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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar fenomenet underkapitalisering. När man säger att ett bolag är 

underkapitaliserat syftar man på förhållandet mellan ett företags skulder och eget kapital. För 

att ett företag ska kallas underkapitaliserat menar man ofta att bolaget är finansierat med stor 

andel lånat kapital. När man finansierar ett företagsförvärv på detta sätt medför detta stora 

räntekostnader, som i de flesta skattesystem är en avdragsgill kostnad. När koncerner 

förvärvar ett dotterbolag i ett land med hög bolagsskatt kan denna metod vara effektiv för att 

minska skattekostnaden. Det är nämligen då som man kan använda denna metod till att 

förflytta vinster mellan bolag i en koncern, för att på så sätt utnyttja det land vars bolagsskatt 

är mest tillfredställande för koncernen som helhet. 

Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa fenomenet underkapitalisering. Vidare är 

uppsatsens syfte att genom diskussion om fenomenet underkapitalisering, försöka väcka ett 

intresse hos läsaren om skatteplanering i koncerner. Syftet är vidare att genomföra 

undersökningen och att besvara frågeställningen. 

Den frågeställning som undersökningen ska besvara är: Hur många av de 20 största 

företagsförvärven de senaste fem åren är underkapitaliserade?

Tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen har utgått från den information som finns 

tillgänglig om de olika företagsförvärven. Informationen om vilka som är de största utländska 

företagsförvärven av svenska företag de senaste fem åren tillhandahålls genom databasen 

Zephyr. Utifrån denna information om företagen har författarna med hjälp av databaserna 

Affärsdata och Amadeus kunnat nå information som rör företagens finansiella ställning, 

främst genom årsredovisningar. Genom att bland annat studera koncernstrukturen och 

skuldsättningsgraden i det förvärvade svenska bolagen och dess holdingbolag belägna i 

Sverige, kan man genom årsredovisningar fastställa om underkapitalisering föreligger. 

Undersökningen har resulterat i att två av de 20 företagsförvärv som medtogs i 

undersökningen har utnyttjat underkapitaliseringsmetoden. Undersökningen resulterade i att 

14 företagsförvärv kan konstateras vara ”ej underkapitaliserade”, enligt de antaganden och 

definitioner som arbetet utgår från. Undersökningen har utelämnat fyra bolag som får anses 

som bortfall. Utifrån urvalet och resultatet analyseras sedan informationen som 

undersökningen visar. Avslutningsvis dras slutsatser och en kort diskussion förs om ämnet 

och dess påverkan på samhället i övrigt. 



Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTIONSKAPITEL………………………………………………………….1
1.1 BAKGRUND…………………………………………………………………….1
1.2 DEFINITION AV UNDERSÖKNINGSPROBLEMET…………….……….2
1.3 DEFINITION AV UNDERKAPITALISERING………………….………….5
1.4 SYFTE…………………………………………………………………………...6
1.5 FRÅGESTÄLLNING…………………………………………………………..6
1.6 AVGRÄNSNINGAR……………………………………………………………6

2. METOD……………………………………………………………………………..…7
2.1 VAL AV METOD………………………………………………………………7
2.2 PRIMÄR OCH SEKUNDÄRDATA……………………………………….…8
2.3 DATAINSAMLING……………………………………………………………8
2.4 INTERVJUER……………………………………………………………….…8
2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT…………………………………………….……….9
2.6 URVALSPROCESSEN……………………………………………….……….9
2.7 MALL PÅ STEG FÖR ATT UNDERSÖKA OM BOLAGET ÄR 
UNDERKAPITALISERAT…………………………………………………….….11
2.8 KRITISK GRANSKNING AV METODEN…………………………………12
2.9 KRITISK GRANSKNING AV ZEPHYR OCH AMADEUS………………12

3. LAGSTIFTNING…………………………………………………………………..…13
3.1 LAGAR MOT UNDERKAPITALISERING I OLIKA LÄNDER…..….…13

3.1.1Danmark………………………………………………..……14
3.1.2Tyskland…………………………………………………..….14

3.2 BOLAGSSKATTENS UTVECKLING I OLIKA LÄNDER……….………15
4. TEORI…………………………………………………………………………..…….18

4.1 TEORIDISKUSSION………………………………………………………...18
4.2 MILLER OCH MODIGLIANI………………………………………………18
4.3 STATIC TRADE OFF – TEORIN…………………………………………..21
4.4 PECKING ORDER – TEORIN……………………………………………..24
4.5 ARMLÄNGDSREGELN……………………………………………………..24

5. RESULTATREDOVISNING………………………………………………..……….25
6. ANALYS………………………………………………………………………………39

6.1 DEN VALDA DEFINITIONENS BETYDELSE FÖR RESULTATET…39
6.2 TEORI………………………………………………………………………….40
6.3 VARFÖR PÅTRÄFFADES INTE FLER 
UNDERKAPITALISERINGSFALL?............................................................41
6.4 REGLERING AV PROBLEMET I SVERIGE……………………………..41
6.5 ANALYS AV BOLAGSSKATTENS UTVECKLING………………………42
6.6 SSAB HARDTECH AB……………………………………………………….44
6.7 INVIK & Co AB……………………………………………………………….46
6.8 EN JÄMFÖRELSE AV DE TVÅ UNDERKAPITALISERADE 
BOLAGEN………………………………………………………………...……….48
6.9 BORTFALL…………..………………………………………………………..49

7. SLUTSATSER……………………………………………………………………..…51
8. AVSLUTANDE DISKUSSION………………………………………………..…….52
9. ETT FÖRSLAG PÅ ATT MOTVERKA DENNA TYP AV 
   SKATTEPLANERING ÄR UTE PÅ REMISS………………….…………..……….53
10. KÄLLFÖRTECKNING…………………………………………………………….54



10.1 INTERNET…………………………………………………...……………....54
10.2 LITTERATUR………………………………………………………………..54
10.3 TIDSKRIFTER……………………………………………………………….55
10.4 ARTIKLAR……………………………………………………………………56
10.5 ELEKTRONISKT MATERIAL……………………………………………..56
10.6 DATABASER…………………………………………………………………56

10.6.1 Affärsdata…………………………….……………………56
10.6.2 Amadeus……………………………….…………………..56
10.6.3 Zephyr………………………………….…………………..56

10.7 LAGAR………………………………………………………………………..56
10.8 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING……………………………………………57
10.9 INFORMATION FRÅN EXPERTIS……………………………………….57

11. BILAGOR…………………..…………………………………………….……….…57
11.1 BILAGA 1…..……………………………………………………….………..57
11.2 BILAGA 2…..……………………………………………………….………..58
11.3 BILAGA 3…..……………………………………………………….………..62



1

1. Introduktionskapitel

I introduktionsavsnittet presenteras bakgrunden till det problem som är orsaken till varför 

denna uppsats skrivits. I denna del kommer också en problemdiskussion om ämnet att 

genomföras, samt varför detta ämne bör uppmärksammas. Vidare kommer definitioner, 

uppsatsens syfte och frågeställning att presenteras. Avslutningsvis behandlas nödvändiga 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund

För att ett land ska kunna upprätthålla sina budgetmål och bidra till långsiktig ekonomisk 

tillväxt så är landet beroende av sina skatteintäkter. Utan skatteintäkter finns inget kapital som 

kan finansiera sjukvård, infrastruktur, äldreomsorg och bidra till ytterliggare ekonomisk 

tillväxt. Ett lands skatteintäkter består till stor del av skatt på arbete, skatt på kapital samt skatt 

på konsumtion och insatsvaror. Det är inte bara privatpersoner som beskattas och bidrar till 

välfärden, utan även företag beskattas. Företag betalar in stora summor i olika företagsskatter 

årligen, och dessa utgör en stor del av statens totala skatteintäkter. I en värld där företag är 

utsatta för tuff konkurrens, och ständigt strävar mot att vinstmaximera, så försöker de hitta 

vägar som gör det möjligt att behålla kapital inom företaget och tillfredställa ägarnas krav på 

avkastning. För att uppnå vinstmaximering och tillgodose ägarnas krav på avkastning så är det 

en absolut nödvändighet att ha tillgång till kapital. Desto mer kapital, desto fler investeringar 

som möjliggör större avkastning för ägarna. Därför strävar företag efter att behålla kapitalet 

antingen inom företaget, eller inom den koncern som företaget ingår i. För att möjliggöra 

detta utnyttjas bland annat de luckor som finns i den befintliga skattelagstiftningen. En av 

dessa luckor är tillämpningen av underkapitaliseringsmetoden som möjliggör ett minskat 

skattetryck för koncernen som helhet. Metoden går översiktligt ut på att flytta kapital mellan 

enskilda företag inom en koncern för att på så sätt utnyttja olika länders skillnader vad gäller 

skattelagstiftningen. Detta brukar kallas skatteplanering.1

Underkapitalisering kan ses som en form av skatteplanering. Denna skatteplanering sker 

genom underkapitalisering av ett dotterbolag. Detta betyder att denna typ av skatteplanering 

sker inom en koncern, men mellan enskilda företag. Man kan kalla ett företag 

                                                
1 Jan-Olov Larsson (expertis vid riksskatteverket på företagsenheten)



2

”underkapitaliserat” om ett företag har låg soliditet. Uttrycket ”underkapitalisering” syftar 

således på relationen mellan eget kapital och skulder i ett enskilt företag.2 Man kan sätta den 

här typen av skatteplanering i ett internationellt perspektiv eftersom metoden utnyttjar olika 

länders skillnader i skattelagstiftningen. Med dessa skillnader i skattelagstiftningen menas i 

detta fall främst skillnader mellan länders bolagsskatt. Dessa skillnader utnyttjas således i 

skatteplaneringssyfte av koncerner. Underkapitaliseringsmetoden används av moderbolaget i 

en koncern för att finansiera ett förvärv av ett dotterbolag. Istället för att tillskjuta tillräckligt 

stor andel eget kapital till dotterbolaget, lånar moderbolaget dotterbolaget de medel som 

krävs.3 För att föra vinster från dotterbolaget till moderbolaget lämnar dotterbolaget vanligtvis 

utdelning till dess ägare antingen genom att betala räntekostnader för lånet eller genom 

koncernbidrag. I vissa fall kan räntebetalningar vara skattemässigt mer effektiva än 

utdelningar eftersom reglerna för räntebetalningar kan vara mer fördelaktiga. På detta sätt kan 

man förtäcka utdelningar till ägarna som gynnar både dotterbolaget och moderbolaget, om 

dotterbolaget ligger i ett land med hög bolagsskatt. Eftersom dotterbolaget får höga skulder 

som medför höga räntekostnader, så leder det till att de minskar sitt skattemässiga resultat 

eftersom företaget får göra avdrag för räntekostnader. Om företag använder sig av detta sätt 

att underkapitalisera dotterbolag, så kommer det innebära att vinster som annars hade 

beskattats i det land där vinsten uppstår, nu flyttas till moderbolagets hemland och skattas där 

istället. Om detta genomförs i svenska dotterbolag så försvinner således skattepengar som 

annars hade beskattats i Sverige. Vi vill därför titta närmare på om det finns svenska 

företagsförvärv som kan ha gått till på detta sätt.  

1.2 Definition av undersökningsproblemet

Tidigare förklarades att när ett företag har otillräckligt eget kapital i förhållande till sina 

skulder, anses företaget vara underkapitaliserat. Om ett moderbolag i ett land med låg 

skattesats finansierar ett utländskt dotterbolag med lån istället för att förse dotterbolaget med 

stor andel eget kapital, kan detta leda till att dotterbolaget får en relativt låg soliditet och 

således kan klassificeras som underkapitaliserat. Även fall där moderbolaget genom stödbrev 

                                                
2 Jan-Olov Larsson (expertis vid riksskatteverket på företagsenheten)
3 Jan-Olov Larsson (expertis vid riksskatteverket på företagsenheten)
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till annan finansiär säkrat finansieringen till dotterbolaget kan dotterbolaget ses som 

underkapitaliserat.4

Underkapitaliserade dotterbolag används ofta av moderbolag som förvärvar ett dotterbolag i 

en stat där bolagsskatten är högre än vad den är i moderbolagets hemviststat. Genom att föra 

över vinsterna genom ränteutbetalningar kommer vinsterna beskattas med den lägre skatten i 

moderbolagets hemviststat.5 Detta leder i sin tur till att dotterbolaget kommer få ett sämre 

resultat som i sin tur leder till lägre bolagskatt för dotterbolaget.  

Genom att finansiera ett nystartat dotterbolag med stor andel lån kommer dotterbolaget självt 

att stå för en stor del av de kostnader som kan hänföras till att etablera sig i landet. 

Upplåningen av medel sker ofta lokalt i dotterbolagets hemland då man vill slippa 

valutakursrisker.6 Anledningen till att företag underkapitaliserar ett dotterbolag inom en 

koncern är att räntor i vissa fall är en avdragsgill kostnad som minskar resultatet hos 

låntagaren, och en beskattningsbar intäkt hos långivaren. Detta ger ingen verkan om båda 

företagen är belägna i samma land. Det sänker inte heller statens skattebas, eftersom skatten 

stannar inom staten. Det är när bolagen ägs i olika stater som underkapitalisering kan 

användas för att föra över vinster mellan bolag och det då kan leda till erosion av en stats 

skattebas.7  

                                                
4 Skatteverkets handledning för internationell beskattning (Skatteverket), 2004. Sid. 258. Pelin, Lars. 
Internationell skatterätt – I ett svenskt perspektiv. Lund, 2004 (Pelin), sid 96. Gäverth, Leif. Skatteplanering och 
kapitaliseringsfrågor, Uppsala, 1999 (Gäverth I), sid. 30.
5 Estberg, Stefan. ”Thin Capitalisation” Svensk skattetidning. 2003 (cit. Estberg), sid. 335f.
6 Jan-Olov Larsson (expertis vid riksskatteverket på företagsenheten)
7 Wenehed, Lars-Erik. Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 
Skattenytt nr 3 2003 (cit. Wenehed I), sid. 144ff.
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Ett exempel på en underkapitaliseringsstruktur – så här kan det se ut

För att förklara hur en underkapitaliseringsstruktur i en koncern kan se ut så tar författarna 

hjälp av ett exempel. Ovan har företaget A-Train valts eftersom företaget har en väldigt tydlig 

underkapitaliseringsstruktur. A-Train äger och driver Arlanda Express. Företaget projekterade 

och byggde även den nya Arlandabanan.8

  

En bank i Australien köper A-Train, men vill av skattemässiga skäl genomföra köpet så att 

kapitalstrukturen får skattemässiga fördelar. Därför upprättas ett holdingbolag i Luxemburg 

och ett holdingbolag i Sverige. Genom dessa två upprättade holdingbolag genomförs affären. 

