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Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen har vi undersökt och behandlat låneförbudet som återfinns i ABL 12:7 och 
i kap 21 i nya ABL. Vi har undersökt om lagen uppfyller sina syften samt vilka syften som 
lagstiftaren har haft. Intressant är att en ny ABL träder i kraft den 1 januari 2006. Vi har utgått 
från lagstiftningen och sedan följt upp med rättspraxis och doktrin.  
Under arbetets gång upptäckte vi luckor i lagstiftningen vilket medför att syftena bakom 
lagstiftningen inte kom till sin fulla rätt. Luckorna öppnar möjligheter att kringgå låneförbudet 
med tämligen enkla metoder. Vi har bland annat undersökt kringgående av lagstiftningen med 
hjälp utav efterföljande finansiering samt ett kringgående med hjälp av andra rättsobjekt.  
Med efterföljande finansiering menas att ett bolag köps med bolagets egna pengar, med hjälp 
av undantaget för koncernlån. Ett kringgående med hjälp utav andra rättsobjekt kan se ut på 
lite olika sätt. I vårt arbete har vi använt av oss utav en fysisk person samt ett handelsbolag. 
Ett kringgående av lagstiftningen möjliggörs genom att andra rättsobjekt än aktiebolag ej 
lyder under aktiebolagslagen i stora drag.    
Dessa handlingar rör sig inom ett grått område inom juridiken och gör låneförbudet till ett 
tämligen trubbigt redskap. 
Eftersom låneförbudet tillhör specialstraffrätten möjliggörs kringgående av lagstiftningen då 
restriktiv lagtolkning måste användas. Faller en handling inte in ordagrant i vad som står i 
lagtexten är kringgåendet av låneförbudet både i nya och gamla ABL ett faktum.   
 



Förkortningar 
 
ABL   Aktiebolagslagen (1975:1385) 
 
EG   Europeiska gemenskapen 
 
EEG   Europeiska ekonomiska gemenskapen 
 
EES   Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
 
EFTA   Europeiska frihandelsorganisationen  
 
EGT   Europeiska gemenskapernas offentliga tidning 
 
EU   Europeiska unionen  
 
HBL   Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
 
HD   Högsta domstolen 
 
IL   Inkomstskattelag (1999:1229) 
 
N ABL   Nya Aktiebolagslagen (2005:551) 
 
NJA   Nytt juridiskt arkiv  
 
RegR   Regeringsrätten 
 
RÅ   Regeringsrättens årsbok 
 
SFS   Svensk författningssamling 
 
SOU   Statens offentliga utredningar 
 
VD   Vice direktör 
 
VPC   Värdepapperscentralen 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och Syfte 
 
Låneförbudet i ABL 12:7 (N ABL 21:1, 5) har debatterats enda sedan tillkomsten i 
lagstiftningen i början av 1970-talet. Hitintills har lagstiftningen varit ineffektiv då 
kringgående har varit möjligt av såväl det generella som det särskilda låneförbudet. I januari 
2006 träder en ny ABL i kraft med modifierade regler om låneförbudet. Frågan är om dessa 
regler kommer att uppnå de uttalade syftena som ligger till grund för lagstiftningen. Detta är 
högst intressant och aktuellt att reflektera över, i och med den nya lagstiftningen. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vilket är det primära syftet bakom låneförbudet, dominerar borgenärsskyddet eller är det 
skatterättsliga skäl?  
 
Vad finns det för möjligheter att kringgå låneförbudet i gällande rätt utöver gängse undantag?  
 
Vad innebär nya ABL för låneförbudet? 
 

1.3 Avgränsning 
 
Tyngdpunkten av arbetet kommer att ligga på låneförbudet i ABL 12:7 (N ABL 21:1, 5) samt 
undantagen från dessa (N ABL 21:2, 6). Vi har avgränsat oss från dispensreglerna i ABL 12:8 
(N ABL 21:8, 9). Likaså har vi avgränsat oss från påföljdsbestämmelserna vid ett 
överträdande av låneförbudet. Kapitalskyddsreglerna i ABL 12:1-5 (N ABL kap.18-20) 
kommer vi inte att beröra. Vi har också avgränsat oss från främmande rätt. 
  

1.4 Metod och material 
 
Vi har använt oss utav traditionell juridisk metod, vilket innebär att vi har använt oss av 
lagstiftning, förarbeten, rättsfall och relevant litteratur på området.  
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2. Historisk bakgrund 
 

2.1 Syftet bakom lagstiftningen 
 
Det finns olika syften bakom det generella låneförbudet.1 De två mest debatterade är 
borgenärsskyddet samt det ur skattesynpunkt. Det tredje syftet är att Sverige måste ha ett 
låneförbud för aktieförvärv av bolagets egna tillgångar enligt andra bolagsdirektivet.2
 
Aktiebolag har under en lång tid varit den enda association där delägarna ej haft personligt 
ansvar för bolagets skulder.3 Det skulle kunna tyckas konstigt om en person kunde skapa ett 
aktiebolag och genast ta ut alla bolagets alla pengar i form av ett lån till sig själv. Bolagets 
enda tillgång skulle utgöra fordringen till bolagets ägare. Det innebär i praktiken att bolagets 
soliditet likställs med ägarens soliditet, vilket frångår hela syftet med att ha en association 
utan personligt ansvar för bolagets skulder.4 Det skulle bli mer likt ett handelsbolag ur 
skuldansvars synpunkt. Borgenärsskyddet får anses vara mycket svagt om ett aktiebolags 
enda tillgång är en fordran på dess ägare. Avsikten från lagstiftarens sida har varit att stärka 
borgenärsskyddet genom att förbjuda penninglån till ägare, styrelse, VD och revisor. 
 
Ett annat syfte som lagstiftaren haft vid införandet av låneförbudet är att begränsa 
möjligheterna till skatteflykt. Ett bolag kan skifta ut bolagets tillgångar till sina ägare genom 
bland annat aktieutdelning. En aktieutdelning skall beskattas i inkomstslaget kapital med en 
skattesats på 30 %. Om en aktieägare istället för aktieutdelning gav ut ett lån till sig själv med 
en mycket låg ränta eller ingen ränta alls, skulle det inte beskattas då lån ej beskattas. Men 
han har tillfört sig egendom från bolaget med avsikten att inte återbetala beloppet till bolaget. 
Det skulle med andra ord innebära samma resultat som en aktieutdelning bortsett från att 
ägaren undviker att betala inkomstskatt. Detta har lagstiftaren försökt att undvika genom 
införandet av låneförbudet. Skatteflykt med hjälp av låneförbudet var satt i system tidigare, 
speciellt i mindre familjebolag.5 Därav skyndade lagstiftaren att få igenom låneförbudet redan 
1973, vilket var två år innan aktiebolagsutredningens förslag på övriga delar av 
aktiebolagslagen. Borgenärsskyddet får man se som underordnat det skatterättsliga syftet med 
låneförbudet.6
 
Förvärvslåneförbudet har till syfte att hindra transaktioner som går ut på att gäldenären eller 
närstående förvärvar aktier i det utlånande bolaget. Det är en icke önskvärd effekt då det 
skulle urholka bolagets kapital. Skulle en sådan transaktion ske skulle bolagets solvens 
kraftigt försämras, då bolagets kapital försvinner ut från bolaget för betalning av bolagsköpet.  
NJA 1951 s. 6, det så kallade Suecia målet är föredöme för förvärvslåneförbudet. I rättsfallet 
köpte en person ett bolag för bolagets egna pengar genom ett lån, utan att själv ha någon 
större finansieringsförmåga att betala tillbaka lånet med.  
Till skillnad från det generella låneförbudet står borgenärsskyddet i centrum vid 
förvärvslåneförbudet. Ur skattehänseende är inte förvärvslåneförbudet av direkt intresse.  

                                                 
1 Johansson, Nials svensk associationsrätt I huvuddrag, 8:e uppl., s. 87 f 
2 Rådets direktiv 77/91/EEG, EGT 1977 L 26/1; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 7   
3 Europabolag (Societas Europaea,) finns sedan den 8 oktober 2004  då SE-förordningen (2157/2001/EG) trädde 
i kraft, Lag (2004:575) om europabolag. 
4 Prop.1973:93. s. 90 
5 Grosskopf, Vinstbolag Aktiebolags- och skatterättsliga frågor, 2:a uppl., 27 f 
6 A.a. s. 27 f 
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2.2 Lagens utveckling 
 
Innan 1973 fanns det inget låneförbud i den svenska lagstiftningen. Det var relativt fritt att 
skapa ett aktiebolag och låna tillbaka det insatta kapitalet direkt efter bolagsbildningen.  
 
I 1973 års lag fick penninglån ej utges till aktieägare eller styrelseledamot utan ställande av 
betryggande säkerhet. Inte heller fick aktiebolag ställa säkerhet för aktieägare eller 
styrelseledamöter. Aktiebolagsutredningen ville dock att förbudet inte skulle vara definitivt 
utifall bolaget var väl kapitaliserat. Visade fastställd balansräkning att det fria kapitalet efter 
utdelning hade utrymme för t.ex. utlåning skulle det få göras. Man skulle då kunna säga att 
låneförbudet var tänkt att skydda bolagets bundna kapital.7 Däremot gick det inte igenom då 
lagstiftaren ansåg att även det fria egna kapitalet torde inrymmas under låneförbudet, för att 
markera vikten av låneförbudet.8 VD:n och revisorn omfattades inte av låneförbudet i 1973 
års aktiebolagslag när låneförbudet infördes. Lagstiftaren resonerade att VD:n är anställd av 
bolaget och det ligger i bolagets intresse att kunna låna ut pengar till VD:n eller andra 
anställda för t.ex. husköp.9 I 1973 års lag fanns det två undantag från låneförbudet. Dels 
undantag för aktieägare med ett obetydligt aktieinnehav, dels koncernlån från dotterbolag till 
moderbolag. Med obetydligt aktieinnehav räknas om man kontrollerar mindre än 1 % av 
aktiekapitalet eller så pass obetydlig del att det uppenbarligen inte kan komma att påverka lån 
eller ställandet av säkerhet.  
 
