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Sammanfattning 

I inkomstskattelagen (IL) har lagstiftaren valt att använda begreppet intressegemenskap för att 

benämna företag med viss samhörighet. Vid en första anblick är det lätt att tro att begreppet 

intressegemenskap har en specifik innebörd. Vid en närmare anblick går det dock att konstatera 

att så inte är fallet. 

 

Intressegemenskap definieras i 14 olika lagrum i IL med varierande omständigheter som 

grundar gemenskapen. Remissinstanser har påtalat att det föreligger viss problematik kring 

användandet av olika, och i vissa fall vaga, definitioner. Frågan huruvida det är möjligt att 

samordna begreppet har även lyfts.  

 

Att ett begrepp tilldelats olika definitioner kan skapa förvirring. Uppsatsen undersöker 

användandet av begreppet intressegemenskap, vilka krav som ställs upp samt vilka likheter och 

skillnader som finns mellan de olika definitionerna. Begreppet har även ställts i relation till 

andra former av företagsgemenskaper såsom koncerner och intresseföretag.  

 

Efter att ha undersökt samtliga definitioner kan det konstateras att det föreligger sju olika 

omständigheter som kan konstituera intressegemenskap. Därtill använder flertalet 

bestämmelser en sammansättning av alternativa omständigheter som definierar begreppet. Det 

har gått att utröna nio olika sammansättningar av omständigheter som medför 

intressegemenskap. 

 

Det har framkommit att vissa omständigheter har stora likheter med varandra, medan andra 

skiljer sig mer drastiskt. Vad som kan betraktas som en gemensam nämnare är att uttrycket 

intressegemenskap tar sikte på koncerner, men även situationer där det finns en viss samverkan 

eller ett visst ägarintresse som inte är tillräckligt för att utgöra en koncern, men där företagen 

ändå ses som relaterade. Stort fokus riktas på vilket inflytande som föreligger i realiteten i 

stället för materiella förhållanden. 

 

Därutöver bedöms det vara svårt att samordna begreppet. Kanske att intressegemenskap kan 

ses som en förklaring i syfte att minska kringgående av skattelagstiftningen, men även en 

förvirring för den skattskyldige som har att bedöma om intressegemenskap råder eller inte.
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1 Ett kritiserat begrepp med olika innebörd 

På flertalet ställen i IL används begreppet intressegemenskap för att benämna företag med viss 

samhörighet. Lagstiftaren har frekvent använt begreppet, men utan en sammanhängande 

definition av dess innebörd. Följden blir att det inte går att tala om intressegemenskap i en 

allmän term, inte ens utifrån ett visst kapitel, utan i stället i fråga om det specifika lagrummet 

där begreppet används. 

 

Kritik har lyfts av remissinstanser avseende att olika definitioner används för samma begrepp 

och att avsaknaden av koherens riskerar att medföra tillämpningssvårigheter.1 Att begreppet 

definieras olika har även lyfts av Dahlberg, professor i finansrätt, där han efterfrågar om det är 

möjligt med en samordning.2 

 

Behovet av struktur i rättssystemet är inget nytt. Exempelvis pågår en utredning om “ett 

modernare koncernbegrepp” där en samordning av koncerndefinitionen ses över.3 Huruvida en 

liknande utredning kommer tillsättas i fråga om intressegemenskap kan bara framtiden visa, 

men behovet verkar finnas. 

 

Uppsatsen är ämnad att utreda hur begreppet intressegemenskap används i inkomstskattelagen, 

vilka likheter och skillnader som finns samt hur möjligheterna ser ut för att samordna 

begreppet. För att problematisera det ytterligare, samt även ställa begreppet i relation till 

närliggande begrepp, kommer begreppet intresseföretag som återfinns i årsredovisningslagen 

och definitionen av koncern att beaktas. 

 

Slutsatsen är att det finns vissa likheter mellan definitionerna, men även stora skillnader. För 

att kvantifiera begreppet intressegemenskap kan det föreligga vid andelsinnehav från 25 

procent till 90 procent, men även vid lägre innehav än så. I vissa fall kan intressegemenskap 

föreligga trots avsaknad av andelsinnehav. Stort fokus läggs på det reella inflytandet där 

samverkan mellan olika personer kan medföra att intressegemenskap råder. Med beaktande av 

de skillnader som finns bedöms det vara svårt att samordna begreppet i nuläget. 

 
1 Prop 2017/18:245 s. 160. 
2 Dahlberg, M. (2020) Internationell beskattning, s. 160. 
3 SOU 2022:29 s. 99 ff. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur begreppet intressegemenskap definieras i 

inkomstskattelagen, samt att analysera vilka likheter och skillnader som finns mellan 

definitionerna i syfte att undersöka huruvida det är möjligt att samordna begreppet. Uppsatsen 

syftar även till att jämföra definitionerna av intressegemenskap med begreppet intresseföretag 

i årsredovisningslagen samt koncerndefinitionen. 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Material till grund för uppsatsen  

Undersökningsmaterialet utgör de definitioner av intressegemenskap som återfinns i IL. 

Definitionerna har tagits fram genom en sökning på ordet “intressegemenskap” i IL där 

samtliga lagrum innehållande begreppet har gåtts igenom. Därefter har de lagrum som 

definierar begreppet plockats ut, vilka utgör det material som uppsatsen tar avstamp i. 

 

De bestämmelser som definierar begreppet bygger till viss del på olika omständigheter som 

innebär att intressegemenskap råder. Dessa omständigheter har identifierats efter en 

genomgång av lagrummen. Därutöver har även lagrummens sammansättning av 

omständigheter jämförts i syfte att fastställa vilka bestämmelser som är lika till sin utformning. 

  

I syfte att konkretisera respektive definitions innebörd har rättskällor som förarbeten och praxis 

samt den juridiska litteraturen använts. 

 

Förarbeten har använts som material för att reda ut lagstiftarens intention och tolkning av 

begreppet, samt för att utröna den bakomliggande orsaken till bestämmelsens införande. 

Dessutom har lagrummens tillkomst beaktats i syfte att undersöka huruvida det finns något 

samband mellan en specifik definition och den tidsera som definitionen tillkom i. 

 

Praxis har använts för att tolka de omständigheter som definierar intressegemenskap. De 

avgöranden som beaktats kommer från Högsta förvaltningsdomstolen. Mål från underrätterna 

har inte beaktats med anledning av att de inte har samma prejudikatvärde som domarna från 

högsta instans. 
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Litteratur inom området för skatterätt, internationell beskattning och associationsrätt har 

använts. Detta eftersom olika associationer behandlas och då företag i intressegemenskap 

många gånger tar sikte på gränsöverskridande situationer. Vad som framkommer i litteraturen 

har använts för att vidga perspektivet på olika tolkningsmöjligheter av rättsnormer. 

 

I vissa fall har även myndighetsföreskrifter och avgöranden från skatterättsnämnden beaktats. 

Dessa utgör rättskällor av svagare dignitet, men kan ge en fingervisning avseende hur ett 

begrepp brukar tolkas. Myndighetsföreskrifter och avgöranden från skatterättsnämnden har 

enbart använts i de fall det inte varit möjligt att finna en lämplig tolkning i rättskällorna.  

