläget försöka omklassificera kapitallån i 

situationer där aktieägarna finansierar bolagets verksamhet med instrumentet. Som en 

följd av de nya ränteavdragsbegränsningarna, vilka tillämpas första gången fr.o.m. 

skatteåret 2014, verkar det nämligen som om fokuset också i Finland övergått från att i 

enskilda fall försöka omklassificera lånebaserade instrument till att istället allmänt 

begränsa företagens ränteavdragsrätt. Den bakomliggande orsaken med begränsningarna 

är att åtgärda precis den problematiken angående omklassificering av 

finansieringsinstrument som jag berört i denna avhandling. Skattepolitiskt har man 

alltså i Finland tagit ställningen att gränsöverskridande vinstöverföring i samband med 

koncerninterna finansieringstransaktioner, ett problemområde som inte har behandlats 

alltför djupgående i denna avhandling, åtgärdas genom en allmän 

ränteavdragsbegränsning eftersom omklassificeringar av lånebaserade 

finansieringsinstrument är problematiskt i enskilda fall. Dock berör de nya 

begränsningarna egentligen endast större aktörer eftersom de endast tillämpas om 

nettoränteutgifterna till parter i intressegemenskap överskrider 500 000 € under 

skatteåret.  

Samtidigt bör det ändå beaktas att rättsläget i anknytning till beskattningsmässiga 

behandlingen av lånebaserade hybrider kan ändras som en följd av att myndigheterna 

numera verkar tolka att bestämmelsen om rättelse av internprissättning också kan 

tillämpas för att omklassificera instrument i beskattningen. Om myndigheternas 

tolkning håller gällande BförL 31 § skulle det leda till en situation där en 

beskattningsmässig omklassificering av hybridinstrument inte längre skulle kräva att det 

är frågan om uppenbarlig skattekringgående vilket tillämpningen av BförL 28 § kräver. 

7.3. Förslag till lagändring 

I avhandlingens inledning förespråkade jag att användningen av kapitallån möjligtvis 

kommer att öka bland finländska aktiebolag som en följd av bestämmelserna i ISL om 

att utbetalningar från FIFEK huvudsakligen beskattas som en dividend fr.o.m. 1.1.2014. 

Oavsett om användningen slutligen kommer att öka eller inte anser jag att lagstiftningen 

i fråga om kapitallånets beskattningsmässiga behandling borde klargöras.  
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För tillfället hänvisar Skatteförvaltningen beträffande kapitallånets karaktär samtidigt 

till både den elastiska bestämmelsen om skattekringgående (BförL 28 §) och till den 

preciserande bestämmelsen i värderingslagen (VärdL 2 § 3 mom. p. 3). Förutom att 

bestämmelserna inte motsvarar varandra innehållsmässigt är den preciserande 

bestämmelsen i värderingslagen vidare oklar enligt min åsikt. Följaktligen är de 

skattskyldigas rättsäkerhet i samband med användningen av kapitallån tvivelaktig trots 

att instrumentet enligt huvudregel skall behandlas som främmande kapital i 

beskattningen.  

Därmed anser jag de lege ferenda att bestämmelsen om kapitallånets behandling borde 

slopas från värderingslagen, i dess nuvarande form är den nämligen i stor utsträckning 

omöjlig att tillämpa i praktiken. Om det ändå anses motiverat att behålla en specifik 

bestämmelse om kapitallån i värderingslagen kunde den innehållsmässigt ändras så att 

den hänvisar till bestämmelsen om skattekringgående (BförL 28 §). Värderingslagen 

kunde t.ex. ange att kapitallån behandlas vid beräkningen av ett onoterat aktiebolags 

nettoförmögenhet som en skuld om de till sin egentliga natur är främmande kapital. 

Vidare skulle lagens förarbeten precisera att den egentliga naturen av kapitallån ska 

bedömas i enlighet med BförL 28 §. Alternativt kunde värderingslagens bestämmelse 

direkt hänvisa till BförL 28 § i fråga om kapitallånets behandling.  

Frågan om vilka följderna av kapitallånets omklassificering slutligen är skulle dock 

fortfarande bli obesvarade. Slutligen skulle detta troligtvis måsta fastställas i 

domstolspraxis. Alternativt kunde Skatteförvaltningen också ta ställning till frågan. Allt 

som allt anser jag också att det finns anledning för Skatteförvaltningen att uppdatera den 

ursprungliga anvisningen om kapitallån vilken offentliggjordes år 1997. 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 

Kapitallån lämpar sig utmärkt för att beskriva de horisontella argumentationsproblemen 

vilka uppkommer mellan olika rättsområden som en följd av användningen av 

hybridinstrument. Trots detta behandlas frågor beträffande kapitallån sällan i den 

inhemska rättslitteraturen. Dock måste det påpekas att forskningen av kapitallån också 

har sina nackdelar, av vilka den största definitivt är faktumet att det är mycket svårt att 

komma åt material om hur instrumentet används i praktiken.  
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I denna avhandling har jag behandlat kapitallån från ett mycket begränsat perspektiv, 

egentligen har endast de mest grundläggande problemen berörts. Följaktligen har flera 

frågor också blivit obesvarade, t.ex. kunde den bokföringsmässiga analysen av 

kapitallån och övriga hybridinstrument definitivt utvidgas. Frågan som då kunde 

besvaras är t.ex. vilken inverkan de internationella redovisningsstandarderna har på 

användningen av kapitallån. Därtill anser jag att flera frågor gällande det horisontella 

argumentationsproblemet mellan skatte- och bolagsrätt fortfarande är obesvarade. Till 

exempel är frågan om när det egentligen kunde uppkomma ett faktiskt bestämmande 

inflytande för borgenären i ett skuldförhållande, trots denna rättsligt är en genuint 

utomstående part, oklar. Bakomliggande frågan är alltså hur borgenärens avtalsbaserade 

kontrollrättigheter inverkar på bedömningen av intressegemenskap. Vidare skulle det 

vara intressant att forska hur ett kapitallån skatterättsligt behandlas i samband med 

gränsöverskridande transaktioner. Högst antagligen kan det uppkomma 

klassificeringsproblem i flera fall. 
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