Banken i Australien lånar ut pengar till holdingbolaget i Luxemburg som i sin tur lånar dessa 

pengar vidare till holdingbolaget i Sverige. Båda dessa två holdingbolag ägs till 100% av 

banken i Australien. Holdingbolaget i Sverige köper 100% av företaget A-Train vars 

koncernmoder nu blir banken i Australien. För att finansiera detta lån skickar dotterbolaget A-

Train koncernbidrag alternativt räntebetalningar till holdingbolaget som i sin tur skickar det 

vidare. Räntan betalas tillslut till moderbolaget som betalar kreditgivaren om koncernen har 

                                                
8 http://www.arlandaexpress.com/
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lånat upp köpesumman. Resten stannar hos moderbolaget som representerar den del av eget 

kapital som har använts för att köpa upp A-Train. Dotterbolaget A-Train betalar ränta för hela 

köpeskillingen. Det i sin tur betyder att A-Train själva står för hela kostnaden för att 

finansiera köpet av sig själva. Räntekostnaden dras från A-Trains resultaträkning innan 

bolaget betalar bolagsskatt och på det sättet får man ner det beskattningsbara resultatet och 

därmed betalar företaget lägre skatt i det land där bolagsskatten är högre. På det här sättet 

utnyttjas skatteregler och koncernen som helhet gynnas.

1.3 Definition av underkapitalisering

På grund av att Sverige inte har någon lag om när ett företag kan anses underkapitaliserat så 

kommer vi fortsättningsvis i arbetet att använda oss av den danska lagstiftningen om när ett 

företag anses vara underkapitaliserat. 

Enligt dansk skatterätt är ränteutgifter ej avdragsgilla om företagets skulder är fyra gånger 

större än företagets eget kapital. Men detta gäller endast ränteutgifter som kan hänföras till 

skulder till utländsk person eller utländskt bolag, men detta förutsätter att personen eller 

bolaget har kontroll över det danska företaget. Kontroll har man om man har mer än 50% av 

kapitalet eller rösterna. Förhållandet mellan skulder och eget kapital mäts vid utgången av 

varje beskattningsår.9

Anledningen till att författarna väljer den danska definitionen på när ett företag ska anses vara 

underkapitaliserat är att den dels är klar och tydlig, det vill säga att det finns en fastställd 

gräns för när ett bolag är underkapitaliserat. Ytterliggare ett starkt argument är att den danska 

definitionen är fullt tillämplig i Sverige enligt sakkunniga på riksskatteverket. Genom den här 

definitionen kommer gränsdragningen att bli mycket tydligare och underlätta för fastställandet 

av frågeställningen.

                                                
9 SEL 1 § st. 1 (Selskabsskatteloven)
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1.4 Syfte

Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa fenomenet underkapitalisering. Vidare är 

uppsatsens syfte att genom diskussion om fenomenet underkapitalisering, försöka väcka ett 

intresse hos läsaren om skatteplanering i koncerner. Syftet är vidare att genomföra 

undersökningen och att besvara frågeställningen. 

1.5 Frågeställning

Denna uppsats ska, förutom att uppnå syftet, även besvara nedanstående frågeställning. 

Hur många av de 20 största företagsförvärven de senaste fem åren är underkapitaliserade?

1.6 Avgränsningar

För att vi ska kunna göra uttalanden och dra slutsatser utifrån vår empiri så måste vissa 

avgränsningar göras. Avgränsningar görs till att gälla svenska företag som ägs i Sverige, och 

som blir dotterbolag till utländska bolag genom förvärv. Med ett förvärv menas att det 

svenska bolaget blir uppköpt, antingen genom aktier eller kontant. Med utländska bolag 

menar vi bolag som ägs utanför Sveriges gränser. Vi ämnar bara titta på de 20 största 

företagsförvärven av svenska företag de senaste fem åren. Med de största förvärven avser vi 

de förvärv som genomförts med störst värde. Om ett svenskt företag har blivit förvärvat med 

aktier så motsvarar dessa aktier ett värde som kan jämföras med ett kontantförvärv. För att ett 

bolag ska ha möjligheten att underkapitalisera ett dotterbolag så måste förvärvet gälla 100 % 

av det köpta bolaget. Med de senaste fem åren menar vi årsskiftet 2002/2003 till årsskiftet 

2007/2008. Denna avgränsning görs för att den data som kommer att användas i form av 

bolags årsredovisningar, är den mest aktuella.  
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2. Metod

Detta avsnitt kommer att redogöra för vilket angreppssätt författarna har valt för att ta sig an 

problemet. Inledningsvis kommer författarnas val av metod att framföras. Därefter framförs 

hur datainsamling och intervjuer har genomförts. Vidare kommer tillvägagångssätt och 

urvalsprocess att läggas fram och presenteras. Avslutningsvis kommer kritik riktas dels mot 

metoden som sådan, men även mot databaserna Zephyr och Amadeus. 

2.1 Val av metod

När man skriver en uppsats kan man utgå från två metoder, den ena är en kvalitativ ansats och 

den andra är en kvantitativ ansats.10 Denna uppsats kommer att utgå från den kvantitativa 

metoden då författarna kommer att behandla insamlad empirisk data. Utifrån den valda 

definitionen på begreppet underkapitalisering kommer författarna att bearbeta empirisk data 

för att kunna ge ett svar på frågeställningen. 

”Hur många av de 20 största företagsförvärven de senaste fem åren är 

underkapitaliserade?”   

Det huvudsakliga empiriska materialet som författarna använt sig av är av finansiell struktur. 

Genom dessa data har författarna kunnat göra beräkningar med hjälp av företagens 

skuldsättningsgrad för att kunna tydliggöra bilden av hur många av de tjugo företagsförvärven 

som är underkapitaliserade. Författarna har till största del använt sig av databaser såsom 

Amadeus, Zephyr och Affärsdata för att få fram relevant finansiell information. Under 

arbetets gång har man valt att använda sig av fortlöpande intervjuer med kunniga på området. 

Intervjuobjekten har fungerat som rådgivare under själva arbetet för att hjälpa författarna med 

att analysera samt öka författarnas kunskap och förståelse på ämnet.

                                                
10 Denscombe, M. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur, 2000. 
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2.2 Primär och sekundärdata  

Den information som arbetet består av är av både primärdata och sekundärdata. Primärdata 

som samlats in genom fältundersökningar i form av kvalitativa intervjuer med personer som 

är sakkunnig på området. Det sekundära materialet är det material som finns med i den 

teoretiska referensramen som författarna har använt sig av. De sekundärdata som författarna 

har använt sig av kommer främst från tidigare årsredovisningar och databaser. Även 

avhandlingar, artiklar och studielitteratur har använts för att undersöka problembakgrunden 

och bygga upp problemformuleringen. 

2.3 Datainsamling

För att författarna ska kunna svara på frågeställningen har man använt sig av olika databaser. 

De databaser man har använt sig av är framförallt Amadeus, Zephyr och Affärsdata. Amadeus 

har använts för att få en överblick över de olika företagens koncernstrukturer. Databasen 

Zephyr har använts för att få fram de 20 största förvärven och Affärsdata har använts för att få 

fram årsredovisningar för de olika företagen. Författarna har tillgång till databaserna 

Amadeus och Affärsdata genom Södertörns Högskolas bibliotek. Databasen Zephyr har 

författarna fått tillgång till genom kontakter på riksskatteverket. Den insamlade informationen 

har också utgjort den grund för de frågor som har ställts vid intervjuerna. Data (såsom 

årsredovisningar) som samlats in har grundligt behandlats av författarna. Där har författarna 

plockat ut den information som svarar på själva frågeställningen såsom vilken 

skuldsättningsgrad företagen har. Tanken med intervjuerna är att författarna ska få en djupare 

inblick i ämnet som kommer att krävas i analysdelen av arbetet. Intervjuerna har skett 

fortlöpande under uppsatsen och kommer vara en del i processen att kunna besvara 

frågeställningen. 

2.4 Intervjuer

Intervjuerna har ägt rum fortlöpande under uppsatsen och har bland annat förekommit genom 

personliga möten samt över telefon. Anledningen till att författarna valt att ha intervjuerna vid 
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flera olika tillfällen är att det kan dyka upp frågor under uppsatsens gång som man kan 

behöva hjälp att besvara, och det kan vara svårt att ha alla frågor klara vid ett enstaka tillfälle. 

För att få så relevant information som möjligt och ökad insikt i ämnet är valet av 

intervjuobjekt betydande. Författarna har valt att intervjua Leif Gäverth, domstolschef vid 

länsrätten i Västmanland. Han har tidigare arbetat som högskolelektor vid Uppsala 

Universitet, samt Chef vid riksskatteverkets företagsbeskattningsenhet. Han har också skrivit 

doktorsavhandling på ämnet i fråga. Det andra intervjuobjektet är Jan-Olov Larsson på 

riksskatteverkets företagsenhet. Han arbetar som expertutredare för riksskatteverket i olika 

skattefrågor. Det var bland annat Jan-Olov som introducerade ämnet för Leif Gäverth. Jan-

Olov är väldigt kunnig och intresserad av ämnet i fråga. 

2.5 Tillvägagångssätt

För att kunna få ett tillförlitligt svar på frågeställningen så har författarna genomfört 

undersökningen på följande sätt. Information om vilka som är de största utländska 

företagsförvärven av svenska företag de senaste fem åren tillhandahålls genom databasen 

Zephyr. Utifrån denna information om företagen har författarna med hjälp av databasen 

Affärsdata kunnat nå information som rör företagens finansiella ställning, främst genom 

årsredovisningar. Genom att studera skuldsättningsgraden i det förvärvade svenska bolagens 

årsredovisningar kan man fastställa om underkapitalisering föreligger. Detta sker genom den 

danska definitionen på när ett företag kan klassificeras som underkapitaliserat eftersom 

Sverige idag saknar en sådan definition. Man kan även fastställa att underkapitalisering 

föreligger genom att studera årsredovisningar från de holdingbolag som startats i Sverige av 

utländska bolag. När detta genomförts kommer en sammanställning ske. Denna 

sammanställning analyseras utifrån den empiri som samlats in. 

2.6 Urvalsprocessen

Urvalet består av de tjugo största företagsförvärven som har förvärvats med störst 

köpeskilling alternativt aktievärde vid förvärvstillfället. För att köparen överhuvudtaget ska ha 

möjlighet till den här typen av förvärvsstruktur, och på så sätt kunna underkapitalisera ett 
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dotterbolag, måste köparen förvärva en aktiemajoritet på 100 %. Detta har resulterat i ett urval 

med de tjugo största företagsförvärven där man har förvärvat 100 % av det köpta företaget. 

Det är först då det finns en möjlighet till ”underkapitaliseringsköp”. 

Hur dessa förvärv har fördelats över de fem åren är ingenting som undersökningen kommer 

att ta hänsyn till. Därför kan det finnas en risk att större delen av dessa förvärv skett under ett 

eller två år, beroende på variabler författarna inte kommer ta hänsyn till. Urvalsarbetet 

författarna har genomfört för att hitta de tjugo största förvärven är utförd i databasen Zephyr. 

Där har författarna tagit med alla de avgränsningar som är klarlagda ovan, och som 

förtydligas i bilden nedan. 

Där författarna har valt ”target” menas alltså det land där det förvärvade företaget ägs i, alltså 

i Sverige. Nästa steg i urvalsprocessen blev att välja ”acquiror” (köpare) som ska 

representerar de länder där det köpande företagen ägs i. I detta urvalssteg tog man med alla 

länder utom Sverige. Nästa steg i urvalsprocessen blev att korrigera tidsperioden från 

31/12/2002 - 31/12/2007 som är den satta tidsperioden i denna undersökning. I det tredje 

steget korrigerades det sätt som ett företag förvärvades på. Under rubriken ”deal type” valdes 

”acquisition” (förvärvsstorlek i aktieinnehav) som sattes till 100%. Det sista steget var att 

författarna raderade bort alla förvärv av företag som hade en omsättning mindre än 200 

miljoner SEK för att på sätt få förvärvslistan mer hanterlig. Dessa urvalssteg ledde till att 

författarna fick en lista på 106 företagsförvärv. Därefter rangordnades dessa efter störst 

köpeskilling i fallande ordning, och de första tjugo valdes ut. 

Bild över urvalsprocessen i databasen Zephyr
Selected criteria Specified values or 

options

Search 

result

1, Country AcquirorAfghanistan, 

Albania, Algeria, 

Andorra, Angola...

TargetSweden

(Cross Border Deals)

2,688

2, Time period From 31/12/2002 to 

31/12/2007 

(Completed)

1,039

3, Deal type Acquisition 519

4, Target financials (million 

SEK)

a. Turnover (Operating 

revenue), min = 200

181,697

Total number of deals selected: 106
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2.7 Mall på steg för att undersöka om bolaget är underkapitaliserat

När författarna erhållit de 20 största förvärven som urvalsprocessen visade ovan, undersöks 

om var och ett av bolagen kan klassificeras som underkapitaliserade. För att undersöka om ett 

bolag i Sverige kan anses underkapitaliserat så måste ett antal steg genomföras. Författarna 

kan inte vid första anblicken se huruvida ett företag är underkapitaliserat eller ej. Därför har 

författarna tagit hjälp av expertis och kontaktpersoner på skattemyndigheten för att utforma en 

mall för att på ett så korrekt sätt som möjligt angripa problemet. Dessa steg nedan har 

utformats. 

1) Det första steget är att undersöka rätt bolag. Detta kan ses som självklart, men många 

bolag byter namn när de blir förvärvade. Detta kan kontrolleras genom 

organisationsnumret som följer med det förvärvade bolaget vid ett namnbyte. (Detta 

görs i Zephyr)

2) Hur ser ägarstrukturen ut? Hur många bolag finns mellan det köpande bolaget och 

det köpta bolaget? (Detta görs i Amadeus)

3) Undersök om moderbolaget alternativt holdingbolaget ligger i Sverige. Detta bolag 

fungerar som en mellanhand mellan det köpande och säljande bolagen. Om 

holdingbolaget som direkt äger det uppköpta bolaget ligger i Sverige kan det vara ett 

tydligt tecken på underkapitalisering. Den avvänds också för att minska 

valutakursrisken eftersom man vill låna i svenska kronor. 

4) Kan köpesumman av bolaget kopplas till den skuld som finns bokförd i det uppköpta 

företagets balansräkning? (oftast skuld till koncernbolag)

5) Har dotterbolaget höga räntekostnader som kan kopplas till bolagets skuld till 

koncernbolag? Denna räntekostnad minskar resultatet som leder till mindre 

bolagsskatt för dotterbolaget. (Detta söks i bolagens årsredovisningar i Affärsdata)

6) Har dotterbolaget höga koncernbidrag?
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2.8 Kritisk granskning av metoden

Med tanke på hur författarna har gått till väga för att genomföra denna undersökning kan man 

hitta brister. Metoden att använda sig av de 20 största företagen som förvärvats kan kritiseras 

på grund av att det är ett relativt litet urval. Författarna måste vara väldigt försiktiga med att 

dra generella slutsatser utifrån ett så litet urval. Författarna kan inte heller med full säkerhet 

uttala sig om att informationen som används stämmer. Däremot måste författarna undersöka 

det de uttalar sig om att undersöka. Reliabiliteten och validiteten i arbetet måste vara hög. 