1.3.2 Metod för och perspektiv på det behandlade materialet 

I syfte att kartlägga och definiera begreppet intressegemenskap har en rättsdogmatisk metod 

tillämpats. Metoden är ämnad att fastställa gällande rätt där svar återfinns i de accepterade 

rättskällorna lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.4 Den är väl lämpad för uppsatsen då 

innebörden av intressegemenskap primärt följer av nyss nämnda rättskällor. 

 

Utöver att fastställa rättsläget förekommer ett kritiskt perspektiv avseende att begreppet 

intressegemenskap tilldelats olika definitioner. I stor utsträckning genomsyras uppsatsen av ett 

internkritiskt perspektiv där utgångspunkten tas i det egna systemet med dess accepterade 

standarder, vilket är nära kopplat till de juridiska begrepp som hämtas ur rättskällorna.5 Det 

faller sig därav naturligt att kombinera den dogmatiska metoden med ett internkritiskt synsätt 

för uppsatsen i syfte att utreda hur definitionerna förhåller sig till varandra.  

 

En viktig del att bära i åtanke vid läsning av uppsatsen är den föreställning om rätten som både 

den dogmatiska metoden och ett internkritiskt perspektiv bär med sig. Nämligen premissen om 

rätten som något konstaterbart och logiskt. Med ett internt perspektiv antas en föreställning om 

att rätten och de begrepp som den bygger på går att systematisera.6 Då en sådan metod och ett 

sådant perspektiv tillämpats utgör det även en premiss för uppsatsen. Det vill säga att en 

utgångspunkt är att systemet ska vara koherent och att samma begrepp därför bör tilldelas 

samma betydelse. 

 
4 Kleineman, J. (2018) Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
5 Schelin, J. (2018) Kritiska perspektiv på rätten. s. 45. 
6 Schelin, J. (2018) s. 59. 
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1.4 Aspekter på intressegemenskap som avgränsats bort  

Med beaktande av det planerade tidsomfånget på en termin för författandet av uppsatsen har 

det inte varit möjligt att beakta alla perspektiv som är av relevans i fråga om intressegemenskap.  

Av den anledningen har vissa avgränsningar varit nödvändiga.  

 

Fokus för uppsatsen, vilket även syftet stadgar, är att utreda begreppet intressegemenskap i IL. 

Undersökningsområdet är utvidgat till att utöver det inkomstskatterättsliga begreppet 

intressegemenskap även omfatta det närliggande begreppet intresseföretag i 

årsredovisningslagen samt koncerndefinitionen. Övriga begrepp som tar sikte på olika former 

av företagsgemenskaper, exempelvis europeiska ekonomiska intressegrupperingar, gemensamt 

styrda företag, kontrollgrupp och närstående företag, är intressanta att undersöka i relation till 

intressegemenskap men kommer inte beröras i den här uppsatsen.  

 

En ytterligare avgränsning som gjorts gäller en djupgående tolkning av enskilda rekvisit som 

definierar intressegemenskap. Uppsatsen syftar till att undersöka likheter och skillnader mellan 

de olika definitionerna av begreppet. Enskilda rekvisit kommer beröras, men på ett 

övergripande plan. Någon djupgående analys kring rekvisitens innebörd har lämnats utanför 

uppsatsen med anledning av att begränsa analysunderlaget i förhållande till den tidsrymd och 

omfattning som uppsatsen är ämnad att förhålla sig till. 

 

Därutöver har det under arbetets gång dykt upp frågor av intresse, men som faller utanför 

uppsatsens omfång. Frågor som dykt upp är (i) huruvida det finns någon korrelation mellan 

utformningen av definitionen av intressegemenskap och bestämmelsens bakomliggande syfte, 

(ii) om det går att se något samband mellan den internationella påverkan från OECD och EU 

samt definitionernas utformning, och (iii) om det finns något samband mellan högt respektive 

lågt ställda krav på intressegemenskap och om bestämmelsen avser skattelättnader respektive 

skattebördor.  

 

Varför avgränsningen är gjord på det sätt som redovisats hänger samman med att en 

kartläggning över definitionernas innebörd betraktas som en utgångspunkt för att 

överhuvudtaget kunna analysera övriga frågeställningar. Då samtliga frågeställningar inte ryms 

inom uppsatsens omfång föll det sig naturligt att ta avstamp i hur intressegemenskap definieras. 

Detta eftersom det bedöms utgöra en grund för övriga frågeställningar. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju avsnitt där det inledande avsnittet lägger grunden för uppsatsens 

syfte, vilket material som använts samt den metod som tillämpats avseende insamling och 

bearbetning av materialet. Därefter presenteras det i avsnitt två förekomsten av begrepp som 

tar sikte på samverkande företag efterföljt av en genomgång av andra former av 

företagsgemenskap än intressegemenskap.  

 

Avsnitt tre behandlar användandet av intressegemenskap i IL där det inledningsvis redogörs 

för den kritik som framförts avseende att begreppet tilldelats olika definitioner. Detta i syfte att 

ge en bild av den problematik som påtalats avseende hur intressegemenskap används idag. 

Därutöver presenteras och konkretiseras de olika definitionerna av begreppet.  

 

Det fjärde avsnittet behandlar de olika sammansättningar av definitioner som förekommer för 

att ange när intressegemenskap råder utifrån olika bestämmelser. I avsnittet presenteras även 

när de olika bestämmelserna infördes samt en kortfattat redogörelse för om bestämmelserna 

har koppling till arbetet inom OECD alternativt EU. 

 

Därefter görs en jämförelse av de olika definitionerna beaktat dess innebörd och tillkomst i 

avsnitt fem. Avsnittet syftar till att utröna de likheter och skillnader som finns mellan de olika 

definitionerna av intressegemenskap. Efterföljande avsnitt utgör en kortfattat reflektion om de 

tankar som väckts under arbetets gång. 

 

Avslutningsvis presenteras slutsatser i avsnitt sju där det som framkommit i uppsatsen har 

sammanfattats och konkretiserats. Avsnittet besvarar även hur begreppet intressegemenskap 

definieras, vilka likheter och skillnader som föreligger mellan definitionerna samt om det 

bedöms möjligt att samordna begreppet eller inte.
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2 Enskilda rättssubjekt under ett gemensamt begrepp 

2.1 Samverkan mellan olika rättssubjekt 

För att bättre förstå hur intressegemenskap definieras är det givande med en grundläggande 

förståelse kring varför lagstiftaren valt att samla en grupp av enskilda rättssubjekt under ett 

gemensamt begrepp.  

 

En utgångspunkt inom skatterätten är att enskilda rättssubjekt beskattas var för sig. Däremot 

är det vanligt att en verksamhet delas upp i flera bolag. Att bedriva en verksamhet i flera bolag 

kräver särskild reglering för att uppnå en önskvärd skattemässig behandling.7 Av den 

anledningen har lagstiftaren funnit det nödvändigt med regler som tar sikte på olika grupper av 

och samverkande företag. Begrepp som är vanligt förekommande är bl.a. koncerner och 

intressegemenskap.  