Nya aktiebolagslagen kom 1975 och medförde inga lagtextändringar gällande låneförbudet. 
Däremot delades aktiebolagslagen in i kapitel och det medförde att låneförbudet hamnade i 
12:7 (N ABL 21:1, 5) där den har återfunnits fram till 2005 års lag. Tidigare hade 
låneförbudet funnits i 75a §. 
 
År 1977 ändrades närståendebegreppet i släktkatalogen som utvidgades. Äktenskapsliknande 
förhållande likställdes under visa omständigheter med äktenskap efter lagändringen.10 Det 
fjärde undantaget i låneförbudet förtydligades också i lagändringen. Det fjärde undantaget 
som handlar om lån till aktieägare med obetydligt aktieinnehav förtydligades ur 
koncernsynpunkt.  
 
Den 1 januari 2006 träder en ny aktiebolagslag i kraft. Vad den nya lagstiftningen kommer att 
innebära för låneförbudet går att läsa om i del nio av uppsatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Med bundet kapital menas bolagets aktiekapital, reservfond samt skuldregleringsfond. 
8 Grosskopf, Vinstbolag Aktiebolags- och skatterättsliga frågor, 2:a uppl., 28 
9 SOU 1971:15 s. 332   
10 Prop. 1977/78:41 s. 10 f 
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3. Paragrafen 
 
Till att börja med bör det uppmärksammas att det finns tre olika självständiga låneförbud i 
ABL.11 Dels finns det generella låneförbudet och det särskilda låneförbudet i ABL 12:7 (N 
ABL 21:1, 5). Sen finns det även ett låneförbud i kapitalskyddsreglerna i ABL 12:1-5 (N ABL 
kap.18-20). Kapitalskyddsreglerna kommer vi att lämna därhän fortsättningsviss i arbetet, då 
arbetet är inriktat på låneförbudet i ABL 12:7 (N ABL 21:1, 5).  
 

3.1 Tolkning 
 
En viktig sak att tänka på är att låneförbudet i ABL 12:7 (N ABL 21:1, 5) tillhör 
specialstraffrätten. Det medför att restriktiv lagtolkning skall användas. En handling som ej 
omfattas av stadgandet kan omöjligen leda till att en person döms för handlingen enligt 
legalitetsprincipen.12 På så sätt öppnas möjligheten att gå runt låneförbudet om en handling 
uppnår samma resultat men ej kan innefattas av stadgandet. Straffet för brytande mot 
låneförbudet står i ABL 19:1 p. 4 (N ABL 30:1 p. 4). Där framgår det att det krävs uppsåtligt 
handlande eller grov oaktsamhet för att man skall kunna dömas. Straffet är böter eller fängelse 
i högst ett år. Att handlingen är straffbelagd behöver inte medföra att handlingen blir ogiltig. 
Vilket HD slog fast i NJA 1992 s. 717.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 273 f 
12 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, 6:e uppl., s. 18 f 
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4. Penninglån 
 
I både det generella och det särskilda låneförbudet är det stadgat att det är penninglån som är 
förbjudet dvs. en självständig försträckning av pengar. Vad begreppet penninglån skall 
omfatta är lite osäkert. I förarbetet står att förskott på lön och normala varukrediter inte 
omfattas. Det finns alltså inget hinder för den som har en stor aktiepost i ett bolag att köpa 
varor från det bolaget på kredit. Skulle emellertid krediten vara alltför generös, med hänsyn 
till gängse kreditvillkor inom branschen, kan det finnas anledning att behandla krediten som 
ett maskerat penninglån som därmed strider mot låneförbudet. Inte heller medel som bolag 
insätter på bankräkning omfattas av begreppet penninglån.13  
 
När det gäller lämnande av kredit vid försäljning av aktier finns ett förhandsbesked från 
RegR:n, RÅ 1984 1:90, där frågan gällde följande upplägg. Personerna A och B ägde 50 % 
var av aktierna i AB X och 34 % var av aktierna i AB Y. Resterande 32 % i AB Y ägdes av 
AB X. Personerna A och B ville nu köpa dessa 32 % genom att först lägga en handpenning 
och en tid senare erlägga resten av köpeskillingen vid tillträdet av aktierna, dvs. på kredit. 
RegR:n ansåg att AB X lämnat ett räntefritt lån, motsvarande skillnaden mellan den erlagda 
handpenningen och det fulla värdet av aktierna, till A och B. 
Nerep14 tycker dock att detta utfall är anmärkningsvärt och anser att en dylik transaktion 
varken är onormal eller exceptionell. Den är i själva verket är mycket vanlig och bör omfattas 
av de normala varukrediter som nämns i förarbetet.15  
I ett annat fall, RÅ 2003 ref 60, köpte en person en fastighet för 1 600 000 kr av ett aktiebolag 
där personen i fråga var aktieägare. Köpet genomfördes på så sätt att köparen erlade kontant 
betalning men utfärdade också en revers på 400 000 kr med säkerhet i fastigheten. RegR:n 
ansåg att denna utfärdade revers var att betrakta som en sådan kredit att den skulle omfattas 
av låneförbudet. 
Ett utlåtande av Nerep åberopades i målet i vilket han ansåg att krediten i målet var att anses 
som sedvanlig i samband med fastighetsköp. Detta för att krediten inte skadar borgenärerna 
eftersom en fullgod säkerhet har lämnats till bolaget. Han menade också att eftersom 
paragrafen skall tolkas restriktivt borde det finnas ett stort utrymme för sedvanliga och 
affärsmässiga krediter vid köp.     
 
Även om det i lagtexten står att endast penninglån är förbjudet kan det tänkas att annan 
egendom än pengar kan komma att omfattas av låneförbudet. Nerep menar att lån av ett 
bolags tillgångar som lätt kan omsättas i pengar också bör omfattas av låneförbudet. Han 
anser att en alltför återhållsam tolkning av penninglån skulle göra det alltför enkelt att kringgå 
låneförbudet. Som exempel på detta, beroende på hur det hela är upplagt, nämner Nerep 
försträckning av börsnoterade värdepapper eller en styrelseledamot som kontinuerligt lånar 
olja av ”sitt” bolag för privat bruk.16  
 
Vidare krävs att låntagaren är återbetalningspliktig för att det skall räknas som en 
försträckning. I annat fall blir det fråga om vinstutdelning.17 Likaså när det gäller förskott på 
lön måste det förutsättas att ett visst arbete kommer att utföras åt bolaget. Förskottet måste 

                                                 
13 Prop. 1973: 93 s. 133 
14 Erik Nerep,  professor i svensk och internationell handelsrätt vid handelshögskolan i Stockholm 
15 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 303 
16 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier, 1:a uppl., s. 305 f 
17 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., s. 159 
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också motsvara prestationen av arbetet.18 I annat fall kan utbetalningen komma att strida mot 
låneförbudet eller det som lovligt får delas ut som vinst.    
 
Utan att gå närmare in på saken bör nämnas, att lämnas ett penninglån i strid mot ABL 12:7 
(N ABL 21:1, 3, 5) tillämpas IL 11:45.   
 

4.1 Andra bolagsdirektivet 
 
Som nämnts tidigare skall enligt förarbetet förskott på lön inte räknas som lämnade av 
penninglån. Men när det gäller förvärvslåneförbudet i 12:7 st. 3 (N ABL 21:5) måste man 
beakta EG: s andra bolagsdirektiv19 art 23 som säger att ”ett bolag får inte ge förskott, lämna 
lån eller ställa säkerhet i syfte att tredje man skall förvärva aktier i bolaget”. Dock måste 
beaktas att eftersom låneförbudet är belagt med straffsanktion, får en direktivkonform 
tolkning inte leda till ett skärpt straffansvar enligt EG-domstolen.20      
 

4.2 Gäldenärsbyte 
 
När en person inom den förbjudna kretsen övertar ett lån från en person utanför den förbjudna 
kretsen anses det strida mot låneförbudet. Detta slogs fast i RÅ 1981 1:1 där RegR:n ansåg att 
eftersom borgenären, bolaget, måste godkänna bytet av gäldenär är det att likställa som 
lämnade av penninglån.  
Även motsatsen, att bolaget övertar en fordran från en juridisk eller fysisk person inom den 
förbjudna kretsen, innefattas också av låneförbudet.21 Detta kan ske bland annat genom 
överlåtelse, pantsättning och gåva.22  
 

4.3 Ställande av säkerhet 
 
Det är inte bara penninglån som är förbjudet utan också ställande av säkerhet. Detta framgår 
av ABL 12:7 st. 6 (N ABL 21:3), där det står att förbudet mot penninglån äger motsvarande 
tillämpning i fråga om ställande av säkerhet. I förarbetet motiveras detta med att ställande av 
säkerhet kan vara lika riskabelt för bolagets borgenärer som ett direkt penninglån. Även 
skattemässiga skäl ligger bakom. Utan förbudet skulle det finnas risk att personer låter sitt 
bolag ställa säkerheter för lån som personen har för privata konsumtionsändamål.23 Utan detta 
förbud mot ställande av säkerhet skulle det vara tämligen lätt att kringgå förbudet i övrigt.  
Slutligen omfattas alla typer av säkerställande såsom borgen, pant och garantiåtaganden.24