Validitet handlar om giltighet och relevans i informationen.11 Hög validitet får författarna i 

arbetet om man samlar in data som är relevant för den frågeställning författarna arbetar med. 

Därför har författarna strävat efter att intervjua personer som har stora kunskaper inom det 

undersökta området för att på så sätt minska risken för feltolkningar. Reliabiliteten ska 

garantera att informationen är pålitlig.12 En hög reliabilitet får författarna i arbetet om olika

och oberoende undersökningar ger snarlika resultat. För att höja reliabiliteten, som ligger i 

både författarnas och läsarens intresse, är det viktigt att kontinuerligt kritiskt granska 

tillgängligt material och den information som samlas in. Ytterligare kritik kan riktas eftersom 

arbetet har utgått från den danska definitionen på när ett företag kan anses underkapitaliserat. 

2.9 Kritisk granskning av Zephyr och Amadeus

Vi får reservera oss för att felaktiga uppgifter i databaser kan förekomma. På grund av att de 

bland annat används av den svenska skattemyndigheten så får de anses vara relativt 

tillförlitliga. Dock har upptäckts att felaktigheter angående Scan ABs organisationsnummer 

finns. Vid sökning i Zephyr på Scan ABs organisationsnummer så uppvisas Scanias 

företagsinformation. Detta har upptäckts och tagits hänsyn till. 

                                                
11 Denscombe, M. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur, 2000. 
12 Denscombe, M. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur, 2000.
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3. Lagstiftning

I detta avsnitt kommer regler och lagstiftning i ett antal länder att introduceras. Detta görs 

för att läsaren ska få en bild av hur det ser ut i olika länder runt om i världen. I slutet av 

avsnittet kommer en närmare presentation att göras av Danmarks regler och lagstiftning. 

Detta görs eftersom det är den definition som denna undersökning kommer att utgå ifrån. 

Även Tyskland kommer att presenteras närmare för att visa att det förekommer skillnader. 

3.1 Lagar mot underkapitalisering i olika länder

Sverige har ännu inte några bestämmelser som kan kopplas till underkapitaliseringsproblemet, 

det vill säga förhållandet mellan skulder och eget kapital.13 De regler som finns i Sverige 

angående kapitalstruktur och finansiering återfinns i ABL. Dessa regler korrigerar endast 

storleken på det egna kapitalet.14 I den så kallade Mobildomen 1990 kunde Regeringsrätten 

konstatera att det i Sverige inte finns någon skattelag som korrigerar förhållandet mellan ett 

företags skulder och eget kapital. Därmed fann Regeringsrätten, trots att det svenska 

dotterbolaget hade väldigt litet eget kapital i förhållande till dess skulder, att ett svenskt 

dotterbolags ränta på lån till ett utländskt moderbolag var avdragsgill.15

I Storbritannien bygger underkapitaliseringsreglerna på armlängdsprincipen, det vill säga att 

ett avtal ska träffas under samma förutsättningar som två helt oberoende parter i vanliga fall 

skulle ha ingått ett avtal. En ”armlängds avstånd” föreligger inte om låntagaren och 

långivaren befinner sig inom en så kallad företagsgruppering. En sådan företagsgruppering 

uppstår om ett företag kontrollerar ett annat till minst 75%.16

I USA saknas det en formell lagstiftning mot underkapitalisering. Här får istället praxis, 

förhandsbesked och uttalanden användas för att regler ska kunna utläsas. I USA anses ett lånat 

kapital som är högst tre gånger det egna kapitalet alltid accepterat.17

I Kina infördes 2008 nya restriktioner för ränteavdrag för företag som anses ha för mycket lån 

i förhållande till eget kapital. Dessa restriktioner gäller ränta på lån till närstående där man 

                                                
13 Bergman E & Köhlmark A, Internationella Skattehandboken, 2004, s. 243.
14 I ABL 1:3 föreskrivs att det egna kapitalet måste uppnå en viss storlek och i ABL 13:14 föreskrivs att ett 
bolags egna kapital vid en kontrollbalansräkning ej får understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet.
15 RÅ 1990 ref 34.
16 Perrin, Thin Capitalisation rules are coming thick and fast.
17 Bergman E & Köhlmark A, Internationella Skattehandboken, 2004, s. 158.



14

inte kan visa att räntan är marknadsmässig. Reglerna är till för att stoppa moderbolag i ett 

annat land att finansiera sina dotterbolag i Kina med för mycket lånat kapital.18 Den gräns på 

nyckeltalet ”skuldsättningsgrad” för när ett företag i Kina ska anses underkapitaliserat är ej 

fastställd än.19 Författarna har valt att presentera reglerna i dels Danmark men även Tyskland 

något djupare nedan. 

3.1.1 Danmark20

I Danmark anses ett företag vara underkapitaliserat när skulderna är fyra gånger större än 

företagets egna kapital.21 Om ett företag skulle överstiga den gränsen är ränteutgifterna som 

motsvarar den överskjutande delen av skulderna inte längre avdragsgilla. Denna regel gäller 

dock endast om skulderna är till utländsk person eller utländskt bolag, och detta bolag har 

kontroll över det danska bolaget. Med kontroll menas att den utländska personen eller bolaget 

äger mer än 50 procent av kapitalet eller har mer än 50 procent av rösterna i det danska 

bolaget.22 Den definition författarna använder sig av när det gäller nyckeltalet 

skuldsättningsgrad är:

Skuldsättningsgrad (S/E) = (Totala skulder + 28% av Obeskattade reserver) / (Eget kapital + 

72% av Obeskattade reserver)

3.1.2 Tyskland

Författarna har valt att göra tydligt hur tysk rätt ställt sig till underkapitalisering för att visa att 

reglerna skiljer sig marginellt i olika länder. Till skillnad från den danska definitionen på när ett 

företag anses underkapitaliserat så räcker det i tysk rätt att skuldernas relation till företagets egna 

kapital är 1,5. Det finns två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att reglerna ska 

tillämpas. Det första, och som kan anses självklart, är att bolaget ska vara tyskt. Det andra är att 

långivaren, eller någon närstående till denne, någon gång under beskattningsåret uppnår ett 

kvalificerat innehav i bolaget. Med kvalificerat innehav menas ett ägande på mer än 25 procent av 

aktiekapitalet eller om aktieägaren utövar ett bestämmande inflytande över bolaget. Reglerna ska 

bara tillämpas när de årliga ränteutgifterna överstiger 250 000 euro.23

                                                
18 http://ohrling.webhotel.qd.se/upload/L%C3%A4nkar%202007/KinaAffarer%20nr%2020-07.pdf
19 http://www.pwccn.com/webmedia/doc/633595126712538781_chinatax_news_oct2008_10.pdf
20 Engsig, Hulgaard, Michelsen & Nørgaard, Lærebog om indkomstskat, 2000, s. 948.
21 SEL 1 § st. 1.
22 LL 2 § st. 2.
23 Bergman E & Köhlmark A, Internationella Skattehandboken, 2004, s. 157-158.
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3.2 Bolagsskattens utveckling i olika länder

För att åskådliggöra vilka länders skattelagstiftning som skulle kunna möjliggöra 

skattemässiga fördelar vid användning av denna metod, så kommer ett flertal länders 

lagstiftning vad gäller bolagsskatten att presenteras nedan. Det urval av länder som nedan har 

genomförts, har av naturliga skäl utgått från var moderbolagen till de förvärvade företagen i 

denna undersökning är belägna. I denna undersökning var moderbolagen belägna i 11 olika 

länder. Författarna kommer att redogöra för utvecklingen av bolagsskatten de senaste 8-10 

åren i dessa länder. För att dra fördelar av metoden bör bolagskatten vara lägre i det land där 

moderbolaget är beläget. I analysdelen senare i arbetet kommer en djupare utredning av denna 

information att genomföras. Författarna vill här understryka, att det inte enbart är storleken på 

olika länders bolagsskatt som möjliggör att dra fördelar av underkapitaliseringsmetoden, utan 

det finns många andra variabler som måste stämma för att maximalt utnyttja metoden. Men 

storleken på bolagsskatten utgör en stor del vid sammanvägningen av dessa variabler. 

England hade mellan den 1 jan 2000 till 1 april 2008 en bolagsskatt på 30 %.24 Efter den 1 

april 2008 sänktes bolagsskatten till nivån i Sverige, det vill säga 28 %. Detta gör att 

moderbolag belägna i England som förvärvar svenska dotterbolag inte skulle dra någon fördel 

av att underkapitalisera ett förvärvat dotterbolag. 

Norge har sedan den 1 jan 1999 legat stabilt på en bolagsskatt på 28 %.25 Detta kan liknas till 

Sverige som också har legat på samma nivå under denna tidsperiod. Eftersom det inte finns 

någon skillnad mellan Norge och Sveriges bolagsskatt kan ingen fördel utnyttjas i detta fall 

heller. 

Island hade mellan 1 jan 1999 till 1 jan 2002 en bolagsskatt på 30 %.26 Efter 1 jan 2002 

sänktes denna skatt rejält till 18 %. Efter den 1 april 2008 sänktes bolagsskatten ytterliggare 

och ligger numera på låga 15 %. Detta gör att ett moderbolag beläget på Island skulle dra 

fördelar av att underkapitalisera ett dotterbolag. 

                                                
24 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 12
25 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 12
26 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 11
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Frankrike har sedan den 1 jan 1999, då bolagsskatten låg på 40 %, sänkt denna skatt i etapper 

till dagens 33,33 %.27 Detta gör att moderbolag belägna i Frankrike inte drar någon fördel av 

att underkapitalisera ett dotterbolag beläget i Sverige. 

Österrike hade en bolagsskatt på 34 % mellan den 1 jan 1999 och 1 jan 2005.28 Efter det 

sänktes skatten rejält till 25 %. Sedan dess har den legat stabilt på den nivån. Dagens nivå 

med en bolagsskatt på 25 % skulle möjliggöra en fördel i att underkapitalisera ett dotterbolag. 

USA har haft en bolagsskatt på 40 % i stort sett sedan 1 jan 1999.29 Under en period var dock 

skatten nere på 34 %, för att i skrivande stund åter vara uppe på 40 %. Bolagsskatten i USA är 

väldigt varierande beroende på i vilken delstat företaget är beläget i. I varje delstat finns också 

olika regler som reglerar vilka avdrag som tillåts för att minska skattetrycket. Detta försvårar 

naturligtvis möjligheten att dra slutsatser senare i uppsatsen. Om ett moderbolag beläget i 

USA skulle tjäna på att underkapitalisera ett dotterbolag beläget i Sverige beror på 

delstaternas skattelagstiftning och samverkan mellan dem. 

Finland hade en bolagsskatt på 29 % mellan 1 jan 2000 fram till 1 jan 2005.30 Efter denna 

period har bolagsskatten legat på 26 %. Även om skillnaden mellan den svenska 

bolagsskatten och den finska bara är 2 procentenheter, och det kan tyckas vara lite, så kan 

denna skillnad spara stora pengar för ett stort företag. 

Nederländernas bolagsskatt har sjunkit i etapper.31 Från den 1 jan 1999 då skatten låg på 35 

% har den sjunkig gradvis ner till dagens 25,5 %. Nederländernas bolagsskatt har följt 

grunddragen i EU-ländernas snitt under senaste 10 åren. Detta innebär att moderbolag belägna 

i Nederländerna skulle dra fördel av skillnaden mellan dessa länders skatteskillnader. 

Danmarks bolagsskatt var 1 jan 1999 bestämd till 32 %.32 Sedan dess har den i fyra steg 

sänkts från 32 % till dagens 25 %. Sista sänkningen genomfördes från 28 % till 25 % för 

mindre än ett år sedan. Detta gör att även moderbolag belägna i Danmark skulle dra fördelar 

av skillnaden mellan dessa länders bolagsskatt. 

                                                
27 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 11
28 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 11
29 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 12
30 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 11
31 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 12
32 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 11



17

Tyskland är ett av de länder som har sänkt sin bolagsskatt mest de senaste 10 åren.33 Den 1 jan 

1999 låg den tyska bolagsskatten på 52,3 %. Sedan dess har den sänkts till dagens 29,51 %. 

Tyskland är således ett av de länder där en användning av denna metod inte skulle generera 

några skattemässiga fördelar. 

Spaniens bolagsskatt har legat stabilt på 35 % från den 1 jan 1999 fram till för bara något år 

sedan då den sänktes i två omgångar ner till 30 %.34 I Spanien finns vissa ”skattezoner” där 

vissa delar av skattelagstiftningen skiljer sig åt. Det kan därför vara svårt att fastställa om ett 

moderbolag beläget i Spanien skulle tjäna på att underkapitalisera ett dotterbolag beläget i 

Sverige. Det avgörs helt av var i Spanien moderbolaget är beläget. 

                                                
33 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 11
34 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 12
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4. Teori

I teoriavsnittet kommer relevanta teorier för uppsatsens ämnesområde att presenteras. Dessa 

teorier har en stark anknytning till problemet som författarna undersöker. Teorier är ofta ett 

resultat av tidigare studier. Dessa framförs för att ge läsaren en teoretisk bakgrund som 

underlättar förståelsen för ämnesområdet. 

4.1 Teoridiskussion

Eftersom syftet med denna uppsats är att belysa ett fenomen så har författarna valt fyra olika 

teorier som på olika sätt är lämpliga i ämnesområdet. Teoriavsnittet är av vikt eftersom den 

ligger till grund för analysen och slutsatserna i arbetet. Till att börja med diskuteras Miller och 

Modiglianis teori om optimal kapitalstruktur som argumenterar för en skattefördel med ökad 

skuldsättningsgrad. Författarna kommer till största del ansluta sig till denna teori eftersom den 

ger en bred teoretisk bakgrund till varför företagen använder sig av fenomenet

underkapitalisering. Vidare kommer Static Trade Off- teorin introduceras. Denna teori tar 

hänsyn till verkliga händelser som påverkar kapitalstrukturen i ett företag. Till sist kommer 

Pecking Order- teorin och Armlängdsteorin introduceras och diskuteras kort. Dessa två 

sistnämnda teorier belyses eftersom de är lämpliga för att förstå ämnesområdet.  