 

Koncerner består av självständiga juridiska subjekt som står under en enhetlig ledning där 

koncernföretagens ekonomiska ställning ofta är beroende av varandra. På så sätt kan koncerner 

betraktas som en ekonomisk enhet.8 Det bör dock poängteras att en koncern inte utgör ett 

skattesubjekt. Följden av att företagen ingår i en koncern är bl.a. att en koncernredovisning ska 

upprättas.9 Ett syfte med att utforma koncernbestämmelser är att ge en inblick i hela koncernens 

verkliga finansiella ställning och resultat.10 Detta är något som är av vikt för bl.a. borgenärer, 

delägare och intressenter. 

 

Intressegemenskap utgör en annan form av företagsgemenskap. Begreppet har tilldelats olika 

definitioner i inkomstskattelagen och tar sikte på företag med viss samhörighet, men som inte 

alltid konstituerar en koncern.11 Bestämmelserna syftar många gånger till att motverka 

 
7 Lodin, S-O. m.fl. (2021) Inkomstskatt del 1, s. 229. 
8 Johansson, S. (2018) Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 351. 
9 Thorell, P. (2005) Skatterättens koncernbegrepp, s. 445. 
10 Johansson, S. (2018), s. 351. 
11 SOU 2022:29 s. 118. 
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skatteplanering och framför allt i gränsöverskridande situationer.12 Vissa av de nationella 

reglerna om intressegemenskap har dessutom sin grund i arbetet inom EU och OECD.13 

 

Det finns således ett behov av att i vissa fall samla enskilda rättssubjekt under en gemensam 

benämning. Detta i syfte att få insyn i företagens gemensamma verksamhet, men även för att 

minska kringgåenden av skattelagstiftningen och se till att beskattningen sker hos det bolag 

samt i den stat där en inkomst är tänkt att beskattas. 

2.2 Annan företagsgemenskap än intressegemenskap 

I följande avsnitt presenteras ett antal olika företagsgemenskaper som definieras i IL och annan 

lagstiftning. Syftet med avsnittet är att bidra med en förståelse kring andra typer av 

företagsgrupperingar och hur de förhåller sig till begreppet intressegemenskap, bl.a. då vissa 

definitioner av intressegemenskap bygger på nedan angivna företagsgemenskaper.  

2.2.1 Koncern 

En koncern utgör en grupp av självständiga företag med ett moderföretag som kontrollerar 

övriga företag, det vill säga dotterföretagen, inom gruppen. Det kan vara såväl svenska som 

utländska företag i en och samma koncern.14 Hur en koncern definieras återfinns i flera olika 

lagar. Nedan anges definitionen som följer av ABL, ÅRL och IL. 

Koncern enligt ABL 

Den aktiebolagsrättsliga definitionen av koncern utgör ett resultat av anpassningen till EU-

rätten. Av ABL följer att moderbolag och dess dotterföretag tillsammans utgör en koncern.15 

För att närmare precisera vad som utgör en koncern behöver moderbolag respektive 

dotterföretag definieras.  

 

Ett moderbolag utgör ett svenskt aktiebolag. Vad gäller dotterföretag kan det vara en svensk 

eller utländsk juridisk person.16 

 

 
12 Se bl.a. prop 2017/18:245 s 160 f. avseende reglerna om ränteavdragsbegränsningar som tar sikte på 

gränsöverskridande situationer. 
13 Se prop 2017/18:245 s. 125, 157 f. och 160 f. avseende kopplingen till internationellt samarbete. 
14 Johansson, S. (2018) s. 349. 
15 1 kap. 11 § 4 st. ABL. 
16 Johansson, S. (2018) s. 349 f. 
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En juridisk person är dotterföretag om moderbolaget (i) innehar andelar som motsvarar mer än 

50 procent av rösterna, (ii) innehar andelar samt genom delägaravtal råder över mer än 50 

procent av rösterna, (iii) innehar andelar och har rätt att utse eller avsätta majoriteten av 

styrelseledamöterna, eller (iv) innehar andelar och kan utöva ett bestämmande inflytande med 

anledning av avtal med den juridiska personen eller föreskrift i dess bolagsordning eller 

liknande stadgar.17 

 

Punkterna i-iii gäller även om moderbolaget tillsammans med ett annat dotterföretag alternativt 

att flera dotterföretag till moderbolaget äger aktier eller andelar som medför att villkoren i 

punkterna är uppfyllda.18 Det vill säga att indirekta innehav omfattas. Dessutom omfattar punkt 

iv ägande genom dotterföretag, men i stället för att det är moderbolaget som har rätt att ensamt 

utöva bestämmande inflytande ska dotterföretaget ha sådan rätt.19 

Koncern enligt ÅRL 

Koncerndefinitionen i ÅRL är lik den i ABL, men skiljer sig från definitionen i ABL avseende 

vilka associationer som omfattas av benämningen. Moderföretag och dotterföretag utgör 

tillsammans en koncern.20 Med företag avses både fysiska och juridiska personer under 

förutsättning att de direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, koncernredovisning eller 

delårsrapport.21  

 

Det innebär att även fysiska personer och handelsbolag kan utgöra moderföretag enligt 

koncerndefinitionen i ÅRL.22 Även ett aktiebolag, en ekonomisk förening, och stiftelser kan 

vara moderbolag. I fråga om enskilda näringsidkare kan de betraktas som moderföretag under 

förutsättning att de ses som ett företag.23 Med dotterföretag följer av samtliga definitioner att 

det kan vara en svensk eller utländsk juridisk person.24  

 

Utöver benämningen av moder- och dotterföretag är definitionen av koncern i ÅRL lik den 

aktiebolagsrättsliga. De krav som ställs upp avseende innehav av andelar med röstmajoritet, 

 
17 1 kap. 11 § 1 st. ABL. 
18 1 kap. 11 § 2 st. ABL. 
19 1 kap. 11 § 3 st. ABL. 
20 1 kap. 4 § 3 st. ÅRL.  
21 1 kap. 3 § 1 st. 1 p. ÅRL. 
22 Prop 1999/2000:2 s. 24 samt Andersson, M. m.fl. Inkomstskattelagen - En kommentar. Del I och del II, 

kommentaren till 2 kap. 5 § IL. 
23 Det ställs krav på att den enskilda näringsidkaren betraktas som ett företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL. 
24 Johansson, S. (2018) s. 349 f. 
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avtal som innebär ett förfogande över majoriteten av rösterna, möjligheten att utse alternativt 

avsätta styrelseledamöterna eller rätten att ensamt utöva bestämmande inflytande är samma 

som följer av koncerndefinitionen i ABL.25 Detsamma gäller indirekt innehav via dotterföretag 

eller ägande tillsammans med ett eller flera dotterföretag.26 

Koncern enligt IL 

I IL finns ingen allmän definition av koncern, utan enbart begreppet “svensk koncern” vilket 

består av en grupp företag eller näringsidkare som utifrån annan lag bildar en koncern.27 De 

lagar som definierar koncern är: ABL, EFL, ÅRL sparbankslagen, och stiftelselagen.28  

 

Definitionerna är likalydande till sitt innehåll avseende vad som konstituerar en koncern, se 

ovan avseende ABL. Samtliga lagar använder termen dotterföretag. Däremot används antingen 

moderbolag, moderförening, moderstiftelse och moderföretag vilket hänger samman med den 

associationsform som aktuell lag beaktar.29 Uttrycket “svensk koncern” används enbart i ett 

lagrum.30 

 

Det förekommer dock hänvisningar i IL till specifika definitioner av en koncern, vanligen den 

bolagsrättsliga definitionen i ABL eller definitionen i ÅRL. I vissa fall finns det även särskilda 

definitioner av koncern som gäller för en specifik bestämmelse. Ett sådant exempel är 

bestämmelserna om koncernbidrag. Mer om förutsättningarna för koncernbidrag följer av 

avsnitt 2.2.2 nedan. 