 
Exempel på vad som kan räknas som ställande av säkerhet finns i NJA 1992 s. 717 där ett 
bolag i samband med bolagets försäljning kom överens med säljaren av aktierna i bolaget att 
denne skulle ha rätt till en villkorad köpeskilling. På så vis garanterade bolaget säljarens 
möjliga betalning för aktierna. HD fann att detta förfarande var fråga om ett sådant 

                                                 
18 A.a. s. 160 
19 Rådets direktiv 77/91/EEG, EGT 1977 L 26/1; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 7   
20 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 20:e uppl., s. 117 
21 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., 162 
22 Se under rubrik. 7.1 
23 Prop. 1973: 93 s. 135 
24 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., s. 176 
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säkerställande som avses med förbudet mot att ställa säkerhet. Detta eftersom utfästelse givits 
vid tillfället för förvärvet och sedan utgjort ett led i finansieringen av köparens förvärv av 
bolaget och sådan kredit får inte säkerställas. 
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5. Det generella låneförbudet 
 

5.1 Den förbjudna kretsen 
 
Det finns tre huvudkategorier av personer som omfattas av låneförbudet, vilket framkommer 
av 12:7 st. 1 (N ABL 21:1). Ingen tillhörande de tre huvudkategorierna får erhålla lån av 
bolag som de har intresse i, såtillvida inget av undantagen i 12:7 st. 2 (N ABL 21:2) är 
uppfyllt. Är ett bolag ett koncernbolag får inte lån utges till någon tillhörande de tre 
huvudkategorierna tillhörande ett annat bolag i samma koncern. De tre huvudkategorierna är: 
 
a)  Aktieägare 
b)  VD och styrelseledamot 
c)  Revisor 
 
Utöver dessa personer räknas även suppleant till styrelseledamot, revisorsuppleant samt vice 
VD. Dessa likställs med styrelseledamot, revisor samt VD.25 Utöver dessa personer omfattas 
även samtliga i släktkatalogen. Detta gör kretsen tämligen omfattande. Släktkatalogen består 
utav make, far, mor, farföräldrar, morföräldrar, barn, barnbarn, styvföräldrar, fars och mors 
styvföräldrar, barns make, barnbarns make, makes föräldrar, makes farföräldrar och 
morföräldrar, makes barn, makes barnbarn, syskon, makes syskon, syskons make. När det 
gäller äktenskapsliknande förhållande likställs det med äktenskap enligt ABL 12:7 st. 7 (N 
ABL 21:1 p. 3), under förutsättning att de har eller har haft barn tillsammans eller har varit 
gifta. Det föreligger ett krav på sammanboende för att äktenskapsliknande förhållande skall 
kunna föreligga. Under vissa förutsättningar såsom vid händelse av studier eller arbete på 
annan ort som är av temporär status, får samlevnad fortfarande anses föreligga.26 Har någon 
av de nämnda personerna bestämmande inflytande över en juridisk person, omfattas även 
denna utav låneförbudet.27  
 

5.2 Undantag från låneförbudet 
 
Det finns fyra undantag från låneförbudet som är stadgade i ABL 12:7 st. 2 (N ABL 21:2). 
Undantagen från låneförbudet är: 
 
a) När gäldenären är en kommun eller ett landsting. 
b) När gäldenären är ett bolag i samma koncern som det utlånande bolaget 
c) När gäldenären erhåller lånet uteslutande för sin rörelse och lånet betingas av 

affärsmässiga skäl, dvs. kommersiellt lån. 
d) När gäldenären eller närstående person är ägare av en mindre post aktier. 
 

5.2.1 Kommun eller Landsting 
 
Detta undantag var inte med när låneförbudet infördes 1973 utan tillkom först vid införandet 
av nya ABL 1975. Lagstiftaren ansåg att dåvarande undantag inte var tillämpliga på 

                                                 
25 Prop.1973:93. s. 95 
26 Kedner/Roos/Skog, Aktiebolagslagen med kommentar del II, 5:e uppl., s. 139  
27 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 20:e uppl., s. 112 f 
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kommuner. Koncernlån kunde inte användas av kommuner då kommuner inte är bolag. Lån 
för den löpande verksamheten från kommuner skulle i många fall inte vara betingade av 
affärsmässiga skäl, då dessa lån skulle ha som mål att ge kapitaltillskott till icke affärsmässiga 
verksamheter.28 Sällan driver kommuner rörelser29  i den bemärkningen att lån skulle omfattas 
av undantaget för kommersiella lån.  
I doktrin nämns kommunundantaget som en utvidgning av koncernlånsundantaget. Trots att 
kommuner inte är att anse som bolag eller att lån från deras sida inte skulle kunna anses vara 
betingade av affärsmässiga skäl.30 Allt skrivet om kommuner är även tillämpligt på 
landstingskommuner enligt 12:7 st. 2 (N ABL 21:2). 
 

5.2.2 Koncernlån 
 
Koncerndefinitionen återfinns i ABL 1:5 (N ABL 1:11). I koncerner samlas ofta bolagens 
vinster i ett enda bolag.31 Det skulle inte vara möjligt om det inte fanns undantag från det 
generella låneförbudet för bolag i samma koncern. Lagstiftaren har haft som mål att se en 
koncerns olika bolag som en enhet. Det skall inte göras någon skillnad på lån från ett 
koncernbolag till ett annat jämfört med lån mellan olika rörelsegrenar i ett och samma 
aktiebolag.32 Nerep skriver i sin bok att en förutsättning för koncernlån är att moderbolaget är 
svenskt aktiebolag.33 Det innebär att ett svenskt dotterbolag inte kan utge lån till ett utländskt 
moderbolag. Dock har Nereps bok några år på nacken. Andersson säger i sin bok att det är en 
”etablerad uppfattning” 34 att koncernlån kan ges utan restriktioner inom EES-området.35

 
Koncernlånet medför inga större risker varken ur borgenärssynpunkt eller ur skattesynpunkt 
enligt lagstiftaren. Lån medför dock alltid risker för borgenärer, men koncernlån innebär inte 
en lika stor risk för borgenärerna som ett lån till t.ex. ägare eller representanter för bolaget. 
Vid händelse av att koncernbolag inte uppfyller sina åtaganden och förpliktelser kan alltid 
fordringsägarna nyttja bolagets fordran på annat bolag i samma koncern och på så sätt trygga 
sin rätt. Koncernlånet påverkar inget ur skattehänseende.  
 
För att kunna utge ett koncernlån måste en koncern föreligga. Men den exakta tidpunkten för 
när ett koncernförhållande föreligger är ej helt klart och är mycket debatterat i doktrinen. Ett 
försök till precisering av tidpunkten för när en koncern föreligger är av stort intresse vid 
minutenlån och efterföljande finansiering. Minutenlån och efterföljande finansiering är väl 
använda begrepp i doktrinen.36 Nerep skriver i sin bok att man kan dela in tidpunkten i 
obligationsrättsligt synsätt samt ett sakrättsligt. Obligationsrättsligt blir det i samband med 
avtal om överlåtelse av aktier. Sakrättsligt skydd uppkommer först då aktierna som vanligast 
idag registreras hos VPC, vilket motsvarar tradition av aktierna förr i tiden när aktiebrev var 
vanligare. Nerep skriver vidare att det är ovisst vid vilken tidpunkt som ett 
koncernförhållande uppstår. Tidpunkten när bolaget erhåller inflytande över det andra bolaget 

                                                 
28 Prop. 1975:103, s. 494 
29 Om rörelse, se nedan. 
30 Jmf. Rodhe, Aktiebolagsrätt, 20:e uppl., s. 113 
31 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 20:e uppl., s. 113 
32 Prop. 1973:93, s. 92 
33 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 309 ff 
34 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, 4:e uppl., s. 141 
35 EES-området består utav de 25 medlemsländerna i EU samt de tre Efta-länderna Norge, Island och 
Liechtenstein. 
36 Se under rubrik 8 
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borde vara definitivt. I svensk rätt likställs det med införandet i aktieboken.37 Grosskopf 
framhäver även han, att tidpunkten för när en koncern förligger är beroende av när inflytandet 
uppstår över det andra rättsobjektet.38

 

5.2.3 Lån uteslutande för rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl 
 
Ett aktiebolag får ge lån till fysisk eller juridisk person såtillvida lånet är till för gäldenärens 
rörelse och lånet är betingat av affärsmässiga skäl.39 Skatterätten är det dominerande syftet 
bakom undantaget för kommersiella lån. Utformningen är gjord så att skatteflykt gravt skall 
försvåras. Främst då genom att omöjliggöra att lån används till privat konsumtion.40  
 
Eftersom det krävs att lånet är till för gäldenärens rörelse, utesluts lån innan rörelsen har 
kommit igång. Det innebär att aktiebolag inte kan tillskjuta startkapital för rörelsen innan den 
in facto har kommit igång. Med rörelse menades all typ av näringsverksamhet vilket då 
inkluderade även jordbruk och fastighetsförvaltning utöver vad som fanns i 
kommunalskattelagens definition av rörelse.41 Rörelsebegreppet återfinns numera i IL 2:24. 
 
I lagtexten framgår det inte om affärsmässiga skäl riktar sig mot bolaget eller mot gäldenären.  
Detta har debatterats i doktrinen fram och tillbaka.42  
 
Antag att en fysisk person äger två bolag, A och B, en s. k. oäkta koncern. Om A har 
likviditetsöverskott, kan lån lämnas till B under förutsättning att B för sin fortsatta rörelse 
behöver låna pengar. Är däremot också B:s likviditet god, är det inte för B:s rörelse 
affärsmässigt betingat att låna från A. I detta senare fall kan alltså lånetransaktion inte 
genomföras eftersom transaktionen strider mot första stycket tredje  punkten.43

 
Det innebär att om gäldenären har god likvididet är ett lån inte av affärsmässiga skäl vilket 
även RegR:n har fastslagit.44 HD har däremot aldrig berört frågan om affärsmässiga skäl. 
 