4.2 Miller och Modigliani teori om optimal kapitalstruktur

Forskningen kring kapitalstruktur och företagets finansiering tog ett stort steg när Miller och 

Modigliani presenterade sina två propositioner 1958. Dessa två propositioner utgör i stort sett 

den grund forskningen har byggt vidare på när det gäller ett företags finansiering. Miller och 

Modigliani hade som grundpelare i sin teori att man sökte efter att maximera ett företags 

värde.35 De påstod att i en friktionsfri värld, det vill säga en perfekt värld utan imperfektioner, 

påverkar inte kapitalstrukturen företagets värde. (I Bilaga 1 finns Miller och Modiglianis 

övriga antaganden) Deras antaganden bygger också på att kapitalmarknaderna är perfekta. 

                                                
35 Hamberg Mattias, Strategic Financial Decisions, 2004, s.223
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Med det menas att inga skatter finns och företagets finansierings och investeringsbeslut är 

separerade.36

Följden blir att företagets finansiering är irrelevant och kapitalstrukturen påverkar varken 

kapitalkostnaden eller företagets värde. Miller och Modigliani bevisar sitt påstående (som 

grundar sig på en perfekt värld) att företagets finansiering är oväsentlig. De menade att 

möjligheter till arbitrage (en riskfri vinst) annars skulle uppstå. Här kan ges ett exempel.

Två företag har olika marknadsvärden. I övrigt är de två företagen helt identiska förutom 

kapitalstrukturen som skiljer företagen åt. Här finns det möjlighet till arbitrage genom att 

förvärva ett företag som inte har optimal kapitalstruktur, och sedan förändra kapitalstrukturen 

till det optimala precis innan en försäljning.37

Miller och Modiglianis diskussion kring att varken kapitalkostnad eller företagets värde 

påverkas av kapitalstrukturen, bygger på att företagets risk och kassaflöden inte påverkas av 

ändringar i företagets kapitalstruktur. Om alla framtida kassaflöden antas vara konstanta över 

tiden får vi denna formel över ett företags värde. Detta kan visas i ett exempel.

Kf
V=

r

V = företagets värde

Kf = Framtida kassaflöden i företaget

r = Avkastningskrav

Låt oss säga att ett företag är finansierat helt och hållet med eget kapital. Då motsvaras 

företagets kapitalkostnad av ägarnas avkastningskrav. Om ägarnas avkastningskrav är 

densamma som företagets operativa risk så kan va anta att den är till exempel 20%. Vi antar 

också att företagets framtida kassaflöde är konstant över tiden och kan till exempel fastställas 

till 400 Mkr. Med dessa siffror får vi ett värde på företaget motsvarande 2000 Mkr. (Se 

ekvationen ovan) 

Om företaget istället skulle välja att ta lån för att finansiera verksamheten så skulle andelen 

eget kapital minska i den takt som lånedelen ökar. Givet att företagets framtida kassaflöde är 

oförändrat så kommer också företagets värde att vara oförändrat. Eftersom företaget nu lånar 

                                                
36 Pinegar and Wilbricht, What managers Think of Capital Structure Theory: A Survey, 1989, s.82
37 Ihamuotila, Corporate Ownership, Capital Structure and Investment – A Theory and Evidence, 1994, s.34
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pengar till finansieringen så kommer företaget dra på sig fasta kostnader eftersom lånedelen 

motsvaras av en räntekostnad och en amorteringsdel. Detta medför att inkomsten till ägarna 

kommer att minska. Om vi nu fortsättningsvis antar att företaget lånar 1000 Mkr till 

finansieringen av företaget, och räntan är 10% till kreditgivaren så har inkomsten till ägarna 

minskat från tidigare 400 till 300. Vid antagandet att detta skulle inträffa så innebär det att 

ägarna har ökat sitt avkastningskrav från tidigare 20% till 30% (300/1000). Anledningen till 

denna ökning från ägarnas sida kan kopplas till att företaget nu har en ökat skuldsättningsgrad 

och en ökad risk. En del av denna risk får aktieägarna stå för vilket också medför att de höjer 

sitt avkastningskrav. När en ökning sker av ägarnas avkastningskrav som motsvaras av en 

ökning av skuldsättningsgraden kan detta visas genom företagets viktade kapitalkostnad. 

(WACC)38

                                                
38 Exemplet är hämtat ur Hamberg, Strategic Financial Decisions, 2004 s.227
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Ovanstående exempel visar att avkastningskravet från ägarna ökar med en ökad 

skuldsättningsgrad, och den viktade kapitalkostnaden (WACC) förblir konstant. Ovanstående 

visar också att en förändrad kapitalstruktur inte förändrar värdet på företaget. 

Miller och Modigliani utvecklade sin teori några år senare och då inkluderades även 

företagsskatter. På grund av att man i de flesta skattesystem kan dra av räntekostnaden men 

inte utdelning till ägarna så finns det en skattefördel med att öka skuldsättningsgraden. En 

ökad räntekostnad leder till att bolagets vinst sjunker och därmed sjunker kostnaden för 

finansieringen av lån. Dessutom så argumenterade Miller och Modigliani för att företagets 

värde ökar vid ökad skuldsättning under påverkan av bolagsskatter. I teorin uppnås då optimal 

kapitalstruktur genom maximalbelåning. Men en naturlig nackdel med maximalbelåning är att 

risken för konkurs ökar i och med högre skuldsättningsgrad. 

4.3 Static Trade Off-teorin – begränsningar med lånefinansiering

Med utgångspunkt från Miller och Modiglianis antaganden har teorier utvecklats som tar 

hänsyn till händelser som är oundvikliga i verkliga livet och som påverkar kapitalstrukturen i 

ett företag. Detta har resulterat i flertalet teorier, bland annat Static Trade Off- teorin. Denna 

teori inkluderar i huvudsak dessa fyra faktorer:39

 Skatter – bolagsskatt och personlig inkomstskatt

 Konkurskostnader

 Agentkostnader för eget kapital

 Agentkostnader för lån

Static Trade Off- teorin handlar om att företaget själv bestämmer sin optimala 

skuldsättningsgrad genom att jämföra fördelarna och nackdelarna mot varandra. Fördelarna 

ska representeras av skatter och agentkostnader för eget kapital, och nackdelarna ska 

                                                
39 Brealey & Myers. Principals of corporate finance , 2003, s508-510
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representeras av konkurskostnader och agentkostnader för skulderna. Miller och Modigliani 

visade 1963 att ett företag alltid kan öka sitt värde genom att dra nytta av de fördelar som 

uppstår genom en högre skuldsättningsgrad som ökade räntekostnaderna och som i sin tur 

drog ner resultatet. Enligt Static Trade Off- teorin så ska dessa fördelar sättas i relation till de 

risker ett företag drar på sig med en högre skuldsättningsgrad. Riskerna i detta fall får 

representeras av kreditgivarnas krav på amortering och räntekostnader. Detta resonemang 

innebär att det finns en optimal kapitalstruktur för alla företag. I verkligheten lyckas dock de 

flesta företag minska risken för att ligga farligt nära en konkurs. Detta ökar sannolikheten för 

att konkurskostnader har en mycket liten betydelse för hur ett företag delar upp 

kapitalstrukturen.40 För att hitta den optimala kapitalstrukturen i ett företag vägs alla dessa 

faktorer in. Fördelarna är en högre skuldsättningsgrad i form av en skattesköld och en 

minskning av de agentkostnader som uppstår ska sättas i relation till de ökade amorteringarna 

och räntekostnaden som ett ökat lån medför. Dessutom ska möjligheten att företagsledningen 

investerar långivarnas kapital oansvarigt vägas in. Detta talar för en lägre skuldsättning. 

                                                
40 Hamberg , Strategic Financial Decisions, 2004, s.234
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Kapitalstrukturfrågan utifrån Miller och Modigliani utan skatter, med skatter och

Static Trade Off- teorin. 
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4.4 Pecking Order teorin

Pecking order teorin är en teori som utvecklades av Myers. Teorin försöker förklara hur 

finansieringen av företag ser ut i olika stadier beroende på hur utvecklat företaget är. Den 

försöker förklara hur kapitalstrukturen bör se ut beroende på olika faktorer. 

Teorin går till stor del ut på att undersöka vilket sätt som är det billigaste sättet att finansiera 

verksamheten. Företag som är i sin inledande fas och fortfarande är väldigt unga väljer att 

använda sig av eget kapital, eftersom andra former av finansiering är alltför dyra på grund av 

att man inte skulle ha råd att betala de räntekostnader som bland annat ett lån skulle medföra. 

För mogna företag som har stabila kassaflöden är det billigaste sättet att använda sig av sin 

kassa, bland annat för att man slipper transaktionskostnader. Efter det bör företagen finansiera 

verksamheten genom lån, och sist genomföra en nyemission. Negativa kursrörelser i samband 

med en nyemission kan vara ett tecken på en desperat åtgärd till finansiering. Hur 

kapitalstrukturen kommer utformas i dessa företag beror på finansieringsbesluten.41

4.5 Armlängdsregeln

Armlängdsregeln har till uppgift att korrigera avtal som sluts mellan bolagen i en koncern 

som har ett innehåll som med stor sannolikhet avviker från vad oberoende parter skulle ha 

avtalat om vid en motsvarande affärstransaktion. Regeln innebär således att affärsavtal som 

sker i en koncern mellan till exempel ett moderbolag och ett dotterbolag ska slutas på samma 

villkor som två helt oberoende företag. Denna regel kan till exempel användas i de fall när 

bolag i en koncern medger lån till andra bolaget, i en situation där ett bolag som inte ingick i 

samma koncern inte hade medgett ett lån. Denna princip kan även användas när företag 

använder sig av en ränta som överstiger marknadsräntan på ett lån mellan företag i en 

koncern. I de flesta fall förlitar sig staterna inte bara på denna regel för att förhindra 

underkapitaliserade företag utan använder sig av särskilda regler mot underkapitalisering. Det 

som måste klargöras men som samtidigt kan vara svårt att avgöra är hur mycket ett bolag 

skulle låna ut, eller till vilken räntesats ett lån skulle löpa om två oberoende parter ingick ett 

avtal.42

                                                
41 Myers, The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance 39, 1984, s 581
42 Leif Gäverth, . Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor 1999, s 58



25

5. Resultatredovisning

I detta avsnitt presenteras resultatet på uppsatsens frågeställning. Det framlagda resultatet 

kommer att analyseras senare. Även slutsatser kommer att dras utifrån resultatet i 

undersökningen.

Bilden nedan visar de 20 största svenska företagen som blivit förvärvade av utländska företag 

mellan 2003 till och med 2007. Företagen är rangordnade efter köpesumman i fallande 

ordning. (Informationen är hämtad från databasen Zephyr)

Acquiror name
Acquiror 
country 
code

Target name
Target 
country 
code

Date 
announced

Deal type
All Deal values

th EUR

Old Mutual plc GB Skandia Försäkrings AB SE 2005-09-02 Acquisition 
100%

 4,634,003.38 *

Storebrand ASA NO SPP Livförsäkring AB SE 2007-09-03 Acquisition 
100%

 1,878,371.08 *

LogicaCMG plc GB WM-data AB SE 2006-08-21 Acquisition 
100%

 1,228,165.71 *

Telenor ASA NO Vodafone Sverige AB SE 2005-10-31 Acquisition 
100%

1035000,00

Milestone eHF IS Invik & Co. AB SE 2007-04-26 Acquisition 
100%

 769,925.73 *

Compagnie de Saint-Gobain 
SA

FR Dahl International AB SE 2004-03-05 Acquisition 
100%

686000,00

BETandWIN.com interactive 
Entertainment AG

AT Ongame e-solutions AB SE 2005-12-16 Acquisition 
100%

 473,600.00 *

Schneider Electric SA FR TAC AB SE 2003-06-12 Acquisition 
100%

422000,00

Lawson Software Inc. US Intentia International AB SE 2005-06-02 Acquisition 
100%

 352,176.00 *

White Mountains Insurance 
Group Ltd

BM Sirius International Insurance 
Corporation

SE 2003-12-09 Acquisition 
100%

332 327,19

HK Ruokatalo Group Oyj FI Scan AB SE 2006-11-10 Acquisition 
100%

 329,000.00 *

Quest Diagnostics Inc. US HemoCue AB SE 2007-02-01 Acquisition 
100%

 308,154.00 *

Powerwave Technologies Inc. US LGP Allgon Holding AB SE 2003-12-01 Acquisition 
100%

 298,615.90 *

TNT NV NL Wilson Logistics Group SE 2004-06-11 Acquisition 
100%

 242,536.93 *

Norma Germany GmbH DE ABA Holding AB SE 2007-09-19 Acquisition 
100%

206 414,40

Kone Oyj's Cargotec division FI MacGREGOR International AB SE 2004-12-02 Acquisition 
100%

 186,000.00 *

Orkla ASA NO Sapa AB (Old) SE 2005-02-10 Acquisition 
100%

 183,399.20 *

Tryg i Danmark Smba DK SATS Holding AB SE 2006-11-10 Acquisition 
100%

165 131,52

Nissan Forklift Europe BV NL Atlet AB SE 2007-09-05 Acquisition 
100%

154 810,80

Gestamp Automoción SL ES SSAB Hardtech AB SE 2004-11-12 Acquisition 
100%

 147,070.26 *

Nedan följer en närmare granskning av vart och ett av de ovan köpta bolagen. Vart och ett av 

bolagens koncernstruktur kommer att framgå för att tydliggöra hur ägarförhållandet ser ut i 

varje koncern närmast runt det uppköpta bolaget. Utifrån mallen ovan (Mall på steg för att 
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undersöka om bolaget är underkapitaliserat) undersöks om företagen enligt den danska 

definitionen (bland annat en skuldsättningsgrad över 4) kan anses underkapitaliserade. 

(Siffror som rör operating revenue i enskilda bolag i nedanstående koncernstrukturer är 

koncernens omsättning)

Skandia Försäkrings AB

Old Mutual plc förvärvade Skandia Försäkrings AB

(Detta företag utgör ett bortfall i undersökningen. Information om detta företag saknas.)

SPP Livförsäkring AB

Storebrand ASA förvärvade SPP Livförsäkring AB

(Detta företag utgör ett bortfall i undersökningen. Information om detta företag saknas.)

WM-data AB

LogicaCMG plc förvärvade WM-data AB

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till Logica AB)

Anledning till att bolaget ej kan 
anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit 
över 4 klassificeras företaget som ej 
underkapitaliserat. Författarna kan 
konstatera att strukturen ej skulle 
kunna användas vid 
underkapitalisering. Moderbolaget 
är beläget i Storbritannien där man 
har en skattesats för mindre bolag 
på 19% medan de större bolagen 
som i Logicas fall, får betala en 
skattesats på 28 %. Det gör att de 
har en lika hög bolagskatt som man 
har i Sverige. Därför skulle den här 
typen av förvärvsfinansiering inte 
vara lönsam för företaget.