Dubbel koncerntillhörighet 

Med anledning av de olika förhållanden som konstituerar en koncern uppstod frågan om s.k. 

dubbel koncerntillhörighet kunde föreligga. Frågan prövades av SRN i ett förhandsavgörande. 

Avgörandet gällde ett nybildat bolag som ägdes till 58 procent av bolag A och 42 procent av 

bolag B. I bolagsordningen hade det även tagits in en bestämmelse som innebar att bolag B 

hade rätt att utse majoriteten av styrelseledamöterna i det nybildade bolag.31 

 
25 1 kap. 4 § 1 st. ÅRL. 
26 1 kap. 4 § 2-3 st. ÅRL. 
27 2 kap. 5 § IL. 
28 Se 1 kap. 11 § ABL, 1 kap. 4 § EFL, 1 kap. 4 § ÅRL, 1 kap. 2 § sparbankslagen och 1 kap. 5 § stiftelselagen. 
29 Se 1 kap. 11 § ABL, 1 kap. 4 § EFL, 1 kap. 4 § ÅRL, 1 kap. 2 § sparbankslagen och 1 kap. 5 § stiftelselagen. 
30 Uttrycket “svensk koncern” används enbart i 14 kap. 17 § IL, se Lodin, S-O. m.fl. (2021) Inkomstskatt del 2, 

s. 376. 
31 Skatterättsnämnden, meddelat förhandsbesked 2003-03-28.  
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SRN konstaterade att bolag A betraktades som moderbolag till det nybildade bolaget med 

anledning av att bolaget innehade mer än hälften av rösterna. Även bolag B betraktades som 

moderbolag eftersom bolaget kunde tillsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Följden 

blev att det nybildade bolaget ingick i två olika koncerner. Nämnden bedömde att det var 

möjligt med sådan dubbel koncerntillhörighet som uppstod.32 Därefter överklagades 

förhandsbeskedet till Regeringsrätten som fastställde SRN:s beslut i RÅ 2004 ref. 80. 

 

Målet fastställer att det är möjligt med dubbel koncerntillhörighet, det vill säga att ett 

dotterföretag kan ha flera moderföretag. Det bör tilläggas att upplägget som prövades användes 

i syfte att båda moderföretagen skulle kunna nyttja löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. 

Numera har det införts en bestämmelse som förhindrar liknande upplägg genom att krav ställs 

på att moderföretaget ska äga mer än 50 procent av kapitalet i ett annat företag för att det ska 

betraktas som ett dotterföretag.33 Däremot kvarstår möjligheten med 

dubbelkoncerntillhörighet. 

2.2.2 Koncernbidrag 

Koncernbidrag används många gånger för att resultatutjämna mellan företag i en koncern.34 

Det innebär att det givande företaget ska dra av ett belopp motsvarande bidraget och det 

mottagande företaget ska ta upp motsvarande belopp som inkomst.35 Förutsättningarna för att 

med avdragsrätt kunna lämna koncernbidrag är frånkopplade den civilrättsliga 

koncerndefinitionen. I stället används en särskild definition av koncern.36  

 

De associationer som kan vara moderföretaget är aktiebolag eller ekonomiska föreningar, samt 

i vissa fall stiftelser eller ideella föreningar. Gällande dotterföretaget kan det vara ett svenskt 

aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som ägs till mer än 90 procent av 

moderföretaget.37 Koncernbidrag kan även lämnas till ett utländskt bolag inom EES som 

bedriver skattepliktig verksamhet i Sverige.38 

 

 
32 Skatterättsnämnden, meddelat förhandsbesked 2003-03-28. 
33 57 kap. 19 a § IL. 
34 Påhlsson, R. m.fl. (2019) Grundläggande inkomstskatterätt, s. 318. 
35 35 kap. 1 § IL. 
36 Påhlsson, R. m.fl. (2019) s. 318. 
37 Påhlsson, R. m.fl. (2019) s. 319 och 35 kap. 2 § IL. 
38 Lodin, S-O. m.fl. (2021) s.386 samt 35 kap. 2 och 2 a §§ IL. 
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Därutöver behöver följande förutsättningar vara uppfyllda: (i) inget av företagen är ett 

privatbostadsföretag eller investmentföretag, (ii) koncernbidraget redovisas öppet, (iii) 

dotterföretaget har varit ägt under hela beskattningsåret alternativt sedan dess verksamheten 

startades, (iv) mottagaren har hemvist i Sverige, (v) näringsverksamheten är inte undantagen 

från beskattning i Sverige, samt (vi) i fråga om koncernbidrag från dotterföretaget till 

moderföretaget krävs att utdelningen från dotterföretaget inte ska tas upp till beskattning hos 

moderföretaget.39 

 

Därutöver kan systerföretag, om vissa förutsättningar är uppfyllda, lämna och ta emot 

koncernbidrag.40 Moderföretaget kan även lämna bidrag till dotterdotterföretag i de fall 

företaget genom en eller flera fusioner hade kunnat gå upp i moderföretaget.41 Koncernbidrag 

kan även lämnas direkt mellan företag där bidraget hade kunnat vandra mellan dem i flera led.42 

Slutligen kan bidrag i vissa fall lämnas när det föreligger koncerninterna ägarförändringar.43  

2.2.3 Intresseföretag 

Ett begrepp som till sin lydelse liknar intressegemenskap är begreppet intresseföretag. Termen 

används inom området för redovisning där ett moderföretag i sin årsredovisning ska lämna 

upplysningar om intresseföretag.44 

 

För att en juridisk person ska vara ett intresseföretag i relation till ett annat företag ställs det 

krav på att företaget (i) har ett ägarintresse, samt (ii) utövar ett betydande inflytande över 

dennes driftsmässiga och finansiella styrning.45 

 

Med ägarintresse avses ett andelsinnehav i ett annat företag som syftar till att gynna den 

verksamhet som bedrivs i företaget som äger andelarna. Ett innehav motsvarande 20 procent 

eller mer av kapitalet konstituerar ett ägarintresse såvida omständigheterna inte tyder på 

annat.46  

 