5.2.4 Gäldenären eller närstående person är ägare av en mindre post aktier 
 
Det finns två olika regler som möjliggör undantag från låneförbudet vid mindre aktieinnehav. 
1 % regeln har betydelse för flera områden som berör koncernförhållanden. Syftet från 
lagstiftarens sida har bl.a. varit att ge bolagen möjligheten att utge penninglån eller ställa 
säkerhet för anställda med mindre aktieinnehav. 
 
Aktieägare som kontrollerar mindre än 500 aktier personligen eller genom juridisk person 
undantas från låneförbudet. I denna regel begränsas kretsen av anhöriga till att enbart gälla 
den egna personen, samt juridiska personer som man har betydande inflytande över. 
Lagstiftaren ansåg att släktkatalogens nuvarande utbredning är för vid för att kunna användas 
                                                 
37 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 310 f 
38 Grosskopf, Vinstbolag Aktiebolags- och skatterättsliga frågor, 2:a uppl., s. 33 f 
39 Se nedan om rörelse och affärsmässiga skäl 
40 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 313. Se också, Prop. 1975:103, s. 
492 
41 Prop. 1975:103, s. 493. 
42 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 20:e uppl., s. 114 
43 Exempel lånat från Prop. 1975:103 s. 493 
44 RR 1986 not 904 
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inom 500 regeln, eftersom det är tämligen svårt att kontrollera aktieägandet inom 
släktkatalogen.45 Tillhör bolaget en koncern räknas aktierna ihop i de olika bolagen. Det 
innebär att även om lån skulle kunna utges med tanke på det enskilda bolaget måste man se 
till koncernen som en helhet. Äger en person mer än 500 aktier i ett annat bolag i koncernen 
kan lån ej utges. Undantaget med lån till minoritetsägare uppfyller en uppenbar funktion, 
skulle man enbart gå på huvudregeln skulle det kunna få orimliga konsekvenser.  
 
Tar vi en person som sammanbor med sin morfar som äger en aktie i Volvo skulle denne inte 
få köpa en bil på avbetalning av något bolag som ingår i Volvokoncernen. Om inte 
undantaget för mindre aktieinnehav var utformat som idag.46  
 
Aktieägare som kontrollerar mindre än 1 % av aktiekapitalet i bolaget ensam eller 
tillsammans med de personer som ingår i släktkatalogen undantas från låneförbudet. Inte 
sällan är människor ovetande om släktingars aktieinnehav eller styrelseuppdrag i bolag. Med 
tanke på den personliga integriteten kan gäldenärer inte kräva uppgifter om släktingars 
ekonomiska förhållanden. Det gör att efterforskning om släktingars ekonomiska förhållanden 
inte kan krävas. Vidare får bolag agera utifrån de uppgifter och omständigheter som de känner 
till.47 Jämfört med 500 aktieregeln används hela släktkatalogen i 1 % regeln. Praktiskt sett blir 
1 % regeln främst tillämplig i mindre bolag där ägarkretsen är känd. Större bolag med större 
aktiekapital såsom börsbolag berörs inte nämnvärt av 1 % regeln. Även vid 1 % regeln 
används överensstämmande regler vid koncernförhållanden som vid 500 aktieregeln. 
Kontrollerar en person mer än 1 % av aktiekapitalet i koncernen själv eller tillsammans med 
de i släktkatalogen kan ej lån utges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Prop. 1975:103, s. 494 
46 Exempel lånat från Bökmark/Svensson, Aktiebolagslagen - Kommentarer och lagtexter med den svenska 
anpassningen till bolagsrätten inom EU, 13:e uppl., s. 166 
47 Prop. 1975:103, s. 488, 492 
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6. Förvärvslåneförbudet 
 
Förutom det generella låneförbudet finns det också det särskilda låneförbudet i ABL 12:7 st. 3 
(N ABL 21:5), det så kallade förvärvslåneförbudet. Detta förbud skall förhindra att bolaget 
lämnar penninglån i avsikt att låntagaren eller dess närstående skall förvärva aktier i det 
långivande bolaget eller ett bolag i samma koncern.48 Förbudet omfattar således alla, både 
fysiska och juridiska personer, vare sig de tillhör den förbjudna kretsen49 eller inte. 
 
Bakgrunden till förvärvslåneförbudet är att det var vanligt att en person finansierade sitt 
förvärv av aktier i ett bolag genom att ta ett lån från detsamma. Detta leder till stor osäkerhet 
för bolagets borgenärer, då den enda säkerheten i bolaget, t.ex., endast skulle utgöra en 
reversfordran gentemot förvärvaren av bolagets aktier50. Förbudet är alltså motiverat som ett 
slags skydd för bolagets borgenärer och har inget att göra med det generella förbudets syfte att 
förhindra skatteflykt.51   
 
Förbudet liknar det generella låneförbudet men fungerar mera som ett komplement då det 
särskilda låneförbudet inriktar sig på syftet med lånet oberoende vem som lånar pengar från 
bolaget. Förvärvet behöver med andra ord inte ens ha fullbordats för att strida mot reglerna 
om förvärvslåneförbud.  
Förbudet tar alltså sikte på syftet med lånet, och då är det bolagets avsikt med lånet, inte 
låntagarens, som kommer i fråga. 
Om bolaget t.ex. lämnar ett ändamålsbestämt penninglån till låntagaren och denne går emot 
det bestämda ändamålet och trots allt går och förvärvar aktier i bolaget anses det inte föreligga 
något förvärvslån. Men om bolaget haft vetskap om låntagarens planer på att förvärva aktier 
och ändå betalat ut lånet föreligger ett brott mot förvärvslåneförbudet.52    
 
Avsikten med lånet kan naturligtvis vara svårt att bevisa och här råder viss oenighet i 
doktrinen om vilket beviskrav som krävs för att styrka brott mot förvärvsförbudet. Lindskog 
anser, att ett lån skall anses vara lämnat i förvärvssyfte om det går att få fram att det är 
förvärvet som är upphov till lånet och de lånade pengarna har använts till att betala för 
aktierna.53 Nerep tycker däremot att full bevisning om lånets syfte lämpligen bör krävas. Detta 
p.g.a. reglerna skall tolkas enligt straffrättsliga principer.54

 

6.1 Undantag från förvärvslåneförbudet   
 
Det finns ett undantag från förvärvslåneförbudet vilket ger bolaget en möjlighet att låna ut 
pengar till dess anställda i syfte att förvärva aktier i bolaget. Det generella låneförbudets 
undantag gällande lån till kommun, koncernlån, kommersiella lån och lån till små aktieägare 
är följaktligen inte tillämpliga. Detta framgår av ABL 12:7 st. 4 (N ABL 21:6) och infördes i 
ABL 1982.  
Detta undantag är dock belagt med vissa begränsningar.  

                                                 
48 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 20:e uppl., s. 115 
49 Se under rubrik 5.1 om förbjudna kretsen  
50 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, 4:e uppl., s. 141 f 
51 Prop. 1973:93 s. 92 
52 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., s. 170 f  
53 A.a. s. 171  
54 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 327 
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För det första får lånebeloppet inte överstiga två basbelopp enligt lagen om allmän försäkring, 
inräknat vad den anställde tidigare lånat från bolaget eller ett bolag i samma koncern.55 Vid 
bedömande huruvida ett lån håller sig inom gränsen för två basbelopp skall endast tidigare lån 
för aktieförvärv innefattas. Andra lån som den anställde fått för t.ex. köp av bostad skall 
således inte ingå i bedömningen.56

För det andra skall erbjudande om att låna pengar riktas mot minst hälften av bolagets 
anställda och lånet skall betalas tillbaka inom fem år med regelbundna amorteringar. Vad som 
menas med regelbundna amorteringar är enligt Lindskog osäkert. Men han tolkar det som att 
det skall vara minst två amorteringar som betalas med ett jämnt mellanrum.57  
För det tredje skall lånet följa reglerna enligt ABL 12:7 st.1-2 (N ABL 21:1-2), dvs. samma 
regler som vid det generella låneförbudet som t.ex. lån till styrelseledamot eller VD och 
närstående till denne. Dock finns ett undantag som säger att lån till styrelseledamot i egenskap 
av arbetstagarledamot får låna pengar för att förvärva aktier, såtillvida det inte strider mot 
reglerna i ABL 12:7 st. 1 (N ABL 21:1).  
Vidare måste låntagarens aktieförvärv, inräknat redan innehavda aktier, understiga 
gränsvärdena för 1 % - och 500 aktieregeln58  i ABL 12:7 st. 2 p. 4 (N ABL 21:2 st. 3).  
Slutligen, enligt samma paragraf, får lån till anställd inte lämnas om den sammanlagda 
summan av tidigare lån av samma art skulle överstiga bolagets fria egna kapital. 
 