(EJ UNDERKAPITALISERAT)
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Vodafone Sverige AB

Telenor ASA förvärvade Vodafone Sverige AB. 

Invik & Co AB

Milestone eHF förvärvade Invik & Co AB (Det förvärvade

bolaget har bytt namn till Moderna Finance AB)

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till Telenor Sverige 
AB)

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit över 4 klassificeras 
företaget som ej underkapitaliserat. Strukturen möjliggör 
däremot underkapitalisering. Det finns ett svenskt 
holdingbolag som är 100% ägare till det förvärvade företaget. 
Men koncernmodern ligger i Norge där man använder sig av 
samma skattesats som i Sverige, nämligen 28%. Detta gör det 
svårt att hitta fördelar i att använda sig av underkapitalisering 
vid detta förvärv. Tittar man på det förvärvade företaget och 
holdingbolaget så är inget av företagen i närheten av de siffror 
som krävs, det vill säga ett soliditetsmått under 20%. 
Soliditeten har inte heller förändrats speciellt mycket efter 
själva förvärvet. Det finns ingenting som tyder på att det rör 
sig om underkapitalisering även om strukturen skulle kunna 
möjliggöra detta. 

(UNDERKAPITALISERAT)

Då skuldsättningsgraden är över 4 
klassificeras företaget som 
underkapitaliserat. Det som ej 
framgår av bilden är att mellan den 
isländska koncernmodern så finns det 
ett svenskt holdingbolag som är ägare 
till det förvärvade bolaget Invik & Co 
AB. Holdingbolaget heter Racon 
Holdings II AB som i sin tur är ett 
helägt dotterbolag till Racon 
Holdings AB. Racon Holdings AB är 
ett helägt dotterbolag till Milestone 
EHF på Island. Det är alltså de båda 
holdingbolagen som är 
underkapitaliserade. De två 
holdingbolagen är kraftigt 
underkapitaliserade, och de blev dem 
i direkt samband med 
förvärvstillfället.   
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Dahl International AB

Compagnie de Saint-Gobain SA förvärvade Dahl International AB

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till Saint- Gobain Distribution Nordic AB)

Ongame e-solutions AB

BETandWIN.com interactive Entertainment AG förvärvade Ongame e-solutions AB

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till BWIN games AB)

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit över 4 klassificeras 
företaget som ej underkapitaliserat. Koncernstrukturen som 
möjliggör underkapitalisering saknas. I detta fall är det ett 
företag som ligger i Österrike som har köpt ett svenskt 
bolag. Vid detta förvärv skulle det finnas en fördel i att 
använda sig av underkapitaliseringsmetoden då skattesatsen 
är lägre i Österrike (25%) än Sverige (28 %). Vid det här 
företagsförvärvet har men ej underkapitaliserat vid 
förvärvstidpunkten, och man kan inte heller se någon 
förändring av skuldsättningsgraden över tid. Men här finns
framförallt inte den typiska struktur som behövs för att man 
ska kunna använda sig av underkapitaliseringsmetoden, för 
att exempelvis minska skattetrycket för företaget. 

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan anses 
underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit 
över 4 klassificeras företaget som ej 
underkapitaliserat. Koncernstrukturen 
som möjliggör underkapitalisering 
saknas. Jämför man företagets 
skuldsättningsgrad innan och efter 
förvärvet ser man inga tecken på att 
de har försämrats i den utsträckning 
som skulle indikera att företaget är 
underkapitaliserat. Ser man till den 
rådande bolagskatt som finns i 
Frankrike är den högre än vad den är i 
Sverige för tillfället. Så några 
skattemässiga fördelar förutom att 
man slipper dubbelbeskattning av 
vinst finns inte.
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TAC AB

Schneider Electric SA förvärvade TAC AB
(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan 
anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig 
varit över 4 klassificeras företaget 
som ej underkapitaliserat. 
Strukturen visar inga tydliga 
tecken på underkapitalisering. 
Dock finns det ett dotterbolag till 
Tac AB som heter Tac Svenska 
AB som är underkapitaliserat. Där
står det också tydligt i 
årsredovisningen att man skickar 
koncernbidrag till modern. Dock 
kan man inte anse själva förvärvet 
av Tac AB som underkapitaliserat 
då deras skulsättningsgrad har 
legat på en jämn nivå över tiden. 
Man saknar också strukturen som 
möjliggör underkapitalisering 
eftersom man ej har något svenskt 
bolag mellan ägaren och det 
uppköpta svenska företaget. Det 
ska också tilläggas att Frankrike 
har högre bolagsskatt för företag, 
vilket gör att det ej skulle vara 
lönsamt att underkapitalisera ett 
förvärv.  
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Intentia International AB

Lawson Software Inc förvärvade Intentia International AB

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till Lawson International AB)

Sirius International Insurance Corporation

White Mountains Insurance Group Ltd förvärvade Sirius International Insurance Corporation

(Detta företag utgör ett bortfall i undersökningen. Information om detta företag saknas.)

Anledning till att bolaget ej kan anses 
underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit 
över 4 klassificeras företaget som ej 
underkapitaliserat. Koncernstrukturen 
påminner inte om en struktur som 
skulle kunna möjliggöra 
underkapitalisering. Det skulle dock 
finnas möjlighet och fördelar att 
använda sig av underkapitalisering om 
strukturen ändras till att ha ett svenskt 
holdingbolag mellan den amerikanska 
ägaren och Lawson International AB. I 
USA och Sverige beräknas 
beskattningsbar inkomst för företag på 
ett liknande sätt. Det finns dock en 
mängd avdrag som ett företag kan göra. 
Skatteskalan för företag i USA är 
komplicerad, men bolagsskatterna 
beräknas till mellan 15 och 39 procent. 
Företag i USA har möjlighet att dra av 
lokala och delstatliga skatter när de 
skall betala federal skatt och det kan 
skilja mycket beroende på vilken 
delstat företaget ligger i. 

(EJ UNDERKAPITALISERAT)
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Scan AB

HK Ruokatalo Group Oyj förvärvade Scan AB

(EJ UNDERKAPITALISERAT) Anledning till att bolaget ej kan 
anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit 
över 4 klassificeras företaget som ej 
underkapitaliserat. 
Koncernstrukturen påminner inte 
om en struktur som skulle kunna 
möjliggöra underkapitalisering. 
Denna koncernstruktur liknar den 
struktur som Telenor ingår i, det vill 
säga ett norskt bolag som äger ett 
svenskt dotterbolag. Dock ska 
tilläggas att företaget har haft en 
sjunkande soliditet sedan bolaget 
förvärvades, och den börjar närma 
sig 20%, vilket skulle betyda att 
man har en skuldsättningsgrad över 
4. Tidigare låg soliditeten över 
50%. Dock skulle den sjunkande 
soliditeten kunna vara en effekt av 
de investeringar och förvärv som 
har gjorts sedan bolaget förvärvades 
2006.
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HemoCue AB

Quest Diagnostics Inc förvärvade HemoCue AB

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit över 4 klassificeras 
företaget som ej underkapitaliserat. Dock kan författarna 
konstatera att koncernstrukturen liknar en sådan struktur 
som skulle kunna användas vid underkapitalisering. Dock 
ser författarna inga tecken på underkapitalisering varken i 
det ägande holdingbolaget eller hos det förvärvade bolaget. 
Det här bolaget är lite intressant då den har hela tre 
holdingbolag mellan sig själv och koncernmodern som 
skulle kunna göra det möjligt att använda sig av 
underkapitalisering. Men går man in och tittar på vart och 
ett av företagen så kan man se att inget av de bolagen är i 
närheten av att klassificeras som underkapitaliserat. Två av 
de tre företagen innan koncernmodern har haft en trend där 
skuldsättningsgraden snarare minskat.  
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LGP Allgon Holding AB

Powerwave Technologies Inc förvärvade LGP Allgon Holding AB

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan 
anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit 
över 4 klassificeras företaget som ej 
underkapitaliserat. Dock kan 
författarna konstatera att 
koncernstrukturen liknar en sådan 
struktur som skulle kunna användas 
vid underkapitalisering. Vid 
efterforskningar upptäcktes att 
dotterbolaget Powerwave 
Technologies Sweden AB som är 
dotterbolag till det förvärvade 
bolaget i undersökningen, kan anses 
vara starkt underkapitaliserat. Det 
som gör det här förvärvet än mer 
intressant är att det förvärvade 
bolaget i sig bara var ett 
holdingbolag. Dock är det 
förvärvade bolaget ej 
underkapitaliserat. Det gör det svårt 
att koppla det underkapitaliserade 
dotterbolaget till att man har försökt 
att underkapitalisera förvärvet i 
denna undersökning. Man kan 
också med hjälp av 
årsredovisningar se att dotterbolaget 
har gjort stora omstruktureringar 
och även flyttat anläggningar med 
mera, som har lett till att man har 
lånat pengar av koncernmodern i 
USA. Det som gör det än svårare att 
koppla underkapitalisering till 
förvärvet är att dotterbolaget redan 
innan var underkapitaliserat till en 
viss grad, samt att man gjort dessa 
omstruktureringar efter förvärvet.



34

Wilson Logistics Group

TNT NV förvärvade Wilson Logistics Group

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till Geodis Wilson Holding AB)

(EJ UNDERKAPITALISERAT) Anledning till att bolaget ej kan 
anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit 
över 4 klassificeras företaget som ej 
underkapitaliserat. Dock kan 
konstateras att koncernstrukturen 
liknar en sådan som skulle kunna 
användas vid underkapitalisering. 
Koncernmodern ligger i 
Nederländerna där man har en lägre 
bolagskatt än i Sverige. Den ligger 
på 25,5% till skillnad från den 
svenska bolagsskatten som för 
tillfället ligger på 28%. Med hjälp 
av den koncernstruktur som skapats 
skulle man kunna använda sig av 
underkapitalisering vid detta 
förvärv eftersom bolagsskatten är 
lägre i Nederländerna. Trots detta 
har författarna ej hittat några 
indikationer på underkapitalisering 
hos det förvärvade bolaget. Inte 
heller hos något av det förvärvade 
bolagets många dotterbolag. 
Skuldsättningsgraden har trots detta 
minskat i flera av bolagen efter 
förvärvet. 
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ABA Holding AB

Norma Germany GmbH förvärvade ABA Holding AB

(AVREGISTRERAT)

(Detta företag utgör ett bortfall i undersökningen. Information om detta företag saknas.)

Under 2008 inleddes en fusion men DNL Sweden AB. Förvärvsstruktur kan ej fastställas på 

grund av att företaget avregistrerats. 

MacGREGOR International AB

Kone Oyj's Cargotec division förvärvade MacGREGOR International AB

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till 
MacGREGOR Group AB)

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan anses 
underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit över 4 klassificeras 
företaget som ej underkapitaliserat. Vid efterforskningar 
visade det sig att MacGregor Bulk AB som är 
moderbolag till det förvärvade bolaget i 
undersökningen, kan anses vara underkapitaliserat. Vid 
ytterliggare genomgång av årsredovisningar så tyder inte 
förvärvet på att underkapitaliseringsmetoden har 
använts. Detta fall tyder inte på att MacGREGOR Bulk 
AB fyller det syfte som ett svenskt holdingbolag i regel 
gör. MacGREGOR Bulk AB driver egen verksamhet 
och har egna anställda. Går man ännu längre bakåt i 
tiden så ser man att företaget MacGREGOR Bulk AB 
har varit underkapitaliserat under än längre tid och även 
innan själva förvärvet. Så underkapitaliseringen är inget 
som kan kopplas ihop med förvärvet av MacGREGOR 
International AB. 
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Sapa AB

Orkla ASA förvärvade Sapa AB

SATS Holding AB

Tryg i Danmark Smba förvärvade SATS Holding AB

(Det förvärvade bolaget har bytt namn till Sapa Holding 
AB)

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit över 4 klassificeras 
företaget som ej underkapitaliserat. Dock har koncernen den 
struktur som krävs för att företaget ska kunna 
underkapitaliseras vid ett förvärv. Det som talar mot att man 
skulle använda sig av underkapitalisering vid detta förvärv 
är att koncernmodern ligger i Norge. Norge har samma 
bolagskatt som i Sverige. Det skulle således inte innebära 
några fördelar att använda sig av 
underkapitaliseringsmetoden vid detta förvärv, inte heller 
skulle det innebära några förändringar vad gäller 
skattetrycket för koncernen som helhet att använda sig av 
denna metod. 

(EJ UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej kan 
anses underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden aldrig varit 
över 4 klassificeras företaget som ej 
underkapitaliserat. 
Koncernstrukturen liknar inte en 
struktur som skulle kunna användas 
vid underkapitalisering. Vid 
ytterliggare undersökningar av det 
förvärvade bolagets dotterbolag 
hittar man inte heller där några 
tecken på underkapitalisering. Alla 
dotterbolag har en 
skuldsättningsgrad som ligger under 
den danska definitionen på 
underkapitalisering. Danmark har 
för övrigt 3 % lägre bolagskatt än 
Sverige, så det skulle löna sig att 
underkapitalisera ett dotterbolag vid 
ett förvärv.



37

Atlet AB

Nissan Forklift Europe BV förvärvade Atlet AB
(EJ 
UNDERKAPITALISERAT)

Anledning till att bolaget ej 
kan anses 
underkapitaliserat:
Då skuldsättningsgraden 
aldrig varit över 4 
klassificeras företaget som 
ej underkapitaliserat. Inte 
heller koncernstrukturen 
visar någon antydan till att 
bolaget ska vara 
underkapitaliserat. 
Moderföretaget ligger i 
Nederländerna som har en 
bolagskatt på 25,5% jämfört 
med Sveriges 28%. Det 
skulle finnas anledning till 
underkapitalisering i detta 
fall eftersom det skulle ge 
skattemässiga fördelar. 
Däremot saknas strukturen 
med ett svenskt 
holdingbolag beläget i 
Sverige. 
Skuldsättningsgraden hos 
det förvärvade företaget och 
dess dotterbolag tyder på att 
det inte finns några tecken 
på underkapitalisering.
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SSAB Hardtech AB

Gestamp Automocion SL förvärvade 

SSAB Hardtech AB

(Det förevärvade företaget har bytt namn 

till Gestamp HardTech AB)

Vid en summering av resultatet ovan har det visat sig att två företagsförvärv kan klassificeras 

som underkapitaliserade. Dessa underkapitaliseringsfall utgjordes av Gestamp Automocion 

SL när företaget förvärvade SSAB Hardtech AB under senhösten 2004. Det andra 

undersökningsfallet är Invik & Co AB som numera heter Moderna Finance AB. Moderna 

Finance AB förvärvades under våren 2007 av företaget Milestone eHF beläget på Island. 

Undersökningen resulterade i att 14 företagsförvärv kan konstateras vara ”ej 

underkapitaliserade”, enligt de antaganden och definitioner som arbetet utgår från. 