 
39 35 kap. 3 § 1-6 p. IL. 
40 35 kap. 4 § IL. 
41 35 kap. 5 § IL samt Lodin, S-O. m.fl. (2021) s. 388.  
42 35 kap. 6 § IL. 
43 35 kap. 7 § IL samt Påhlsson, R. m.fl. (2019) s. 321 f. 
44 Johansson, S. (2018) s. 355. 
45 1 kap. 5 § 1 st. ÅRL. 
46 1 kap. 4 a § ÅRL. 
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Betydande inflytande föreligger vid ett innehav om minst 20 procent av röstetalet såvida 

omständigheterna inte tyder på annat. Bestämmelsen gäller både direkt och indirekt ägande.47 

I jämförelse med den koncerndefinition som återfinns i ÅRL tar intresseföretag sikte på 

betydande inflytande medan en koncern avser bestämmande inflytande.48

 
47 1 kap. 5 § 2 st. ÅRL. 
48 Thorell, P. (2005) s. 447. 
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3 Användandet av intressegemenskap i IL  

3.1 Kritik mot användandet av flera definitioner av intressegemenskap 

Att det finns ett behov av begrepp som omfattar företag med viss samhörighet såsom koncerner 

och intressegemenskap har presenterats i tidigare avsnitt. Kritik har dock riktats mot 

användandet av intressegemenskap i flertalet bestämmelser där begreppet tilldelats olika, och 

i vissa fall oprecisa, definitioner.  

 

Vid införandet av nya samt vid revidering av befintliga bestämmelser innehållande begreppet 

intressegemenskap har flertalet remissinstanser varit kritiska till att uttrycket tilldelats olika 

definitioner. De har anfört att användandet av samma begrepp med olika definitioner, i vissa 

fall även inom samma kapitel, kan bidra till svårigheter i tillämpningen.49  

 

Sveriges advokatsamfund, i egenskap av remissinstans, har framfört frågan om det inte borde 

övervägas att använda ett annat uttryck för att inte riskera att ytterligare försvåra förståelsen av 

reglerna.50 Därutöver påtalade samfundet att definitionen av intressegemenskap var vag och 

riskerade att minska förutsägbarheten. Detta var något som Skeppsbron Skatt instämde med 

och anförde att uttrycket var så pass otydligt att det inte skulle gå att anpassa sig till.51  

 

Att vissa definitioner var oprecisa var något som Advokatsamfundet var tidiga med att påtala. 

De framförde att det avseende uttrycket “står under i huvudsak gemensam ledning” pågick 

processer om miljardbelopp kring uttryckets tolkning och att införandet av ett lika otydligt 

uttryck för att definiera intressegemenskap ansågs vara beklagligt.52  

 

Regeringen har bemött remissinstansernas yttranden och framfört att det bl.a. inte funnits något 

annat uttryck som varit mer lämpligt för att omfatta så pass många olika typer av förhållanden 

mellan företag.53 Avseende att uttrycket tilldelats olika definitioner har det besvarats med att 

det finns hänvisningar som anger vilka definitioner som gäller i vilka situationer och att det 

 
49 Prop 2017/18:245 s. 160. 
50 Prop 2019/20:13 s. 34. 
51 Prop 2012/13:1 s. 239. 
52 Prop 2008/09:65 s. 48. 
53 Prop 2008/09:65 s. 46. 
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inte borde medföra sådana svårigheter som påtalats i remissvaren. Dessutom framhålls att det 

sedan tidigare finns olika definitioner av intressegemenskap och att vissa definitioner är ett 

resultat av implementering av EU-direktiv och åtgärder inom OECD:s BEPS-projekt.54  

 

Det har med andra ord varit känt under en längre period att uttrycket intressegemenskap 

tilldelats olika definitioner och att det riskerat medföra en förvirring i fråga om tillämpning. 

Trots det har intressegemenskap varit det begrepp som kommit att användas. Att det föreligger 

skillnader utifrån definitionernas ordalydelse går snabbt att konstatera, men frågan kvarstår vad 

som skiljer definitionerna åt i realiteten. 

3.2 Definitioner av intressegemenskap 

Begreppet intressegemenskap används i flertalet bestämmelser i IL och definieras i 14 olika 

lagrum. Av de definitioner som återfinns i inkomstskattelagen har sju återkommande 

omständigheter kunnat utrönas som konstituerar intressegemenskap.  

 

Omständigheterna är följande:  

● andelsinnehav som uppgår till viss procent av kapitalet, rösterna eller vinsten,  

● deltagande i ledning eller övervakning,  

● förutsättningar för att med avdragsrätt lämna koncernbidrag föreligger,  

● företagen utgör moder- och dotterföretag,  

● företagen står under i huvudsak gemensam ledning,  

● företaget har väsentligt inflytande i det andra företaget, och  

● företagen utgör en koncern av sådant slag som följer av 1 kap. 4 § ÅRL. 

 

De lagrum som definierar begreppet bygger i viss utsträckning på liknande situationer som 

innebär att intressegemenskap föreligger. En del lagrum använder samma definition medan 

andra består av flera olika delar där vissa av definitionerna kan förekomma i andra lagrum. En 

skillnad som varit konstaterbar är att ett lagrum använder uttrycket ekonomisk 

intressegemenskap. Något som övriga bestämmelser inte använder sig av. 

 

Följande avsnitt går igenom de definitioner av intressegemenskap som förekommer och vad de 

innebär. En uppdelning har gjorts mellan användandet av intressegemenskap och ekonomisk 

 
54 Prop 2017/18:245 s. 162. 
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intressegemenskap. De olika sammansättningar av definitionerna som förekommer och när de 

tillkom i svensk rätt behandlas separat i avsnitt fyra nedan. 

3.3 Omständigheter som konstituerar intressegemenskap 

3.3.1 Andelsinnehav 

De definitioner av intressegemenskap där det direkt av lagtexten följer att ett visst 

andelsinnehav medför att företag befinner sig i intressegemenskap föranleder vanligen ingen 

tolkningsproblematik. Det handlar om situationer där ett företag äger del i ett annat företag 

alternativt om ett tredje företag äger viss andel i de båda andra företagen. De variationer av 

andelsinnehav som förekommer är dels hur stort innehav som krävs, vanligen 25 eller 50 

procent, dels om det avser kapital, röster eller andel av vinst. 

25 procent av kapitalet 

Avseende undantag från skattskyldighet för royalty och avgift används begreppet 

intressegemenskap. Med intressegemenskap avses att ett av företagen äger 25 procent av 

kapitalet i det andra företaget alternativt om ett tredje företag, hemmahörande inom EU, äger 

minst 25 procent i båda företagen.55 Bestämmelsen beaktar enbart kapitalandelar.  