Utöver detta undantag skall nämnas att det finns möjlighet till dispens enligt ABL 12:8 (N 
ABL 21:8-9). Denna dispens ges av Skatteverket eller Finansinspektionen beroende på vilket 
typ av aktiebolag som ansöker om dispens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
55 SFS 1962:381 
56 Kedner/Roos/Skog, Aktiebolagslagen med kommentar del II, 5:e uppl., s. 137 
57 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., 176 
58 Se under rubrik 5.2.4 om 500 aktie och 1 % -regeln 
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7. Möjligheter att kringgå det generella låneförbudet 
 
Det finns många olika konstellationer som möjligen kan användas för att gå kringgå det 
generella låneförbudet. I denna framställan kommer vi dock främst att testa två olika. Dels 
med hjälp av en fysisk person som bulvan samt med hjälp av ett handelsbolag. Anledningen 
till att vi använder oss utav en fysisk person för ett försök till kringgåendet av låneförbudet är 
att det bör vara tämligen enkelt att kringgå låneförbudet med hjälp av en bulvan av enklare 
slag. Orsaken till att vi har valt att använda oss utav ett handelsbolag till att undersöka 
möjligheterna till att kringgå låneförbudet och inte någon annan associationsform har flera 
anledningar. Som tidigare har nämnts tillhör låneförbudet specialstraffrätten. Det innebär att 
tolkning av låneförbudet måste ske restriktivt. Det öppnar en teoretisk möjlighet att kringgå 
låneförbudet med hjälp av annat rättsubjekt än ett aktiebolag. Eftersom lagstiftningen inte kan 
användas analogt på andra rättsubjekt som exempelvis ett handelsbolag på grund utav 
legalitetsprincipen.59 Handelsbolag lyder under Lagen om handelsbolag och enkla bolag. Det 
innebär att det bör vara lättare att kringgå låneförbudet med ett handelsbolag jämfört med ett 
aktiebolag.  
 

7.1 Bulvanbegreppet  
 
Till att börja med skall vi definiera bulvanbegreppet. Det finns ingen central lagstiftning om 
bulvanförhållanden. Närmast är Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden. Men som 
lagens namn framhäver är det enbart visa förhållanden, lagen inriktar sig på 
bulvanförhållanden vid förvärv av hyresfastigheter och jordbruksfastigheter. Vidare regleras 
bulvanförhållanden i lagen (1986:436) om näringsförbud 4 § st. 2. Avsaknaden av rättspraxis 
är stor frånsett ett fåtal rättsfall om bulvanförhållanden, således får rättsområdet anses vara 
synnerligen vagt.60

 
Doktrinen använder en del centrala egenskaper för att definiera ett bulvanförhållande.61  Först 
och främst sluter en bulvan avtal i eget namn för en annan part. Ett inte ovanligt syfte med 
bulvanförhållande är att dölja huvudmannen för tredjepart. Ett bulvanförhållande uppkommer 
efter avtal mellan huvudmannen och bulvanen. Ett bulvanavtal är ett giltigt avtal men är 
underkastat andra rättsregler som t.ex. bolagsregler.62 Alla bulvanförhållanden har däremot 
inte illojala syften som t.ex. att kringgå lagstiftning. Ett vanligt bulvanförhållande är att ett par 
personer tar ett banklån men endast en person skriver på banklånet. Trots att bägge är ägnade 
att spendera pengarna.  
 

7.2 Använda en fysisk person för att kringgå låneförbudet 
 
Det är förbjudet att uppta lån från aktiebolag om man tillhör den förbjudna kretsen och om 
lånet inte kan inrymmas under något av undantagen. RegR:n slog fast i fallet RÅ 1977 1:45 
att en skuldöverlåtelse mot bolaget inte kunde överlåtas till den som vill förvärva bolaget. I 
fallet önskade en person köpa ett bolag, som betalning för bolaget skulle en viss summa 
kontanter utges till de två ägarna. Utöver kontanterna skulle skulder från bolaget till de 

                                                 
59 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, 6:e uppl., s. 18 ff 
60 Tiberg/Dotevall, Mellanmansrätt, 9:e uppl., s. 107 
61 Jmf. Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, 6:e uppl., sid 73 f 
62 Tiberg/Dotevall, Mellanmansrätt, 9:e uppl., s. 107 ff 

 15



dåvarande ägarna skrivas över på den nya ägaren. Detta godtog däremot inte RegR:n som 
ansåg att arrangemanget stred mot låneförbudet i ABL 12:7 (N ABL 21:1). En ledamot var 
skiljeaktig och ansåg att byte av gäldenär inte stred mot låneförbudet. Således handlar det om 
att byta gäldenär i ett redan utgett lån, och handlar inte om att lämna ett lån, vilket faller inom 
paragrafens ordalydelse. Ledamoten ansåg att sådan extensiv lagtolkningsmetod som RegR:n 
anförde inte berättigades för att täppa igen en uppenbar lucka i lagen. 
 
I fallet RÅ 1981 ref 1 fastslog dock RegR:n ett undantag från förbudet och godtog ett 
gäldenärsbyte. I fallet ärvde en person inom den förbjudna kretsen ett lån från aktiebolaget där 
han var företagsledare. RegR:n fann att det inte stred mot låneförbudet och att han då inte 
behövde beskattas enligt kommunalskattelagen 35 § 6 st., vilken numera är upphävd och 
återfinns i IL 11:45. Tolkningen av ABL 12:7 skall syfta på avtalsförhållandet och 
medverkandegraden från parterna. Bolaget hade inte medverkat i fallet utan det var 
utomstående krafter som medförde det nya förhållandet. Därav ansåg RegR:n att stadgandet 
inte var tillämpligt på förhållandena i fallet. Vidare framförde RegR:n att syftet från 
lagstiftarens sida var att hindra bulvanförhållanden. 
Även om lagtolkningen skall ske restriktivt då låneförbudet är straffsanktionerat har gränserna 
för låneförbudet blivit flexibla i praxis. Det är svårt att skönja en tydlig gräns för om en 
handling omfattas av låneförbudet eller ej.63 Nerep anser att gäldenärsbyte självfallet faller in 
under låneförbudet. Nerep ställer sig sålunda bakom domsluten i de nyss nämnda fallen.64  
 

7.3 Använda ett handelsbolag för att kringgå låneförbudet 
 
Handelsbolag lyder inte under låneförbudet i aktiebolagslagen. Är det då inte möjligt att skapa 
ett handelsbolag och kringgå lagstiftningen i ABL? Ett teoretiskt kringgående av låneförbudet 
skulle kunna se ut som följande: 
 
Aktiebolaget A vill utge ett lån till person C som tillhör den förbjudna kretsen. Aktiebolag A 
blir då delägare i handelsbolaget B och gör en kapitalinsats. Handelsbolaget utger sen ett lån 
till personen C med aktiebolagets kapitalinsats. På så sätt har bolaget A utgett ett lån, 
indirekt till personen C, via handelsbolaget B.  
Är detta arrangemang möjligt för att kringgå låneförbudet?  
 
För att kringgåendet skall lyckas krävs det att:  
1. Ett aktiebolag kan bli delägare i ett handelsbolag.  
2. Att handelsbolaget kan utge ett lån till en i den förbjudna kretsen tillhörande aktiebolaget.  
3. Ingen annan lagstiftning förbjuder handlandet. 
 
I ett handelsbolag har delägarna personligt ansvar för bolagets skulder fullt ut. Man kan då 
ifrågasätta om ett aktiebolag med begränsat skuldansvar kan vara delägare i ett 
handelsbolag.65 I SOU 1987:5966 ansåg betalningsansvarskommittén, att ett förbud för 
aktiebolag att vara delägare i handelsbolag ej bör stadgas inom de associationsrättsliga 
lagarna. Skulle en sådan lagstiftning bli aktuell, borde den instiftas inom skatterätten, 
eftersom syftet bakom ett sådant förbud enbart har skatterättslig karaktär. RegR:n fastlog i 
fallet RÅ 1932 s. 111 att aktiebolag kan vara delägare i handelsbolag. Rekvisiten för att ett 
                                                 
63 Johansson, Nials svensk associationsrätt I huvuddrag, 8:e uppl., s. 87 
64 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt omkapitalskyddet, 1:a uppl., s. 284 f 
65 Sandström, Handelsbolag och enkla bolag En Lärobok, 4:e uppl., s. 57 
66 SOU 1987:59 s. 166 ff 
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handelsbolag skall kunna föreligga står i HBL 1:1. Kriterierna är att man skall vara minst två 
delägare, man skall gemensamt utöva aktiv näringsverksamhet, samt bolaget skall vara 
registrerat i handelsregistret. Att vara minst två delägare skapar inga problem rent juridiskt. 
Att man skall införas i handelsregistret skapar heller inga problem med hänsyn till RÅ 1932 s 
111, då ett handelsbolag infördes i handelsregistret med enbart aktiebolag som delägare. Det 
rekvisitet som kan ställa till problem, är enligt Nerep näringsverksamhetsrekvisitet. 
Näringsverksamhetsrekvisitet innebär att det krävs att delägarna skall utöva 
näringsverksamhet i bolaget. Nerep skriver i sin bok,67 att driver ett handelsbolag aktiv 
näringsverksamhet och ett aktiebolag inte har kontroll av handelsbolaget kan ej låneförbudet 
användas. Motsatsen blir således att ett handelsbolag inte enbart kan skapas för syftet att utge 
ett lån. Utan annan verksamhet måste finnas i bolagets regi. Nerep framhåller i vidare i sin 
bok att om ett aktiebolag kontrollerar ett handelsbolag och dess verksamhet i huvudsak består 
av utlåning inom den förbjudna kretsen i aktiebolaget. Då bör, hävdar Nerep, att 
handelsbolaget och aktiebolagets skall ses som en enhet och att ett bulvanförhållande 
föreligger.68  
 
Skyldigheterna och rättigheterna styrs i ett handelsbolag av bolagsavtalet mellan 
bolagsmännen enligt HBL 2:1. Ett lån till en person utanför bolaget får givetvis inte strida 
mot bolagsavtalet för att kunna genomföras. Det finns inte något låneförbud i HBL som 
motsvarar det i aktiebolagslagen. Därmed får ett handelsbolag utge lån till vem dem vill så 
länge det ej strider mot bolagsavtalet. Att lånet skall utges till en person tillhörande den 
förbjudna kretsen i aktiebolaget utgör inget hinder. Regeln om att lån inte får utges till person 
inom den förbjudna kretsen i ett annat bolag i samma koncern är inte tillämplig. Visserligen 
föreligger ett koncernförhållande mellan aktiebolaget och handelsbolaget. Men vad detta i 
realiteten innebär, är att aktiebolaget gör en kapitalinsats som i sin tur lånas ut. Paragrafens 
ordalydelse blir då inte tillämpligt på kringgåendet enligt Nerep.69  
 
Vi har återspeglat ett exempel på hur ett kringgående av låneförbudet skulle kunna vara 
möjligt. Det omöjliggör inte att kringgående kan genomföras med hjälp av andra associationer 
eller med hjälp av andra modeller. Ett kringgående av låneförbudet med hjälp av ett 
kommanditbolag torde kunna genomföras på ett likartat sett, eftersom handelsbolag och 
kommanditbolag till stor del lyder under samma lagstiftning.  
Den största skillnaden är att i kommanditbolag finns det delägare som inte har personligt 
ansvar fullt ut, dessa kallas för kommanditdelägare. En som ansvarar fullt ut för bolagets 
skulder i ett kommanditbolag kallas för komplementär enligt HBL 1:2.   
 