Undersökningen har utelämnat fyra bolag som får anses som bortfall. Dessa bortfall utreds i 

bortfallsavsnittet nedan. 

(UNDERKAPITALISERAT)

Författarna kan konstatera att den struktur som är 
uppbyggt runt Gestamp Hardtech AB är en 
struktur som är en underkapitaliserad 
koncernstruktur. Det har visat sig att Gestamp 
Hardtech AB inte kan anses underkapitaliserade, 
men däremot är dess moderbolag, Gestamp 
Sweden AB underkapitaliserat. Detta och 
ytterliggare indikatorer bevisar att förvärvet som 
sådant kan klassificeras som underkapitaliserat. 
Koncernstrukturen är typisk vid ett 
företagsförvärv där förvärvet är gjort med hjälp 
av underkapitaliseringsmetoden. I detta fall har 
man genomfört förvärvet genom att man lånat 
upp större delen av köpesumman i moderbolaget 
(som i detta fall har samma syfte som ett 
holdingbolag) som i sin tur står som ägare till 
Gestamp Hardtech AB. Eftersom holdingbolaget 
ligger i Sverige så slipper man risken med 
valutakursförluster som skulle kunna drabba 
företaget om man tog lånet i koncernmoderns 
hemland. Vid genomgång av årsredovisningar så 
visas att själva holdingbolaget bildades i 
anslutning till att förvärvet genomfördes. Det 
finns dock en motsägelse till det hela och det är 
att koncernmodern ligger i Spanien som har en 
högre skattesats än Sverige. Dock finns det vissa 
”skattezoner” i Spanien med lägre bolagskatt än i 
övriga Spanien. I dessa ”skattezoner” är även 
bolagsskatten lägre än den svenska 
bolagsskatten. Efter de efterforskningar som har 
gjorts på detta företagsförvärv har dock 
författarna ej kunnat fastställa var i Spanien 
koncernmodern är belägen. 
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6. Analys 

Tanken med analysdelen av arbetet är att tolka undersökningens resultat och därefter göra en 

grundlig och kreativ analys av de resultat som framkommit. Inledningsvis i analysdelen av 

uppsatsen kommer författarna att redogöra för vilken betydelse den valda definitionen på 

underkapitalisering får för resultatet i undersökningen. Därefter kommer en koppling till 

teoriavsnittet att göras för att på så sätt få en naturlig anknytning mellan teori och empiri. 

Sedan utreds varför inte fler underkapitaliseringsfall påträffades i undersökningen och vad 

det kan bero på. Därefter förs en kort diskussion om vad författarna anser är viktigt om 

Sverige skulle införa regler mot underkapitalisering. Efter detta görs en mer utförlig analys 

om bolagskattens generella utveckling för att tydligare åskådliggöra vad den kan ha för 

betydelse för underkapitaliseringsproblemet i Sverige. I denna del kommer dels en 

sammanställning för de flesta länder att framföras, men även en sammanställning över länder 

i EU. Avslutningsvis kommer en djupare analys och förklaringar att göras av de två bolag 

som författarna klassificerat som underkapitaliserade. Även en jämförelse mellan dessa två 

underkapitaliseringsfall kommer att genomföras. 

6.1 Den valda definitionens betydelse för resultatet

Inledningsvis i uppsatsen klarlagdes att undersökningen kommer att utgå från en definition av 

underkapitalisering som nyttjas i Danmark. Denna definition utgår från att ett företag kan 

klassificeras som underkapitaliserat om skuldsättningsgraden överstiger fyra, det vill säga att 

skulderna är fyra gånger större än företagets eget kapital. Den danske definitionen på när ett 

företag kan anses underkapitaliserat har visat sig vara en av de definitioner som har en väldigt 

hög skuldsättningsgradgräns för när ett företag anses underkapitaliserat. Detta har lett till att 

det har ställts högre krav, med tanke på skuldsättningsgraden, på företagen för att kunna 

klassificeras som underkapitaliserade. Det ska således framhållas att valet av definition 

påverkar starkt resultatet i denna undersökning. Hade en annan definition använts så finns det 

en stor chans att antalet företag som kan klassificeras som underkapitaliserade, hade varit fler. 

Vid intervjun med domstolschef Leif Gäverth frågade författarna om den danska definitionen 

skulle kunna vara användbar även här i Sverige. Han svarade att en liknande definition säkert 

skulle fungera, men att man ska ha klart för sig att trots att Danmark är en nära granne till 



40

Sverige, så finns det skillnader mellan länderna. Han förklarade att Danmarks regler från 

början fick arbetas om då dessa diskriminerande utländska företag enligt EG-rätten. När 

reglerna formulerades om så gällde den alla närstående bolag. Han utvecklade vidare och sa 

att det finns väldigt många aspekter man måste ta hänsyn till, för att få fram så bra och 

effektiva regler som möjligt, om man ska motverka detta problem. Personligen tyckte han att 

regler behövs mot problemet i stort. Vidare kunde han inte svara på hur en sådan reglering 

skulle kunna formuleras, men han var bekymrad över att det är så stora summor som 

försvinner från Sverige. Han var också bekymrad över att ämnet som sådant inte får mer 

uppmärksamhet. Detta tror han kan bero på ämnets komplexitet, och att det är så mycket som 

måste vägas samman vid en bedömning av problemet. 

6.2 Teori

I teoriavsnittet introducerades Miller och Modiglianis teori om optimal kapitalstruktur, först 

utan skatter sedan med skatter. När Miller och Modigliani i sin teori även inkluderade skatter 

argumenterade de för en skattefördel med ökad skuldsättningsgrad. Om man har detta i åtanke 

när man studerar företagen i denna undersökning så torde varje företag, för att maximalt 

utnyttja denna skattefördel, ha en relativt hög skuldsättningsgrad, och således betraktas som 

underkapitaliserade. Men i undersökningen har det visat sig att de flesta företagen inte 

korrigerar sin kapitalstruktur efter denna teori. Det finns således flera andra faktorer som ett 

företag som är utsatt för tuff konkurrens måste ta hänsyn till, bland annat risken att försättas i 

konkurs. Av hänsyn till detta introducerades Static Trade Off- teorin som tar hänsyn till just 

verkliga händelser som påverkar kapitalstrukturen i ett företag. Med tanke på resultatet i 

denna undersökning måste stor hänsyn tas till denna teoridel. Static Trade Off- teorin handlar 

som tidigare nämnts om att företagen själva sätter sin optimala skuldsättningsgrad när de 

jämför fördelarna och nackdelarna mot varandra. Författarna kan då konstatera att större 

hänsyn tas till detta än att dra nytta av de skattefördelar som en högre skuldsättningsgrad 

medför enligt Miller och Modigliani. 
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6.3 Varför påträffades inte fler underkapitaliseringsfall?

Anledningen till att ett bolag skulle använda sig av denna typ av skatteplanering är för att 

minska skattebördan för koncernen som helhet. Eftersom Sverige för några år sedan ansågs ha 

en relativt låg bolagsskatt, skulle det kunna utgöra ett incitament som minskar risken för att 

företag underkapitaliserar sina dotterbolag belägna i Sverige.43 Det finns fortfarande många 

stater som har lägre bolagsskatt än Sverige, men det är relativt få koncernbolag som bedriver 

sin verksamhet i sådana lågskatteländer.44 Detta skulle kunna vara ytterliggare ett skäl till 

varför inte fler underkapitaliseringsfall påträffades i studien. Även om det för tillfället inte ses 

som aktuellt att höja bolagsskatten, skulle en höjning kunna göra Sverige till en mer intressant 

stat för koncerner att underkapitalisera dotterbolag. Men här ska tilläggas att om man ser till 

utvecklingen bland EU-länderna senaste åren, så sjunker bolagsskatterna över lag i jämn 

takt.45 Dock ska tilläggas att ett urval med 20 bolag, varav fyra har fallit bort, är ett väldigt 

litet urval. Författarna klassificerade två bolag av återstående 16 som underkapitaliserade, 

vilket författarna uppfattar som rimligt. Vid ett större urval hade troligtvis utfallet blivit större. 

6.4 Reglering av problemet i Sverige

Om Sverige någon gång i framtiden lagstiftar om regler mot underkapitalisering, är det viktigt 

att man bestämmer vad syftet med en sådan lagstiftning skulle vara. Ska syftet med reglerna 

vara att man vill begränsa möjligheten till lånefinansiering och istället tillskjuta stor del eget 

kapital från något bolag inom koncernen, eller är syftet att förhindra att vinster försvinner från 

Sverige? Beroende på vilket syfte lagstiftaren väljer, så formar det regeluppbyggnaden. Om 

till exempel reglerna skulle utformas så att avdragsrätten skulle minska eller försvinna vid 

någon satt gräns på nyckeltalet skuldsättningsgrad, skulle det kunna få konsekvenser. 

Troligtvis skulle statens skatteintäkter öka till en början. Mer troligt är att det svenska 

bolagsklimatet skulle försämras och fler företag skulle välja andra stater att etablera sig i. Så 

svaret på frågan om Sverige ska införa underkapitaliseringsregler, är inte självklart. 

Författarna ställde frågan vid intervjun med domstolschef Leif Gäverth. Han ansåg att Sverige 

                                                
43 Gäverth, skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, 1999, s 69
44 Wenehed I, Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Skattenytt nr 3 
2003, s 153ff.
45 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf



42

bör införa regler som åtminstone försvårar underkapitalisering. Men han betonade att en 

sänkning av bolagsskatten knappast räcker för att utplåna problemet. Dessutom är det både en 

politisk och en juridisk fråga. Det gör att regeluppbyggnaden blir mer komplex. Ämnet är 

komplicerat och det är svårt att forma lagstiftningen på ett sådant sätt att ingen part blir 

särbehandlad, missgynnad eller diskriminerad. 

Faktum kvarstår att kapital försvinner från Sverige. Skulle problemområdet belysas mer, så 

skulle debatten om införandet av en reglering växa, och fler skulle möjligtvis vilja införa en 

lagstiftning mot problemet, enligt Leif Gäverth. 

6.5 Analys av bolagsskattens utveckling

En mer utförlig analys om bolagskattens generella utveckling ska här presenteras för att 

tydligare åskådliggöra vad den kan ha för betydelse för underkapitaliseringsproblemet i 

Sverige. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna dra fördel av denna metod att 

underkapitalisera ett dotterbolag, är att bolagsskatten i moderbolagets hemland är lägre än den 

är i Sverige. För att inledningsvis ge en översiktlig bild över utvecklingen av de flesta länders 

bolagsskatt de senaste tio åren, så visas en bild av en undersökning som företaget KPMG 

genomfört. 

(Förändring av bolagsskatten de senaste 10 åren, en sammanställning av de flesta länder)46

                                                
46 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf, s 14
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Bilden ovan visar att bolagsskatten generellt sett har sjunkit stadigt de senaste tio åren. Detta 

har gjort att konkurrensen om var företagen ska etablera sig har hårdnat. Men det har även 

gjort att skattetrycket för företagen har lättat något. Nedan ges också en bild över 

utvecklingen i EU-länderna under samma tidsperiod. Detta görs främst för att jämföra 

förändringen som helhet, mot förändringen i EU-länderna. 

(Förändring av bolagsskatten de senaste 10 åren, en sammanställning av EU-länderna)47

Även i EU-länderna visas att bolagsskatten generellt har sjunkit i stabil takt varje år senaste 

10 åren. Här ska noteras att minskningen av bolagsskatten är större i EU-länderna än om man 

jämför med sammanställningen över alla länder. Vad anledningen till detta är skulle vara 

intressant, men är ingenting som författarna ämnar undersöka ytterliggare. 

Under kapitlet ”lagstiftning” tidigare i uppsatsen presenterades flera olika länders utveckling 

av bolagsskatten senaste 8-10 åren. Utifrån den informationen kan snabbt konstateras att i fem 

av dessa elva länder, finns en skillnad i bolagsskatten som möjliggör att en fördel kan 

utnyttjas genom att använda sig av denna metod. 

Det som bör förtydligas är att även om skillnaden mellan många länders bolagsskatt öppnar 

för tillämpningen av underkapitaliseringsmetoden, så finns det ytterliggare variabler som bör 

tas i beaktande. Här ska nämnas regler för ränteinkomster, vinstutdelning, regler om 

dubbelbeskattning, räntekostnadsavdrag och andra typer av skattelättnader. Det behöver inte 

nödvändigtvis handla om skillnader mellan olika länders bolagsskatt. Eftersom 

                                                
47 http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/Corporate-and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2008v2.pdf s 15



44

skattelagstiftningen skiljer sig avsevärt åt mellan länder så blir frågan än mer komplex. I 

undersökningen som KPMG genomförde, kan man dra slutsatsen att de flesta länders 

bolagsskatt har sjunkit de senaste åren. Trots att bolagsskatten har sjunkit, så behöver inte det 

nödvändigtvis innebära att skattetrycket har minskat för varje enskilt företag, då man kan ha 

minskat eller eliminerat rätten till ränteavdrag, alternativt reglerat bort rätten till andra typer 

av avdrag. Detta kan i sin tur i vissa fall medföra en real skatteökning. Ett bra exempelvis på 

detta är Sveriges skattesänkning på tidigt 90-tal. Denna skattesänkning resulterade i att 

bolagsskatten i sig, sjönk från ca 50 % till dagens 28 %. Men i själva verket var bolagsskatten 

aldrig uppe på ca 50 %, eftersom möjligheten till avdrag var så pass stor. Dessa avdrag kunde 

i vissa fall medföra att den faktiska bolagsskatten kunde sjunka så lågt som till under 20 %. 

Den sänkning av bolagsskatten som genomfördes under tidigt 90-tal i Sverige, resulterade i 

vissa fall istället till en höjning av skattetrycket för företag i Sverige. Det är just denna typ av 

diskussion som man måste ta i beaktande om man vill reglera problematiken med 

underkapitalisering i Sverige. 

Det kan finnas ytterliggare anledningar till att man vill flytta olika bolags obeskattade vinster 

mellan företag i en koncern. Det kan exempelvis handla om att man vill förbättra resultatet i

ett företag i ett specifikt land. Ytterliggare en anledning kan vara att moderbolaget har gjort 

ett dåligt resultat ett år, men företaget har ändå en stor andel eget kapital. Då kan 

företagsledningen se fördelar i att låna ut en del av kapitalet till ett dotterbolag till en 

marknadsmässig ränta, som skulle kunna ge en större avkastning än kapitalet för tillfället ger i 

moderbolaget. Detta för att få ränteintäkter som i sin tur höjer resultatet och fritt eget kapital i 

moderbolaget. Även andra anledningar och orsaker kan ligga till grund för ett sådant beslut. 