25 procent av kapitalet eller rösterna  

CFC-beskattningen använder sig bl.a. av ett andelskrav för när intressegemenskap föreligger 

mellan två personer.56 Andelsinnehavet ska som minst motsvara 25 procent av antingen 

röstetalet eller kapitalet.57 Bestämmelsen tillämpas på personer, vilket innebär att även fysiska 

personer beaktas.58 För fysiska personer anses även närstående vara i intressegemenskap med 

den juridiska personen.59 

Andelsinnehav motsvarande procentuell del av röstetalet, kapitalet eller vinsten 

En liknande bestämmelse återfinns i bestämmelserna om situationer med vissa 

gränsöverskridande inslag. Intressegemenskap föreligger i de fall ett företag har ett 

andelsinnehav som motsvarar 25 procent av kapitalet eller röstetalet alternativt har rätt till 25 

 
55 6 a kap. 6 § 2 st. IL. 
56 Med CFC-beskattning avses reglerna i 39 a kap. IL, se bl.a. Påhlsson, R. m.fl.  (2019) s. 352. 
57 39 a kap. 3 § 1 st. 2-4 p. IL. 
58 Påhlsson, R. m.fl. (2019) s. 352. 
59 39 a kap. 3 § 3 st. IL. 
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procent av vinsten i det andra företaget.60 Detsamma gäller om en och samma person, en tredje 

part, har ett 25 procentigt innehav av kapitalet eller rösterna i båda företagen.61  

 

Vid tolkning av om ett sådant innehav av kapitalet eller rösterna föreligger ska personer som 

agerar tillsammans betraktas som en enda person.62 Med person avses både fysiska och 

juridiska personer.63 Bestämmelsen har dock en avvikande omständighet sett till övriga 

definitioner. Det följer av lagrummet att vid tillämpning av vissa angivna lagrum ska det gälla 

ett innehav om 50 procent i stället för 25 procent.64 

 

De bestämmelser där det ska tillämpas ett krav om 50 procent är bestämmelser avseende (i) 

skillnader i klassificeringen av betalande företag,65 (ii) skillnader i klassificeringen av 

mottagande företag,66 (iii) skillnader i bedömningen av om ett fast driftställe föreligger,67 (iv) 

skillnader avseende inkomstfördelning i fast driftställe,68 (v) avdrag för utgifter till företag 

utanför EU,69 (vi) avdrag för samma utgifter i olika företag,70 samt (vii) när skattskyldighet för 

inkomst från ett svenskt handelsbolag föreligger för begränsat skattskyldiga.71  

3.3.2 Med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag 

Intressegemenskap kan även föreligga mellan företag som med avdragsrätt kan lämna 

koncernbidrag. Definitionen används avseende lager och pågående arbeten, mer specifikt 

bestämmelserna om finansiella instrument samt elcertifikat och utsläppsrätter.72 

 

Mellan vilka bolag som koncernbidrag kan lämnas följer av avsnitt 2.2.2 ovan. Generellt sett 

föreligger förutsättningar för koncernbidrag när ett moderföretag äger mer än 90 procent av 

andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.73 Bidrag kan även 

lämnas till dotterdotterföretag och systerföretag om förutsättningarna är uppfyllda.  

 
60 24 b kap. 3 § 1 st. IL. 
61 24 b kap. 3 § 1 st. IL. 
62 24 b kap. 3 § 2 st. IL. 
63 Prop 2019/20:13 s. 124. 
64 24 b kap. 3 § 3 st. IL.  
65 24 b kap. 8 § IL. 
66 24 b kap. 9 § IL. 
67 24 b kap. 10 § IL. 
68 24 b kap. 11 § IL. 
69 24 b kap. 13 § IL.  
70 24 b kap. 14 § IL. 
71 6 kap. 11 § 1 st. 8 p. IL. 
72 Avseende finansiella instrument; 17 kap. 19 a § IL, avseende elcertifikat och utsläppsrätter; 17 kap. 22 c § IL.  
73 35 kap. 2 § 1 st. IL. 
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Det vill säga att det krävs ett större innehav för att det ska betraktas som en koncern utifrån 

koncernbidragsreglerna än den civilrättsliga benämningen, se ovan avsnitt 2.2.1 om koncerner. 

Det bör dock observeras att innehavet här avser kapitalandel till skillnad från koncern som tar 

sikte på röstetalet. 

 

Definitionerna av intressegemenskap som knyter an till koncernbidragsreglerna omfattar även 

handelsbolag. Förutsättningarna för att intressegemenskap ska anses föreligga mellan bolaget 

och handelsbolaget bedöms olika utifrån bestämmelsen om finansiella instrument och 

bestämmelsen om elcertifikat och utsläppsrätter.  

 

Bestämmelsen om finansiella instrument omfattar direkt eller indirekt innehav av andelar i 

handelsbolag och avser enbart sådan verksamhet där skattskyldighet i Sverige föreligger för 

delägaren till handelsbolaget.74 Handelsbolaget kan vara svenskt eller en utländsk motsvarighet 

till ett sådant.75 Något procentuellt andelsinnehav ställs inte upp.  

 

Anledningen till att handelsbolag omfattas av bestämmelsen hänger samman med att delägarna 

kan fördela resultatet mellan sig. Det hör dock till ovanligheten att företag som bedriver 

värdepappershandel, vilka omfattas av bestämmelsen, även gör det genom handelsbolag. Vid 

införandet angavs att bestämmelsen sannolikt inte får så stor praktisk betydelse, men att det 

däremot skulle kunna finnas skattemässiga incitament att starta sådan verksamhet i 

handelsbolag om de inte omfattades av bestämmelsen.76  

 

Avseende kapitalvinst på utsläppsrätter och elcertifikat tas i stället sikte på handelsbolag som 

ingår i samma koncern som bolaget och avser enbart innehav eller vinst där skattskyldighet i 

Sverige föreligger för delägaren till handelsbolaget.77 Bestämmelsen syftar till att omfatta en 

krets av företag som har bestämmande inflytande över varandra, antingen genom att ett företag 

har bestämmande inflytande över ett handelsbolag eller tvärtom. Av förarbetena anges att 

sådant inflytande föreligger om företaget och handelsbolaget ingår i samma koncern.78  

 

 
74 17 kap. 19 a § 2 st. IL. 
75 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 17 kap. 19 a § IL.  
76 Prop 2003/04:28 s. 19 f. 
77 17 kap. 22 c § 2 st. IL.  
78 Prop 2004/05:33 s. 14. 
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Då det inte finns någon definition av koncern i IL är det definitionen som följer av civilrättslig 

lagstiftning som ska tillämpas. Att handelsbolaget ingår i samma koncern som företaget tar 

sikte på den koncerndefinition som återfinns i ÅRL.79 I korta drag innebär det ett andelsinnehav 

som motsvarar mer än 50 procent av röstetalet, se mer under avsnitt 2.2.1 om 

koncerndefinitionen i ÅRL.  

3.3.3 Moder- och dotterföretag 

I fråga om avdrag för substansminskningar stadgas att avdrag inte får göras om företagen är i 

intressegemenskap, vilket bl.a. avser moder- och dotterföretag. Bestämmelsen omfattar även 

närstående i intressegemenskapen. Med närstående avses fåmansföretag där personen i fråga 

eller närstående antingen är företagsledare eller direkt eller indirekt äger andelar i.80 En 

liknande bestämmelse återfinns avseende avyttring med kapitalförlust till företag i 

intressegemenskap.81 Moder- och dotterföretag används även i fråga om CFC-beskattning.82 

 

Vid tolkning av vad som avses med moder- och dotterföretag, enligt bestämmelsen om 

kapitalförlust till företag i intressegemenskap, följer av förarbetena att det med moderföretag 

avses, om inget annat anges, det civilrättsliga koncernbegreppet.83 Utifrån den definitionen 

gäller generellt att moderbolaget innehar mer än 50 procent av rösterna i dotterföretaget för att 

en koncern ska föreligga.84 Mer om den koncerndefinitionen återfinns i avsnitt 2.2.1 ovan.  