Lagstiftning utöver HBL som bör beaktas är främst likhetsprincipen samt den 
associationsrättsliga generalklausulen. Likhetsprincipen som återfinns i flera paragrafer i 8:e 
och 9:e kapitlet i ABL (N ABL 4:1 och 8:41) kan användas analogt, på handelsbolag.70 
Likhetsprincipen går ut på att alla bolagsmän skall behandlas lika i olika frågor. Såtillvida 
inget annat är avtalat mellan bolagsmännen. Exempel på likhetsprincipen är att i ett aktiebolag 
så är en aktie lika mycket värd i röstvärde med annan aktie av samma aktieslag. Eller att man 
fördelar rösträtt efter insatts i frågan om handelsbolag. Likhetsprincipen berör dock bara inte 
rösträtts frågor utan är tillämplig på flera olika situationer. Associationsrättens generalklausul 
finns ej stadgad i HBL. Men det gör den ej mindre gällande för det, utan är fullt tillämplig. 
Generalklausulen går ut på att ingen bolagsman får bereda sig otillbörlig fördel gentemot 
                                                 
67 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt omkapitalskyddet, 1:a uppl., s. 295 
68 A.a. s. 293 ff 
69 A.a. s. 294 
70 Sandström, Handelsbolag och enkla bolag En Lärobok, 4:e uppl., s. 60 
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andra bolagsmän eller bolaget. Likaså får ej åtgärder tas för att uppnå en nackdel för bolaget 
eller andra bolagsmän.71 Generalklausulen återfinns i ABL 9:37 (N ABL 7:47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Hemström, Bolag Föreningar Stiftelser En introduktion, 4:e uppl., s. 35  
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8. Efterföljande finansiering  
 
Ett sätt att komma runt låneförbudet, i detta fall förvärvslåneförbudet, är att använda sig av 
efterföljande finansiering.72 Som redovisats ovan är det förbjudet för aktiebolag att lämna lån 
i syfte att låntagaren köper aktier i bolaget eller ett bolag i samma koncern. Frågan blir då om 
det kan anses strida mot låneförbudet om den nya aktieägaren efter fullbordat förvärv erhållit 
lån från bolaget. Eftersom den nya aktieägaren efter förvärvet inträder i den förbjudna kretsen 
är utgångspunkten att lånet strider mot låneförbudet.73 Men om däremot bolagen ingår i 
samma koncern blir koncernlåneundantaget tillämpligt. Här följer ett exempel på hur det 
skulle kunna gå till:  
 
A vill köpa samtliga aktier i AB X av B. Det arrangeras så att A, genom sitt bolag AB Y, 
avtalar med B avseende aktieförvärvet. AB Y lägger först en mindre handpenning vid 
förvärvstillfället till B. Resten av köpeskillingen skall erläggas senare, B lämnar således 
kredit till AB Y för viss tid för resten av pengarna. När AB Y slutligen värvat samtliga aktier i 
AB X, och därmed blivit moderbolag, lånar AB Y ett belopp av AB X som motsvarar den 
resterande köpeskillingen för aktierna och erlägger sedan full betalning till B.74

 
Rodhe menar dock att för att detta upplägg skall vara giltigt skall det förutsättas att det rör sig 
om seriös kreditgivning där kreditgivaren stått en verklig kreditrisk. Med det menar Rodhe, 
enligt exemplet ovan, att den utomstående säljaren (B) av aktierna haft sådan distans från 
aktieförvärvaren (AB Y) att säljaren inte från början vetat om och varit säker på att få betalt 
av medel lånade av AB X.  
Rodhe säger också att det är oklart hur lång tid som bör förflyta mellan säljarens kreditgivning 
och köparens lån och betalning av aktierna. Han menar att istället för en tidsgräns skall 
köparen ha haft en verklig möjlighet, att efter det att aktierna överlåtits, kunna avbryta 
förhandlingarna och istället för att ta lån av det köpta bolaget finansiera aktieförvärvet på ett 
annat sätt.75

 
Lindskog anser att eftersom förvärvslåneförbudet tar sikte på förvärvslån i syfte där 
gäldenären skall förvärva aktier i bolaget och att paragrafen skall tolkas restriktivt är 
ovanstående exemplet ett helt godtagbart sätt att förvärva aktier. Vidare säger han att hur lång 
tid som förflyter mellan aktieförvärvet och upptagandet av lånet är oväsentligt. Istället ligger 
tyngdpunkten på när aktieägarbefogenheterna övergått på köparen. Däremot anser Lindskog 
att om säljaren redan innan förvärvet säkrat förvärvsfinansieringen i bolaget skall det dock 
räknas som ett brott mot förvärvslåneförbudet.76

 
Grosskopf anser, till skillnad från Rodhe, att det spelar roll vem kreditgivaren är. Han tycker 
att i vanliga fall är det betydelselöst, men om kreditgivaren är lika med säljaren av aktierna 
skall låneförbudet kunna tillämpas. Detta motiverar han genom att hänvisa till förarbetet77 
som säger att låneförbudet även skall omfatta fall där någon utan egen finansieringsförmåga 
förvärvar aktier i ett bolag genom lån från bolaget i fråga. Detta innebär att om säljaren 
lämnar kredit till köparen på köpeskillingen fram till det att köparen blivit ägare till aktierna, 
har säljaren tagit viss kreditrisk, men köparen har inte visat någon egen förmåga att finansiera 
                                                 
72 Termen är tagen från Lindskog 
73 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., s. 172  
74 Exempel lånat från Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 328 
75 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 20:e uppl., s. 115 f 
76 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation, 2:a uppl., s. 173 f 
77 Prop. 1973:93 s. 92 
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köpet. Om det i detta fall, redan innan aktierna övergått till köparen, varit klart att lån för att 
förvärva aktierna skulle upptas i bolaget, har således båda parter varit medvetna om att köpet 
kommer finansieras på detta sätt. Grosskopf anser sålunda att lånet upptagits i syfte att 
förvärva aktierna och låneförbudet skulle därmed vara tillämpligt.78  
Vidare säger han, att om kreditgivaren är någon annan utomstående kreditgivare, t.ex. en 
bank, blir situationen en annan. Denne kreditgivare gör således en egen bedömning av 
köparens finansiella förmåga samt kreditvärdighet, och med hänsyn till detta lämnat lån till 
förvärv av aktier. Att en köpare senare tar ett lån ur det uppköpta bolaget för att betala den 
utomstående kreditgivaren skall inte omfattas av låneförbudet. 
Men det får inte gå till på så sätt att köpare och säljare träffas på banken och använder sig av 
ett så kallat ”minutenlån”, dvs. att köparen tar ett kortfristigt lån av banken som används för 
att förvärva aktier av säljaren, och sedan i samma stund tar ett lån av det nyligen uppköpta 
bolaget för att genast betala tillbaka banklånet. Detta förfarande anser Grosskopf strida mot 
låneförbudet eftersom det egentligen aldrig var tänkt att ett ”riktigt” banklån skulle upptas. 
Lånet skall följaktligen ses som en skenrättshandlig för att kringgå låneförbudet.79 Istället 
måste banken ha tagit en reell kreditrisk. Med det menar Grosskopf att banken riskerat att inte 
få tillbaka pengarna. Köparen måste efter han fått lånet således haft möjlighet att t.ex. 
försvinna med pengarna. I sken av detta är det naturligt att anta att ju kortare tid som förflyter 
mellan upptagandet av lånet och till dess det återbetalas finns risk för att låneförbudet kan 
komma att gälla.80  
 
När det gäller efterföljande finansiering säger Nerep att det är viktigt att veta om aktierna har 
övergått på köparen fullt ut när lånet tas. Om lånet upptas av köparen innan denne har full 
äganderätt till aktierna kan lånet inte omfatta koncernundantaget och lånet strider i sådana fall 
mot förvärvslåneförbudet. Han menar att en obligationsrättslig övergång inte är tillräcklig för 
att det skall räknas som ett fullbordat förvärv utan det måste till ett sakrättsligt skydd också. 
Annars menar Nerep, att det skull bli för enkelt att kringgå låneförbudet.81

Vidare säger han att för att förvärvslåneförbudet skall kunna tillämpas på efterföljande 
finansiering skall det visas att lånet som upptagits från det uppköpta bolaget, efter 
aktietillträdet, nyttjats till att betala tillbaka den kredit som givits av överlåtaren av aktierna. 
Det skall också visas att förvärvaren av aktierna saknat alternativa möjligheter att av egen 
förmåga kunnat finansiera köpet av aktierna och att både förvärvaren och överlåtaren av 
aktierna varit införstådda med att köpet skall komma att finansieras med medel från det 
uppköpta bolaget. Slutligen skall transaktionen verkligen ha skett.82  
 