6.6 SSAB Hardtech AB

Undersökningen resulterade i att två företagsförvärv kan klassificeras som 

underkapitaliserade. Författarna ämnar nedan göra en djupare analys av dessa två 

företagsförvärv. Inledningsvis utreds företaget SSAB Hardtech AB. Företaget har bytt namn 

till Gestamp HardTech AB och är ett helägt dotterbolag till Gestamp Sweden AB. Gestamp 

Sweden AB har sitt säte i Luleå och är i sin tur helägt av företaget Estampaciones Metalicas 

Vizcaja S.A, vilket i sin tur ägs av Corporacion Gestamp SL i Spanien, som är slutligt 

moderbolag i Gestamp koncernen. När detta förvärv genomfördes så registrerades samtidigt 
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moderbolaget, Gestamp Sweden AB här i Sverige. Anledningen till att detta bolag startades är 

med stor sannolikhet för att underkapitalisera något enstaka, eller flera dotterbolag i 

koncernen. Gestamp Sweden AB (moderbolag) är enligt definitionen underkapitaliserat, och 

det har visat sig att förvärvet av Gestamp HardTech AB (dotterbolag) har genomförts med 

hjälp av underkapitaliseringsmetoden. Gestamp Hardtech AB utvecklar, tillverkar och 

marknadsför säkerhetsdetaljer till bilindustrin och ligger i Luleå. 

Ett tecken på att Gestamp Sweden AB kan anses fylla en funktion som ett holdingbolag, i en 

underkapitaliserad koncernstruktur, är att bolaget inte har någon anställd registrerad. Inte 

heller har bolaget någon egen verksamhet, och därför inte någon kostnad för sålda varor. Inte 

heller har de något varulager eller leverantörsskulder upptagna i sina finansiella rapporter. Det 

som bland annat står klart och tydligt i företagets årsredovisning är att de äger Gestamp 

Hardtech AB. Man kan tydligt utläsa att företaget är underkapitaliserat vid genomgång av 

bokslutsammanfattningen här nedan. (Bokslutssammanfattningen är hämtad från databasen 

Affärsdata)

(Bokslutssammanfattning för företaget Gestamp Sweden AB de senaste fyra åren)

BOKSLUTSSAMMANFATTNING

Bokslutsperiod:
200701-
200712

200601-
200612

200501-
200512

200410-
200412

Antal anställda: 0 0 0 0

Omsättning (tkr): 0 0 0 0

Omsättningsför.(%):

Res. e. fin.netto (tkr): -189600 -63900 -19900 0

Summa tillgångar (tkr): 1601300 1531900 1646800 1745800

Soliditet (%): -3.54 3.01 9.41 6.05

I bokslutssammanfattningen visas tydligt att företaget har en väldigt låg soliditet. Går man 

tillbaka till den definition som valts ut, det vill säga att skuldsättningsgraden inte fick vara 

högre än fyra, så blir detta direkt översatt till att gränsen för nyckeltalet soliditet går vid 20 %. 

Det betyder att om soliditeten understiger 20 % så anses företaget vara underkapitaliserat. I 

detta fall ligger soliditeten långt under den gränsen. Tittar man närmare på när Gestamp 

Sweden AB (moderbolag) bildades, visas att de hade en kortfristig skuld de första månaderna 

de var igång. Men i årsredovisningen följande år (2005) ser man att det har tagit ett stort lån 

från ett kreditinstitut på över 1,42 miljarder SEK. Då ska man ha i åtanke att köpesumman vid 

förvärvet av Getsamp Hardtech AB uppgick till 1,47 miljarder SEK. Detta tyder starkt på att 
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man startade moderbolaget i samma syfte som ett holdingbolag, som i sin tur tog stora lån i 

Sverige för att köpa upp dotterbolaget med dessa lånade pengar. 

När författarna har resonerat med kontaktpersoner på skatteverket har det visat sig att detta är 

ett vanligt sätt att finansiera köp, när det gäller den här typen av förvärv. Anledningen till att 

man söker lån i det land där man köper de nya företaget är att man vill minska risken för 

valutakursförluster. Det finns en motsägelse i just det här fallet, och det är att koncernmodern 

ligger i Spanien, som har en högre skattesats än Sverige. Men i Spanien finns det också 

särskilda ”skattezoner” där det ibland förekommer en lägre skattesats än i Sverige. 

Ytterliggare en fördel som i det här fallet kan läggas fram är att ett ägande i två EU-länder 

inte utsätts för tillämpning av dubbelbeskattning. Genom direktivet ”moderbolag och 

dotterbolag” ser man till att det inte blir någon dubbelbeskattning vid gränsöverskridande 

vinstutdelningar inom samma koncern, med dotterbolag och moderbolag i olika EU-länder. 

Det kan finnas ytterliggare skäl till att företagen väljer att underkapitalisera ett dotterbolag. 

För det första kan det finnas incitament för företagsledningen att stärka resultatet i ett land, 

genom att man lånar ut pengar till en marknadsmässig ränta, och på det sättet höjer 

avkastningen på företagets eget kapital. Några exempel på anledningar till detta kan vara att 

företagsledningen vill höja ett specifikt företags aktiekurs eller kassaflöde. 

6.7 Invik & Co AB

Det andra företagsförvärvet som författarna kan klassificera som underkapitaliserat är 

moderbolaget Milestone eHFs förvärv av dotterbolaget Invik & Co AB. Invik & Co AB heter 

numera Moderna Finance AB. I detta fall kan författarna genom några enkla steg koppla en 

användning av underkapitaliseringsmetoden till förvärvstillfället. Moderna Finance AB ägs 

till 100 % av ett holdingbolag i Sverige. Detta holdingbolag heter Racon Holdings II AB 

vilket i sin tur ägs av ytterligare ett svenskt holdingbolag vid namn Racon Holding AB. Båda 

dessa holdingbolag ägs i sin tur av den isländska koncernmodern Milstone eHF. I 

bokslutssammanfattningarna här nedan kan man se vilken soliditet som de två holdingbolagen 

har, och hur den har förändrats, sedan förvärvet ägde rum i april 2007. Förändringen av 

soliditeten kan inte tydliggöras i Racon Holding AB eftersom holdingbolaget startades samma 

år som förvärvet av Moderna Finance AB genomfördes, det vill säga under 2007. 
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(Bokslutssammanfattning av företaget Racon Holdings II AB)    

Bokslutsperiod:
200701-
200712

200601-
200612

Antal anställda: 0
Omsättning (tkr): 0 0
Omsättningsför.(%):
Res. e. fin.netto (tkr): 106 8613
Summa tillgångar (tkr): 6781763 243134
Soliditet (%): 3.47 84.85

(Bokslutssammanfattning av företaget Racon Holding AB)

Bokslutsperiod:
200703-
200712

Antal anställda: 0
Omsättning (tkr): 0
Omsättningsför.(%):
Res. e. fin.netto (tkr): -355589
Summa tillgångar (tkr): 7739280
Soliditet (%): 1.43

Vid närmare granskning av företaget Racon Holdings II AB kan nämnas att företaget startades 

ett år innan förvärvet av Invik & Co AB genomfördes. Året innan förvärvet, det vill säga 

under 2006, hade Racon Holdings II AB en soliditet på 84 %. Under året som förvärvet 

genomfördes, det vill säga 2007, så hade soliditeten sjunkit till 3,47 %. Denna förändring av 

nyckeltalet soliditet, tyder på att någonting av stor finansiell betydelse har skett. Vid 

ytterliggare granskning av det andra holdingbolaget, Racon Holdings AB, upptäcktes att 

bolaget startades samma år som förvärvet av Moderna Finance AB ägde rum. Detta ger en 

tydlig indikation på att detta holdingbolag startades i syfte att underkapitalisera förvärvet av 

Moderna Finance AB. Författarna kan också konstatera, att under det år som bolaget har varit 

igång, så har det varit underkapitaliserat.  

I detta fall är det alltså inte det förvärvade bolaget som är underkapitaliserat. Eftersom 

holdingbolagen har startats upp i samband med förvärvet, och båda holdingbolagen är 

underkapitaliserade, så kan förvärvet av Moderna Finance AB klassificeras som 

underkapitaliserat. Ytterliggare stöd får författarna vid undersökning av Racon Holdings AB, 

som står som enda ägare till Racon Holdings II AB. I detta bolags finansiella rapporter 

framgår att detta företag har skulder till koncernbolag upptagna i 2007 års redovisning till ca 5 
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miljarder SEK. Dessutom har företaget haft räntebetalningar till koncernbolag på 152 

miljoner SEK. Racon Holdings II AB ökade sina kortfristiga skulder från 2006 års redovisade 

skuld på ca 36 miljoner, till 6,5 miljarder i 2007 års redovisning. Detta visar på att en 

dramatisk förändring av företagets skuldsida har skett som kan kopplas till förvärvet av 

Moderna Finance AB. I detta fall hade 2008 års redovisning varit väldigt intressant att få ta 

del av. Om detta hade varit möjligt hade eventuellt detta lånade kapital klassificerats om från 

kortfristiga skulder till långfristiga skulder. Än tydligare hade det blivit om skulden 

omklassificerats till skuld till koncernbolag eller liknande.  

Vid detta företagsförvärv är det väldigt tydligt att man skulle tjäna på att använda sig av 

underkapitaliseringsmetoden, eftersom koncernmodern är registrerad på Island. Bolagskatten 

på Island ligger idag på 15 %. Vid en jämförelse med Sveriges 28 % kan uppmärksammas att 

skillnaden på 13 procentenheter är ovanligt stor i dessa sammanhang. Ställer man dessa 13 

procentenheter i relation till den kapitalstorlek som påträffas i dessa sammanhang, är det lätt 

att förstå att vinsterna för koncernerna blir väldigt stora när man använder sig av den här 

metoden. När författarna har varit i kontakt med Jan-Olov Larsson på skattemyndigheten 

bekräftar han att det finns fler exempel med moderbolag från just Island, som har använt sig 

av underkapitaliseringsmetoden vid förvärv av svenska bolag. Han menar att förvärvet av 

Moderna Finance AB är ett väldigt bra och tydligt exempel på just underkapitalisering i dess 

tydligaste form, då skatteskillnaderna är väldigt stora. 

6.8 En jämförelse av de två underkapitaliserade bolagen

Vid en jämförelse av de två bolagen som författarna kan klassificera som underkapitaliserade 

i denna undersökning, så finns skillnader och likheter som bör framföras. Likheterna mellan 

de båda förvärven är att de förtydligar hur komplicerad och invecklad den här typen av 

koncernintern skatteplanering kan vara. Ser man till skillnaderna mellan de båda bolagen kan 

nämnas att Invik & Co AB blev förvärvat av ett moderbolag beläget i ett land med relativt låg 

bolagskatt. Motsatsen är Gestamp Hardtech AB där förvärvaren är belägen i ett land som har 

relativt hög bolagsskatt. Denna skillnad påvisar ytterliggare hur komplext problemområdet 

som sådant är. Eftersom många länders skattelagstiftning skiljer sig åt, så finns det så många 

olika fördelar som koncerner kan dra nytta av. Men bland annat skillnaden mellan olika 
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länders bolagsskatt, och bristen på reglering och lagstiftning, gör det fördelaktigt att använda 

sig av just underkapitaliseringsmetoden. 

6.9 Bortfall

Syftet med denna del av uppsatsen är att påvisa bortfallet och förtydliga vikten av ett bortfall 

av denna storleksordning i en relativt liten urvalsundersökning. Vid sammanställning av 

resultatet har fyra bortfall påträffats. Med bortfall i denna undersökning menas att 

informationen om dessa fyra företag som är absolut nödvändig inte har kunnat samlas in och 

analyseras till den grad undersökningen kräver för att tas upp i resultatet. Bortfallet är ABA 

Holding AB, Skandia Försäkrings AB, SPP Livförsäkring AB och Sirius International 

Insurance Corporation. 

ABA Holding AB köptes av Norma Germany GmbH och har sen dess blivit avregistrerat. 

Anledningen till avregistreringen är att en fusionsprocess har inleds under 2008 med företaget 

DNL Sweden AB. Tidpunkten för avregistreringen har inte kunnat fastställas närmare. Det 

finns ingen information att tillgå om företaget i databasen Zephyr. Inte heller finns 

information om koncernstrukturen i databasen Amadeus. Detta medför att en analys och 

närmare undersökning än detta inte kan genomföras på grund av bristen på nödvändig 

information. 

Anledningen till att de tre försäkringsbolagen föll bort från undersökningen var främst för att 

de inte finns att tillgå vare sig i Amadeus eller i Zephyr. Dessa databasar inkluderar ej 

försäkringsbolag över huvudtaget, vilket författarna var ovetandes om inledningsvis i arbetet. 

På grund av att författarna inte har tillgång till de databaser som behövs för att tillgå rätt 

information om dessa, blir företagen ett bortfall i undersökningen. Även bristen på 

information om dessa tre försäkringsbolag gör att analys och närmare undersökning inte kan 

genomföras. 

Ett bortfall av betydande storlek i en liten urvalsundersökning kan leda till ett snedvridet 

resultat, vilket författarna är väl medvetna om. I denna undersökning kan ett bortfall på 20 % 

fastställas. Denna inverkan på undersökningens resultat är av betydelse på grund av dess 

storlek. För att närmare undersöka bortfallsstrukturen kan konstateras att tre av de fyra företag 

som kan gälla som bortfall är försäkringsbolag. Och ett av de fyra bortfallsobjekten är 

avregistrerat. Anledningen till att författarna i stort sett inte kan uttala sig om dessa är främst 
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att den information som krävs för att fastställa att underkapitalisering föreligger inte är 

tillgänglig. Dessutom saknas det liknande företag som möjliggör en jämförelse. 

När det gäller möjliga avvikelser mellan företagen som har medtagits i undersökningen och 

företagen som kategoriseras som bortfall och inte medtagits i undersökningen, kan författarna 

inte hitta några avvikelser som skulle kunna vara av vikt för undersökningsresultatet. Dock 

kan författarna konstatera att de tre försäkringsbolagen inte hade påverkat resultatet, eftersom 

det inte är möjligt att underkapitalisera försäkringsbolag. Detta beror främst på regler om 

kapitaltäckning som rör försäkringsbolag och banker. 
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7. Slutsatser

Syftet med denna uppsats är främst att belysa fenomenet ”underkapitalisering” och att ge ett 

tillförlitligt svar på frågeställningen. Med hänsyn till det resultat som framkommit, och med 

tanke på det relativt sett lilla urvalet i undersökningen så kan författarna inte uttala sig eller 

dra några generella slutsatser som berör andra företag än de som medverkat i denna 

undersökning. Undersökningen har gett indikationer på att fenomenet förekommer, om än i 

mindre skala än vad författarna själva trodde inledningsvis i arbetet. 