 

Det anges dock att även oäkta koncerner ska omfattas av termen moder- och 

dotterbolagsförhållanden. Med oäkta koncern avses att “modern” utgör en fysisk person som 

kontrollerar de juridiska personerna.85 

3.3.4 Under i huvudsak gemensam ledning 

En annan definition av intressegemenskap som används i flertalet lagrum är att företag står 

under i huvudsak gemensam ledning. Definitionen används avseende avdrag för framtida 

substansminskningar, riktade ränteavdragsbegränsningar, avyttringar med kapitalförlust till 

 
79 Prop 2004/05:33 s. 19. 
80 20 kap. 23 § IL.  
81 25 kap. 7 § IL.  
82 39 a kap. 3 § 1 st. 1 p. IL. 
83 Prop 1999/2000:2 s. 334 f. 
84 1 kap. 11 § 1 st. 1 p. ABL.  
85 Prop 1999/2000:2 s. 334 f. 
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företag i intressegemenskap, avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar, 

koncernavdrag samt CFC-beskattning.86 

 

Definitionen omfattar, enligt förarbetena till bestämmelsen om näringsbetingade andelar och 

andra tillgångar, moder- och dotterföretag då de anses stå under gemensam ledning.87 

Därutöver omfattas även oäkta koncerner av bestämmelsen. Det vill säga där en fysisk person 

har det bestämmande inflytandet över flera juridiska personer.88  

 

Motsvarande tolkning återfinns i förarbetena till CFC-beskattningen. Utöver vad som nämnts 

ovan anges att uttrycket dessutom omfattar systerföretag samt situationer där en fysisk person, 

en grupp av närstående fysiska personer eller en juridisk person utgör ägare.89 

 

Av förarbetena till de riktade ränteavdragsbegränsningarna konstateras att intressegemenskap 

råder mellan företag inom samma koncern. Detta gäller oberoende av moderbolagets 

associationsform, det vill säga att oäkta koncerner omfattas.90 Det innebär att även företag som 

ett företag äger via sina andra dotterföretag ingår i intressegemenskapen, exempelvis 

dotterdotterföretag.91 Koncernförhållanden föreligger vanligen vid innehav om mer än 50 

procent av röstetalet utifrån civilrättslig lagstiftning. Se mer under avsnitt 2.2.1 ovan.   

 

Därutöver kan andelar som understiger 50 procent omfattas.92 Det betonas i förarbetena att det 

som är av vikt är det faktiska inflytande och inte de formella förhållandena.93 Situationer där 

en fysisk person eller grupp närstående fysiska personer, direkt eller indirekt, har ett 

bestämmande inflytande över två eller flera företag bör medföra att företagen är i 

intressegemenskap. Det som är av relevans är det faktiska inflytandet över företagen. 

Anledningen till att ett andelsinnehav inte ställdes upp hänger samman med den risk man såg 

avseende fiktiva överlåtelser för att kringgå reglerna.94 

 
86 Definitionen återfinns i följande lagrum: framtida substansminskningar 20 kap. 23 § IL, riktade 

ränteavdragsbegränsningar 24 kap. 16 § IL, kapitalförlust till företag i intressegemenskap 25 kap. 7 § IL, 

avyttring av näringsbetingade andelar och andra tillgångar 25 a kap. 2 § IL, koncernavdrag 35 a kap. 4 § IL samt 

CFC-beskattning 39 a kap. 3 § IL.  
87 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 25 a kap. 2 § IL. 
88 Prop 1999/2000:2 s 334 f. 
89 Prop 2003/04:10 s. 60. 
90 Prop 1986/87:42 s 34 f. 
91 Prop 2012/13:1 s. 239 samt prop 2008/09:65 s. 83. 
92 Prop 2012/13:1 s 239. 
93 Prop 2008/09:65 s 48. 
94 Prop 1986/87:42 s 35. 
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Att det inte är de formella förhållandena som beaktas framgår även av praxis på området. I RÅ 

1986 Aa 225 prövade HFD om intressegemenskap förelåg. Målet handlade om tre 

primärföreningar, en förvaltande förening och ett bolag. Genom stadgarna samt samarbetsavtal 

hade den förvaltande föreningen ålagts att ansvara för den förvaltande verksamheten av 

primärföreningarna. En av föreningarna ägde även 90 procent av aktierna i bolaget. Resterande 

andelar ägdes av de två andra föreningar. Regeringsrätten fann att förhållandet utgjorde en 

grupp av näringsidkare vilka bedömdes stå under i huvudsak gemensam ledning. Följden blev 

att intressegemenskap rådde dem emellan.  

 

HFD prövade även om intressegemenskap förelåg i RÅ 2003 not. 138. Målet rörde en koncern 

där ett bolag via ett optionsavtal skulle förvärva aktier i ett bolag från ett annat koncernföretag. 

Som säkerhet för optionsavtalet lämnades aktierna som pant till moderbolaget till bolaget som 

förvärvade optionsavtalet.  

 

Domstolen angav att uttrycket “står under i huvudsak gemensam ledning” avser det faktiska 

inflytandet vilket inte behöver överensstämma med den formella bilden av bolaget. Vidare 

ansågs ett optionsavtal, under vissa förutsättningar, kunna medföra ett faktiskt inflytande och 

att bolagen därmed stod under gemensam ledning.  

 

Vanligen innebär ett optionsavtal en rätt om ändrade ägarförhållanden i framtiden. Ett sådant 

avtal kan dock förenas med villkor som innebär att ett faktiskt inflytande kan uppstå redan vid 

avtalets ingående och att företagen står under i huvudsak gemensam ledning. HFD konstaterade 

att ett optionsavtal med villkor kan innebära faktiskt inflytande och därmed konstituera att 

företagen står under i huvudsak gemensam ledning. 

 

Sammantaget kan uttrycket under i huvudsak gemensam ledning bedömas föreligga mellan 

samtliga bolag inom en koncern. Med koncern avses såväl äkta som oäkta koncerner. För att 

det ska vara fråga om koncerner krävs innehav motsvarande mer än 50 procent av röstetalet. 

Därutöver kan även lägre andelsinnehav omfattas, främst i situationer där flera personer agerar 

tillsammans. 
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3.3.5 Väsentligt inflytande 

En annan definition av intressegemenskap är företag som genom innehav av ägarandel eller på 

annat sätt har väsentligt inflytande i det andra företaget. Definitionen återfinns bland annat i 

fråga om riktade ränteavdragsbegränsningar, avyttring av näringsbetingade andelar och vissa 

andra tillgångar, koncernavdrag och skalbolag.95 

 

Till skillnad från kvantifierbara innehav lämnar benämningen väsentligt inflytande större 

tolkningsutrymme. Uttrycket omfattar äkta och oäkta koncerner.96 För att koncernförhållanden 

ska uppstå krävs vanligen ett ägande som innebär röstmajoritet. Här är det inte av vikt huruvida 

det är en fysisk eller juridisk person som är “moder” i koncernen eftersom även oäkta koncerner 

träffas av bestämmelsen.  