Ett bevis på att en sådan här förbjuden transaktion ägt rum skulle, enligt Nerep, vara hur lång 
tid som förflutit mellan den beviljade krediten, tillträdet av aktierna och utnyttjandet av det 
uppköpta bolagets tillgångar för att ta lån eller ställa säkerhet. Skulle den tiden vara mycket 
kort, som t.ex. vid minutenlån eller endast några dagar, skulle detta tyda på att det uppköpta 
bolaget redan från början var tänkt att finansiera köpet.  
Även hur den aktuella krediten är utformad skulle också kunna vara ett tecken på brott mot 
förvärvslåneförbudet. En mycket kortfristig kredit skulle t.ex. tyda på att alla parter varit fullt 
medvetna om att krediten i fråga skulle komma att regleras från det uppköpta bolaget genom 
lån eller ställande av säkerhet.83    

                                                 
78 Grosskopf, Vinstbolag Aktiebolags- och skatterättsliga frågor, 2:a uppl., s. 36 
79 A.a. s. 36 f 
80 A.a. s. 37 f 
81 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 332 
82 A.a. s. 347  
83 A.a. s. 347 f 
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Slutligen anser Nerep att i de förhållanden där kreditgivaren tar en verklig kreditrisk inte på 
något sätt utesluter brott mot låneförbudet. Han menar att det alltid föreligger en kreditrisk 
även om krediten bara gäller för en dag. Endast vid det så kallade minutenlånet, där 
kreditgivaren har full kontroll, kan det anses att krediten är säkrad.84

 
Det finns ett rättsfall som belyser efterföljande finansiering på ett bra sätt, ett tingsrättsfall 
från 2000.85 Där ett bolag med hjälp av en utomstående finansiär förvärvade samtliga aktier i 
ett annat aktiebolag utan att egentligen ha medel för betalning.  
Tingsrätten gjorde den bedömningen att det förvärvande bolaget pga. sin dåliga ekonomi 
aldrig skulle ha fått ett lån om det inte på förhand var klart att det uppköpta bolagets medel 
skulle användas till att betala tillbaka lånet inom kort. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
84 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier - särskilt om kapitalskyddet, 1:a uppl., s. 348 
85 Stockholms tingsrätt 2005-05-05 Mål nr T 6-209-94 
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9. Nya ABL 
 
Från och med den 1 januari 2006 kommer den nya aktiebolagslagen att träda i kraft. Detta 
kommer också att påverka låneförbudet i viss mån, även om inga större förändringar kommer 
att ske. I den nya aktiebolagslagen är låneförbudet uppdelat i flera olika paragrafer istället för 
en stor som i den gamla lagen. Bestämmelserna är också flyttade till ett annat kapitel och 
återfinns numera i kap 21 där också dispensregler m.m. ingår.  
 

9.1 Närståendelån  
 
I förarbetet86 till lagen framgår det att nuvarande låneförbudet kommer att överföras till den 
nya lagen enligt sin nuvarande form men med några ändringar. Detta trots att kommittén i sitt 
betänkande velat ändra formen på låneförbudet. Kommittén ansåg att förbudets skatterättsliga 
syfte inte bör komma till uttryck i den civilrättsliga lagstiftningen som fallet är nu. Istället 
ansågs att förbudet skulle göras om och anpassas enligt principerna för de kapitalskyddsregler 
som redan finns för att göra om förbudet till ett renodlat skydd för bolagets borgenärer. T.ex. 
skulle lån vara tillåtet till den ”förbjudna kretsen” förutsatt att lånet inte översteg de medel 
som bolaget har rätt att ta i anspråk.87  
 
Denna invändning har dock inte vunnit gehör utan istället behålls låneförbudet med 
motiveringen att det finns flera goda skäl som talar för detta. Bland annat skulle ett 
upphävande av förbudet kunna leda till en sammanblandning av bolagets och aktieägarnas 
ekonomier och därmed göra det svårt att skilja dem åt och således öppna för möjligheter att 
lättare kringgå kapitalskyddsreglerna. 
Låneförbudet har även visat sig vara ett bra sätt att motverka oseriös verksamhet med bland 
annat lagerbolag. 
 
När det gäller den förbjudna kretsen kommer den gamla lagen direkt överföras till den nya 
inklusive ”släktkatalogen”88. Dock har en mindre ändring gjorts beträffande juridiska 
personer. Enligt den gamla lagen är det förbjudet att lämna lån till juridisk person där någon 
ur den förbjudna kretsen har ett bestämmande inflytande. I den nya lagen utvidgas detta till att 
gälla där en eller flera personer tillsammans har en sådan ställning.89  
 

9.2 Undantag från närståendelån  
 
Undantagen från det generella låneförbudet kommer i huvudsak omfatta samma bestämmelser 
som i den gamla lagen men även här har några ändringar gjorts.  
Till att börja med har lån som upptagits av Riksgäldskontoret lagts till undantagen. I 
förarbetet anges som skäl till detta undantag att det dels skulle vara omöjligt för statliga 
aktiebolag att göra placeringar i statsobligationer, dels att Riksgäldskontoret inte skulle kunna 
ta emot lån från statliga aktiebolag. Dock har man inte velat gå så långt att tillåta lån direkt 
mellan de statliga bolagen och staten.90    
 
                                                 
86 Prop. 2004/05:85   
87 A.a. s. 427 
88 Se under rubrik 5.1 om förbjudna kretsen 
89 Svensson, Nya aktiebolagslagen – En utförlig genomgång, 2 uppl., s. 116 
90 Prop. 2004/05:85 s. 430 
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Beträffande koncernundantaget kommer det också att bli kvar men det kommer utvidgas till 
att också gälla koncerner där moderföretaget har sin hemvist i en annan EES-stat än Sverige. 
Dessutom kommer alla svenska juridiska personer som enligt bokföringslagen91 är 
bokföringsskyldiga, samt motsvarande juridiska personer med hemvist inom ESS, vara 
likställda med svenska aktiebolag när det gäller koncernundantaget. Slutligen skall undantaget 
också kunna tillämpas om moderföretaget i en koncern är en ekonomisk förening, 
handelsbolag eller en kommun, ett landsting eller kommunalförbund. 
 
Undantaget för kommersiella lån överförs också till den nya lagen med exakt samma innebörd 
som den gamla lagen. I förarbetet görs emellertid ett klargörande vad som skall räknas som 
”affärsmässiga skäl”92, vilket är ett krav för att undantaget skall kunna tillämpas. Man säger 
att lån av detta slag endast skall omfattas av undantaget om lånet är affärsmässigt betingat för 
det långivande bolaget.93 Exempel på detta skulle kunna vara lån till en verksamhet som 
bolaget självt kommer att ta del av och ha nytta av.94

 
Undantaget för småaktieägarlån behålls också men man avskaffar regeln som innebär att 
låntagaren högst får äga 500 aktier för att kunna nyttja undantaget.95 Det anses att den regeln 
kan leda till godtyckliga effekter och tas därmed bort.96 Däremot behålls 1 % regeln som 
säger att lån till aktieägare och dess närstående är tillåtna om deras sammanlagda innehav i 
bolaget uppgår till mindre än en procent av aktiekapitalet. Nytt är emellertid hur innehavet 
skall beräknas. I den nya lagen skall endast innehav i det långivande bolaget tas i beaktning, 
innehav av aktier i ett koncernbolag skall därmed inte inräknas.97

 

9.3 Förvärvslåneförbudet 
 
Förvärvslåneförbudet, även kallat det särskilda låneförbudet, blir också överfört till den nya 
aktiebolagslagen. I förarbetet sägs att förvärvslåneförbudet fyller en viktig funktion inte bara 
som borgenärsskydd utan det är också ett bra medel för att förhindra ekonomisk brottslighet 
och därför skall behållas i den nya lagen.98  
Paragrafen i den nya lagen omfattar också, förutom lån och ställande av säkerhet, förskott i 
syfte att förvärva aktier i bolaget vilket är direkt anpassat efter det andra bolagsdirektivet 23 
art.  
En annan ändring av större betydelse för förvärvslåneförbudet är den som gör det möjligt för 
moderbolag att låna ut pengar för förvärv av aktier i ett dotterbolag. Den nya paragrafen säger 
nämligen att det är förbjudet att lämna lån till närstående, fysisk eller juridisk person, i syfte 
att denne skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.99  
 
 
 
 
 
                                                 
91 SFS 1999:1078 
92 Se under rubrik 5.2.3 om affärsmässiga skäl 
93 Prop. 2004/05:85 s. 431 f  
94 Svensson, Nya aktiebolagslagen – En utförlig genomgång, 2 uppl., s. 117  
95 Se under rubrik 5.2.4 om 500 aktier regeln 
96 Prop. 2004/05:85 s. 432 
97 Svensson, Nya aktiebolagslagen – En utförlig genomgång, 2 uppl., s. 118 
98 Prop. 2004/05:85 s. 432 f  
99 Svensson, Nya aktiebolagslagen – En utförlig genomgång, 2 uppl., s. 119 
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10. Analys 
 