Enligt Static Trade Off- teorin så bestämmer företagen själva sin optimala skuldsättningsgrad, 

och efter framlagt resultat så kan författarna dra slutsatsen att det är den delen av teoriavsnittet 

som överrensstämmer bäst med resultatet i undersökningen. 

Vidare slutsatser kan göras om det obeskattade kapitalet kommer svenska staten tillhanda 

istället för att beskattas utomlands. Om staten får in mer pengar skulle detta motivera en 

sänkning av bolagsskatten och på så sätt få en högre konkurrens på bolagsplanet. Detta skulle 

i sin tur locka fler företag att etablera sig i Sverige. Dock ska tilläggas att även om 

bolagsskatten sänks i Sverige, så kan författarna dra slutsatsen att underkapitalisering 

fortfarande skulle kunna vara ett problem, så länge inte specifika regleringar mot 

underkapitalisering existerar. 

Den information som undersökningen ger är att endast två företagsförvärv kan anses 

underkapitaliserade baserat på de antaganden och definitioner som är gjorda i denna uppsats. 

Detta innebär att av de 20 största förvärven av svenska bolag senaste fem åren, så kan 

författarna klassificera två företagsförvärv som har använt sig av denna typ av koncernintern 

skatteplanering. 

Undersökningen om olika länders bolagsskatt som är genomförd av företaget KPMG visade 

att snittet när det gäller bolagsskatten har sjunkit i stort sett varje år senaste tio åren, medan 

Sveriges bolagsskatt har legat stabilt på 28 %. Denna utveckling har gjort att Sveriges 

bolagsskatt, relativt de andra ländernas bolagsskatt, har höjts och därmed har incitamenten 

ökat när det gäller att underkapitalisera dotterbolag i Sverige. 



52

8. Avslutande diskussion

Även om fenomenet ”underkapitalisering” förekom sällan i denna undersökning så är 

författarna säkra, efter att ha pratat med personer med stor kunskap i ämnet, att detta sätt att 

flytta kapital mellan företag i en koncern används i skatteplaneringssyfte. Vid varje enskilt 

fall som denna typ av skatteplanering sker, så flyttas vinster mellan länder. Detta gör att en 

stat kan gå miste om stora summor i intäkter som, om de hade betalats in, hade kunnat vara 

till nytta för den statens sjukvård, infrastruktur, äldreomsorg och bidragit till ytterliggare 

ekonomisk tillväxt. De stater som riskerar denna typ av minskade skatteintäkter är stater som 

har relativt hög bolagsskatt och som ännu inte har regelverk som korrigerar 

underkapitaliseringsproblemet. 

Både Jan-Olof Larsson och Leif Gäverth anser att problemområdet får för lite 

uppmärksamhet. Förhoppningsvis har författarna, genom att skriva denna uppsats, 

uppmärksammat läsaren om problemet med underkapitalisering. 
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9. Ett förslag för att motverka denna typ av skatteplanering är ute på 

remiss

Avslutningsvis vill författarna lyfta fram att intresset för denna typ av skatteplanering har 

uppmärksammats på senare tid både hos regeringen och skatteverket. I ett pressmeddelande 

från finansdepartementet den 25 augusti 2008 uttalar sig nuvarande finansminister Anders 

Borg om ett nytt förslag som går på remiss som ska försvåra denna typ av skatteplanering. 

- Förslaget förhindrar ett omfattande skattebortfall och gör att vi har råd att sänka 

företagens skatter. Det är tillfredställande att vi på det här sättet förbättrar 

förutsättningarna för företagande i Sverige och därigenom bidrar till fler jobb och 

bättre välfärd, säger finansminister Anders Borg.48

Förslaget som är presenterat siktar in sig på avancerad skatteplaning med ränteavdrag. Det 

står att förslaget är utformat så att normal affärsverksamhet inte ska försvåras. Meningen är att 

det skattebortfall som kommer att undvikas ska återföras till företagssektorn genom att 

skattebelastningen sänks. Man menar att på detta sätt kommer små och medelstora företag att 

gynnas av att stora företag inte längre kan ägna sig åt den här formen av skatteplanering.49

Bakgrunden till detta är att skatteverket har identifierat ett antal koncerninterna 

skatteplaneringsförfaranden. Ränteintäkterna redovisas i skatteparadis samtidigt som 

ränteutgifterna dras av i Sverige. Detta medför stora skattebortfall. Enligt skatteverkets 

uppskattningar medför denna typ av skatteplanering ett skattebortfall om minst 7 miljarder 

kronor per år.50 De flesta remissinstanser uttalade sitt stöd för syftet att motverka 

skatteplanering genom ränteavdrag.51

                                                
48 http://www.regeringen.se/sb/d/10043/a/109724
49 http://www.regeringen.se/sb/d/10043/a/109724
50 http://www.regeringen.se/sb/d/10043/a/109724
51 http://www.regeringen.se/sb/d/10043/a/109724
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10.8 Rättsfallsförteckning

RÅ 1990 ref 34.

10.9 Information från expertis

Kontinuerlig kontakt med Jan-Olov Larsson (expertis vid riksskatteverket på företagsenheten)

11. Bilagor

11.1 Bilaga 1

Miller & Modiglianis antagande, i en perfekt värld

1. Företaget äger alla fysiska tillgångar.

2. Marknaden fungerar friktionsfritt och det förekommer inga transaktionskostnader.

    Risken för konkurs är ovidkommande – inga direkta eller indirekta kostnader för

    konkurs finns. Varken bolag eller privatpersoner beskattas.

3. Företag kan endast utfärda två typer av värdepapper; riskfyllt eget kapital och

    riskfria skulder

4. Både individer och företag kan låna eller låna ut kapital till riskfri ränta.

5. Investerare har likartade förväntningar på framtida kassaflöden.

6. Alla kassaflöden är bestående dvs. ingen tillväxt

7. Alla företag kan klassificeras i olika ”avkastningsgrupper”3 vilket innebär att alla

    företag inom en grupp har proportionell och perfekt korrelerad avkastning i

    förhållande till övriga inom gruppen.

Källa: (Megginson 1997 s.316)
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11.2 Bilaga 2 

Intervjuer

Med Jan-Olov Larsson

Under arbetets gång har författarna haft kontakt med Jan-Olof Larsson. Frågor har ställt i 

takt med att de uppkommit. 

Med Leif Gäverth

(Frågor och svar från intervjun den 2008-12-11)

1) Idag saknar Sverige regler mot underkapitalisering, vad beror detta på? Är det på grund 

av att ämnet är så väldigt komplext, eller anser man att problemet inte är så stort? 

Leifs svar: 

Något enkelt svar finns inte på frågan. Underkapitalisering var väldigt på tapeten under 90-

talet då Sverige hade mycket högre bolagsskatt än idag. Den höga bolagskatten gjorde det än 

mer intressant att använda underkapitaliseringsmetoden. Man gjorde flera utredningar på 

ämnet eftersom man ansåg att de behövdes regler. Dock kom diskussionen av sig i och med 

att man beslutade att sänka bolagskatten till dagens skattesats. Man menade då att 

incitamentet för underkapitalisering skulle försvinna genom att man sänkte skatten i Sverige. 

Sedan dess har man inte lyft fram frågan alls, som på 90-talet. Även den politiska färg som 

har präglat styret i landet har haft betydelse för problemet. Socialdemokraterna har alltid 

haft den synen att räntekostnader ska vara avdragsgilla oavsett var de kommer ifrån och vem 

de är till. Men Sverige har, oavsett styre, alltid varit väldigt öppna och sett det som något 

positivt att utländska bolag söker sig till Sverige. Detta har mycket att göra med att vi är ett 

litet land och behöver utländska investerare. Sen har vi också Svenskt näringsliv som alltid 

har haft ett visst motstånd till att införa den här typen av regler. Man menar att risken för att 

tappa många utländska investerare skulle öka. Dock faller hela resonemanget då pengarna 

går till utlandet i alla fall. 

2) Hur har andra länder försökt skydda sin skattebas mot fenomenet underkapitalisering? 

Vilka olika tekniker förekommer för att komma åt problem med underkapitalisering?
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(I Danmark anses ett företag vara underkapitaliserat när skulderna är fyra gånger större än 

företagets egna kapital. Om ett företag skulle överstiga den gränsen är ränteutgifterna som 

motsvarar den överskjutande delen av skulderna inte längre avdragsgilla. Denna regel gäller 

dock endast om skulderna är till utländsk person eller utländskt bolag, och detta bolag har 

kontroll över det danska bolaget. Med kontroll menas att den utländska personen eller bolaget 

äger mer än 50 procent av kapitalet eller har mer än 50 procent av rösterna i det danska 

bolaget.) 

Leifs svar:

Ni har tagit upp den danska modellen som ett exempel, sen finns det vissa länder som har en 

viss reglering för olika branscher. Tar man exempelvis Norge, så har de för deras oljebolag 

som ofta har utländska ägare, en fast reglering på hur mycket ett företag får vara 

underkapitaliserat. Exakt vilken skuldsättningsgrad de har vågar ja inte svara på. Men man 

har tre faser där man i fas ett tolererar en högre skuldsättningsgard eftersom det krävs stora 

investeringar mm. I andra fasen sjunker den något, och i den tredje sänker man gränsen 

ytterliggare eftersom då anser man att företaget inte har lika stora behov av investeringar. 

Sen finns det andra vägar att gå som exempelvis Belgien. Där har man infört incitament som 

gör att företagen får en slags ränta på det egna kapitalet, och det skulle då göra att de har ett 

högre eget kapital kvar.  

3) Vilka metoder/ modeller mot underkapitalisering som används i omvärlden anser du är 

effektivast? 

Leifs svar:

Kan jag inte svara på, då det finns så väldigt många skillnader mellan länder och deras 

skattesystem.  

4) Vi har förstått att Sverige idag inte har några regler mot underkapitalisering. Finns det 

idag något förhinder, både juridiskt och skattemässigt, som förhindrar dessa företag att 

syssla med den här typen av skatteplanering? (Utöver lagen om skatteflykt) 
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Leifs svar: 

Nej, det tror jag inte! Det finns inga regler, så det går inte att driva någon process. Sen vågar 

inte jag svara på om skattemyndigheten gör någon annan typ av kontroll, men det tror jag 

inte. När det gäller lagen om skatteflykt så ligger den inte så nära underkapitalisering, den 

skulle man lättare kunna koppla till överkapitalisering. Vid underkapitalisering så är det 

riktiga bolag som står som ägare, medan vid överkapitalisering handlar det mer om 

brevlådeföretag där man skickar pengar fram och tillbaka. 

  

5) Behöver Sverige införa specifika regler mot underkapitalisering?

  

Leifs Svar: 

Jag tycker nog att Sverige bör införa regler som åtminstone försvårar underkapitalisering. 

Det är helt klart att man går miste om pengar när man inte har några regler. Men exakt hur 

mycket det är kan jag inte svar på. Man har gjort uppskattningar på mellan 5-7 miljarder 

kronor som försvinner som skulle ha kommit staten tillgodo. Så det finns helt klart pengar att 

hämta.

6) Kan problemet underkapitalisering avhjälpas på andra sätt, till exempel genom lägre 

bolagsskatt? (får det förslag om sänkning på 2 % som nu ligger som förslag någon effekt?)

Leifs svar: 

Nej, tror man att sänkt bolagskatt är rätt väg att gå så ser man inte till hela bilden. Ett tydligt 

exempel på detta är den senaste skattesänkningen i Sverige som hjälpte föga mot problemet. 

Då ska man även ha i åtanke att när Sverige sänkte sin bolagskatt på 90-talet så var det flera 

länder som hade samma bolagskatt som Sverige, som trots allt införde regler mot 

underkapitalisering. Man har diskuterat andra skattemässiga regler som exempelvis källskatt. 

Dock kan ett sådant införande göra det svårt att bevisa vilka pengar som ska var, för att man 

ska beskatta rätt ”pengar”. Även om man nu kommer att sänka bolagsskatten så kommer det 

fortfarande finnas länder som har lägre skatt, samt har andra skattemässiga avdrag som kan 

göra det förmånligt att använda sig av underkapitalisering. Vill man minska användandet 

eller förhindra det, så krävs det regler som är specifikt riktade mot den här typen av 

kapitaliseringsproblem.
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7) Är det sannolikt att Sverige inom 2 – 4 år kommer få se någon form av åtstramning eller 

lagstiftning på området, när det gäller underkapitalisering eller begränsningar av 

avdragsrätt för koncerninterna räntor? 

Leifs svar: 

Väldigt svårt att svara på, tittar man på de förändringar som man funderar på som 

exempelvis sänkt bolagskatt mm, så blir det ju alltid viktigare att pengarna stannar inom 

Sverige och inte skickas vidare utomlands. Sen ska också tilläggas att det är ju allt fler och 

fler länder som skaffar sig just regleringar mot underkapitalisering. Realistiskt så borde 

restriktioner införas men när vågar ja inte svara på.

8) Sedan du skrev din avhandling om ämnet, har du märkt någon skillnad eller 

uppmärksamhet kring ämnet? 

Leifs svar:

Nej det kan jag inte säga, det är ungefär samma tongångar som nu. Det man ska komma ihåg 

är att det är lika mycket en politisk fråga som en juridisk fråga. Det är ett väldigt komplext 

ämne som gör att man kanske väljer att skjuta den åt sidan.

9) I vår uppsats har vi valt att utgå från den danska definitionen, där ett företag anses 

underkapitaliserat om ett företag har en högre skuldsättningsgrad än fyra. Om vi i Sverige 

skulle införa regler mot underkapitalisering, tror du att Danmarks modell är rätt väg att gå?

Leifs svar:

Det är en definition som säkert skulle fungera här i Sverige. Men man ska ha klart för sig att 

trots att det är en nära granne till Sverige, så finns det skillnader mellan länderna. Danmarks 

regler fick från början arbetas om då den var diskriminerande mot utländska företag enligt 

EG-rätten. Därför fick den formuleras om, så att den gällde alla närstående bolag. Så det 

finns väldigt många aspekter man måste ta hänsyn till, för att få fram så bra och effektiva 

regler som möjligt, om man ska motverka detta. Personligen tycker jag att regler behövs. Sen 

är det frågan hur de exakt ska se ut. Det är väldigt svårt att svara på. Men det finns helt klart 

pengar och stora summor som försvinner från Sverige. 
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11.3 Bilaga 3

Hur databaserna Zephyr och Amadeus fungerar

Zephyr är en databas med information om företag i Sverige. Programmet används av svenska 

skattemyndigheten. Skillnaden mellan Zephyr och Amadeus är bland annat att i Zephyr kan 

man få fram förvärvslistor. 

Amadeus är också en databas med information om företag i Sverige. I Amadeus kan 

koncernstrukturer påvisas och man kan lättare få en bild av helheten i koncerner. 

Informationen från Amadeus finns tillgänglig via Södertörns Högskolas bibliotek och är 

offentlig. 
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