Det primära syftet bakom det generella låneförbudet tycks vara att undvika skatteflykt. 
Uppfylls egentligen detta syfte? Med den informationen vi har, får vi anse att syftet ej 
uppfylls. Möjligheten att kringgå det generella låneförbudet är tämligen stort och därtill att 
möjligheten att skattefuska. Ett sätt att få lagstiftningen mer effektiv är att ändra lagstiftningen 
så att handlingar i strid mot det generella låneförbudet inte är straffbart. Det skulle innebära 
att man kan gå från restriktiv till extensiv lagtolkning. På så sätt skulle fler handlingar komma 
att omfattas av det generella låneförbudet. Detta har varit uppe flera gånger till debatt utan 
något större resultat. Men vad skulle en sådan ändring innebära i praktiken? Blir 
benägenheten att fuska mindre i vetskap om att ett straff hotar, eller påverkar det folks 
gärningar endast i liten utsträckning? Straffskalan är inte speciellt hög idag, det är böter eller 
fängelse i max ett år för brott mot låneförbudet. Det är klart att om man skulle ta bort straffet 
för brott mot låneförbudet skulle antal försök att kringgå det generella låneförbudet kunna 
öka, då inget straff kan utdömas. Men det får man jämföra med att det generella låneförbudets 
effektivitet skulle öka tämligen kraftigt och fler typfall skulle kunna omfattas av 
lagstiftningen. Det typfall som vi har använt oss av i vårt arbete, ett kringgående av det 
generella låneförbudet med hjälp av handelsbolag, skulle möjligen kunna omfattas av det 
generella låneförbudet om extensiv lagtolkningsmetod kunde användas. Vi anser att om man 
spelar sina kort rätt, kan ett kringgående ske lagligt, tack vare att man hamnar utanför 
ordalydelsen i lagen. I typfallet med en fysisk person som bulvan kan man diskutera om 
RegR:n kanske har varit lite för extensiv i lagtolkningen. Vi instämmer delvis med den 
skiljeaktiga ledamoten i RÅ 1977 1:45 att gäldenärsbyte inte faller in under ordalydelsen i 
lagtexten. Såtillvida ett bolag inte utger ett lån utan lånet enbart byter gäldenär. Man kan 
ifrågasätta om det är rätt att täppa igen en sådan uppenbar lucka i lagen med hjälp av extensiv 
lagtolkning. Nerep anser också detta och ställer sig bakom domsluten angående 
gäldenärsbyte. 
Vi anser att legalitetsprincipen är mycket viktig. Men skulle en vidare tillämpning inte ske av 
ordalydelsen i lagtexten skulle paragrafen bli helt verkningslös och det skulle få stora 
konsekvenser för samhällsekonomin. Det är två intressen som mötts i en avvägning och vi 
ansluter oss till domsluten och Nereps åsikter.  
 
Nu kommer en ny ABL att införas, men kommer den nya lagstiftningen att täppa igen de hål i 
lagstiftningen för att det generella låneförbudet skall bli ett effektivt instrument i jakten på 
skattesmittare? Det kan bara framtiden utvisa. Men med tanke på hur den nya lagstiftningen är 
utformad tror vi inte att det kommer bli svårare att kringgå det generella låneförbudet. 
Tvärtom, öppnas flera nya möjligheter i och med utvidgningen av koncernundantaget, anser 
vi. Tidigare med den äldre rätten har enbart lån kunnat utges från dotterbolag till moderbolag, 
när moderbolaget har varit svenskt eller tillhörande inom EES området. Med den nya 
lagstiftningen utvidgas vilka företagsgrupper som skall anses vara koncerner betydligt. Alla 
bokföringsskyldiga svenska juridiska personer kan vara moderbolag. Likaså gäller för alla 
motsvarande juridiska personer inom EES området, samt kommuner, landsting och 
kommunalförbund. Det gör att antalet typfall och konstellationer som man kan sätta ihop ökar 
betydligt, vilket borde öka möjligheterna att kringgå det generella låneförbudet.    
 
Det bakomliggande syftet bakom det särskilda låneförbudet är borgenärsskyddet. Det finns 
inget skatterättsligt syfte alls bakom det särskilda låneförbudet. Det ter sig logiskt att 
borgenärsskyddet står i fokus då ett kringgående av förvärvslåneförbudet kan utsätta 
borgenärer för stora ekonomiska risker. Vi anser att syftet inte uppfylls fullt ut. Visserligen 
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försvårar förvärvslåneförbudet ett kringgående, men det hindrar ej kreativa lösningar såsom 
efterföljande finansiering.  
Vad vi har uppfattat av doktrinen, så är efterföljande finansiering inte brottsligt, då handlandet 
inte bokstavligen omfattas av det särskilda låneförbudet. Vi understryker dock att doktrinen 
går isär på vilka grunder efterföljande finansiering är lagligt, alla är dock överens att det är 
legitimt. Nerep antar bland annat en sakrättslig ståndpunkt. Aktierna skall ha övergått fullt ut 
på köparen innan lånet upptas. Annars föreligger ingen koncern och koncernundantaget blir ej 
tillämpbart menar Nerep. Lindskog är inne på samma linje, som även han menar att det som 
är avgörande är när aktiebefogenheterna anses ha övergått på köparen. Har så skett tycker 
Lindskog att det är fritt fram att använda efterföljande finansiering. Han anser t.o.m. att det så 
kallade minutenlånet även det är fullt lagligt. Detta, menar han, är möjligt på grund av att 
paragrafen skall tolkas restriktivt. Dock anser han att låneförbudet skall vara aktuellt om det 
på förhand är uppgjort att förvärvet kommer att finansieras genom medel från det uppköpta 
bolaget genom att säljaren innan köpet säkrat tillgångar i bolaget för ett förvärvslån.  
Lindskogs uppfattning är kanske att dra det hela lite för långt. Med hans tolkning skulle det 
bli för lätt att kringgå förvärvslåneförbudet och lagen blir nästan helt verkningslös.   
 
Rodhe menar att det krävs seriös kreditgivning och reell kreditrisk för att efterföljande 
finansiering skall vara lagligt. Med det menar han att säljaren eller annan kreditgivare inte på 
förhand skall ha vetat att han skall få betalt med medel från det uppköpta bolaget och att 
köparen efter det att aktierna förvärvats haft en reell möjlighet att finansiera köpet på annat 
sätt. 
Till skillnad från Rodhe gör Grosskopf emellertid skillnad på vem som lämnar krediten. Han 
menar att om kreditgivaren är lika med säljaren av aktierna skall förvärvslåneförbudet alltid 
vara tillämpligt eftersom köparen inte visat någon egen förmåga att finansiera köpet. Är 
kreditgivaren däremot en utomstående finansiär har denne gjort en egen bedömning av 
köparens ekonomi och lånet skall inte anses upptaget till syfte att förvärva aktierna. Men 
vidare säger han att det inte får röra sig om ett minutenlån eftersom ett sådant lån aldrig varit 
menat som ett riktigt banklån. Att Grosskopf gör skillnad på kreditgivare tycker vi är 
tveksamt. För en utomstående kreditgivare kan det också vara klart att aktieförvärvet kan 
komma att betalas genom det uppköpta bolagets pengar även om transaktionen inte sker 
genom minutenlån. En längre kredit kan ju faktiskt avtalas och hur många dagar som bör 
förflyta mellan den givna krediten och upptagande av lån i det uppköpta bolaget för att det 
skall anses som en riktig kredit är högst osäkert. Av doktrinen framgår att en sådan gräns är 
omöjlig att dra men att ju kortare tid som förflyter desto mer tyder på att det är en oseriös 
kredit. 
Vi är istället inne på Nereps linje som ställt upp några punkter för att avgöra ifall efterföljande 
finansiering skall strida mot förvärvslåneförbudet eller inte. Han menar att 
förvärvslåneförbudet skulle kunna tillämpas om lånet upptagits från det uppköpta bolaget 
efter aktieförvärvet, och att förvärvaren av aktierna saknat egen förmåga att finansiera köpet, 
och att förvärvare och säljare eller annan kreditgivare på förhand vetat att förvärvet kommer 
betalas genom medel från det uppköpta bolaget.  
Med andra ord är även Nerep emot minutenlån, vilket som nämnts innan är en rimlig 
tillämpning av förvärvslåneförbudet.   
 
Oavsett om man ser på den nya eller gamla lagen så är de tämligen ineffektiva. Ett sätt att öka 
effektiviteten är att ändra syftet i paragrafen. I lagen står det att man inte får ta lån i syfte att 
förvärva aktier i det utlånande aktiebolaget. Men med efterföljande finansiering går man runt 
ordalydelsen i paragrafen, eftersom man tar ett lån efter köpet. På så sätt faller inte handlingen 
in under syftet i lagtexten. Det särskilda låneförbudet passar dock bättre in i ABL än vad det 
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generella låneförbudet gör då det särskilda låneförbudet präglas av ett rent 
associationsrättsligt syfte. Vilket passar bättre in med övriga kapitalskyddsregler i ABL, anser 
vi. Vidare kan man ifrågasätta om en paragraf som primärt inriktar sig på skatterätten är 
malplacerad i den associationsrättsliga lagstiftningen. Det har nämnts i arbetet att röster finns 
och har funnits för att lagtexten är malplacerad. Vi instämmer i den åsikten och tycker att en 
paragraf med skatterättsligt syfte hör hemma i skattelagstiftningen, och inte inom den 
associationsrättsliga lagstiftningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26



11. Slutsats 
 
Det generella låneförbudet uppfyller inte sitt syfte att hindra skatteflykt samt att skydda 
borgenärer genom att förhindra kringgående av lagstiftningen. På sin höjd försvårar bara 
lagstiftningen kringgåendeproceduren. Men den kan inte stoppa en medveten och välplanerad 
kringgående aktion. Angående det särskilda låneförbudet är situationen näst intill detsamma. 
Lagens syfte att skydda borgenärer uppfylls inte fullt ut eftersom det är tämligen lätt att  
kringgå lagstiftningen genom efterföljande finansiering.  
 
Nya ABL för med sig en del ändringar. Vad som nu räknas och likställs med en koncern är 
utvidgat. Likaså får moderbolag i nya lagen utge lån i syfte att någon skall förvärva aktier i ett 
tillhörande dotterbolag. Dessa ändringar är de som påverkar låneförbudet mest. Men på intet 
sätt är de svårare att kringgå än tidigare. Det har snarare blivit tvärtom, att det har blivit lättare 
med nya lagen att kringgå låneförbudet.  
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