 

Vidare anges att väsentligt inflytande utgör en term som förekommer på flertalet ställen inom 

den skatterättsliga lagstiftningen och att termen anses vara ett “vedertaget uttryck” för när 

intressegemenskap föreligger. Regeringen framhåller att det inte är ett nytt begrepp och att de 

tidigare förarbetsuttalanden som avser begreppet fortfarande är tillämpliga i de delarna.97 

 

Av förarbetena till de riktade ränteavdragsbegränsningarna anges att även innehav strax under 

50 procent kan omfattas. Det anges dessutom att det utöver ägarandel kan finnas andra faktorer 

som är av betydelse för att bedöma huruvida väsentligt inflytande föreligger.98 

 

Att andra faktorer utöver storleken på, direkta och indirekta, andelsinnehav kan medföra 

väsentligt inflytande anges även i fråga om avyttring av näringsbetingade andelar. Samma 

definition används i fråga om skalbolag och uttrycket ska tolkas på samma sätt.99 Som exempel 

anges fall där flera fysiska personer samverkar genom att äga enskilda bolag som tillsammans 

äger ett skalbolag. Deras respektive andel i skalbolaget kan vara litet, men tillsammans anses 

väsentligt inflytande föreligga vilket medför intressegemenskap mellan bolagen och 

skalbolaget.100 

 
95 Bestämmelserna återfinns i följande lagrum: riktade ränteavdragsbegränsningar 24 kap. 16 § IL, avyttring av 

näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar 25 a kap. 2 § IL, koncernavdrag 35 a kap. 4 § och skalbolag 

49 a kap. 5 § IL.  
96 Prop 2008/09:65 s. 46. 
97 Prop 2012/13:1 s. 239. 
98 Prop 2012/13:1 s. 239.  
99 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 25 a kap. 2 § IL. 
100 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 49 a kap. 5 § IL. 
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Att samverkan mellan flera parter kan medföra att väsentligt inflytande föreligger har även 

prövats i praxis. I HFD 2020 ref. 68 prövades huruvida en långivare hade sådant väsentligt 

inflytande i ett bolag som medförde att de var i intressegemenskap.  

 

Målet rörde ett holdingbolag som var ett helägt dotterbolag till ett luxemburgskt bolag som 

utgjorde moderbolag. Moderbolaget ägdes till cirka 96 procent av ett partnerskap bestående av 

fem olika partnerskap, vilket utgjorde en kontraktsrättslig konstruktion bildad av 130 

investerare. Partnerskapen var ingen juridisk person, vilket innebar att den inte kunde ingå avtal 

eller inneha tillgångar eller skulder. Partnerskaperna utgjorde tillsammans en fond vilken 

förvaltades av två bolag, s.k. general partners, vilka benämns som GP-bolagen. 

 

Holdingbolaget hade fått ett lån från sitt luxemburgiska moderföretag. Därefter hade 

moderbolaget överlåtit fordran på holdingbolaget till GP-bolagen i samband med ett återköp 

av egna aktier. HFD prövade inledningsvis vem som betraktades som långivare för att därefter 

ta ställning till om holdingbolaget och långivaren var i intressegemenskap.  

 

Domstolen fann att fonden i sig inte kunde utgöra långivare med anledning av avsaknaden av 

rättskapacitet. I stället skulle antingen GP-bolagen eller investerarna betraktas som långivare. 

Genom att beakta den avtalskonstruktion som förelåg konstaterades att äganderätten till 

fondens förmögenhet var avskild från förvaltningen av dess tillgångar. Vidare konstaterades 

att det var investerarna som tillsammans ägde fondens tillgångar, vilket bl.a. omfattade fordran 

på holdingbolaget. Därav landade HFD i att investerarna betraktades som långivare.  

 

Avseende om det förelåg intressegemenskap mellan investerarna och holdingbolaget tog 

domstolen sikte på att investerarna ägde del i moderbolaget som i sin tur ägde holdingbolaget. 

På så sätt hade investerarna ett indirekt ägande i dotterföretaget. Deras respektive delar var 

dock så små att det inte förelåg väsentligt inflytande utifrån deras enskilda innehav. 

 

Däremot bedömde domstolen att investerarna genom fondavtal överlåtit förvaltningen av 

fondens tillgångar till GP-bolagen. På så sätt hade det inflytande som följer av respektive andel 

samlats hos GP-bolagen vilka förvaltade fonden för investerarnas räkning. HFD bedömde att 

investerarna tillsammans med GP-bolagen hade väsentligt inflytande i bolaget och att 

intressegemenskap rådde utifrån ränteavdragsbegränsningsreglerna. 
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Rättsfallet är ett exempel på en situation där en samverkan mellan flera parter kan innebära att 

väsentligt inflytande, och i förlängningen intressegemenskap, föreligger i realiteten trots att var 

parts enskilda innehav inte är tillräckligt för att medföra väsentligt inflytande. 

 

I sammanhanget bör nämnas att Skatteverket i sitt ställningstagande från 2013 angett att det 

går att presumera att väsentligt inflytande föreligger vid ägande av 40 procent och uppåt. 

Dessutom anges att innehav under 40 procent kan medföra att väsentligt inflytande föreligger, 

men att det i de situationerna krävs en bedömning av omständigheterna. Därutöver anges att 

innehav som kraftigt understiger 40 procent i vissa fall kan omfattas. Det handlar om situationer 

där flera delägare samverkar och deras gemensamma agerande medför väsentligt inflytande.101 

 

Att innehav om 40 procent kan omfattas av uttrycket “väsentligt” förekommer i Gäverths 

artikel i Skattenytt.102 Detta ligger i linje med vad Påhlsson har diskuterat där han angett att 

uttrycket väsentligt vanligen handlar om innehav motsvarande 40 procent eller åtminstone 

mellan 40 och 50 procent.103 Därutöver har det i förarbeten resonerats kring skatterättsliga 

kvantifierande termer i allmänna drag. Vid bedömning av den generella innebörden av 

begreppet “väsentligt” utifrån skatterättsligt hänseende landade bedömningen i innehav om 40 

procent.104 

 

Sammantaget kan det konstateras att koncerner, äkta som oäkta, omfattas av uttrycket 

väsentligt inflytande. Intressegemenskap kan dock föreligga även vid andelsinnehav som 

understiger de krav som ställs på en koncern. Av förarbeten framgår att innehav strax under 50 

procent medför väsentligt inflytande. Utifrån Gäverths, Påhlssons och Skatteverkets syn bör 

även innehav vid 40 procent av röstetalet omfattas av uttrycket. Lägre andelsinnehav kan 

beaktas i de fall flera personer samverkar. I sådana situationer uppgår inte deras respektive 

innehav till 40 procent av röstetalet, men deras gemensamma inflytande kan göra det. 

 
101 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131-117306-13/111, meddelat 2013-02-25. 
102 Gäverth, L. Skattenytt 2002 s. 386. 
103 Påhlsson, R. Skattenytt 1999 s. 617. 
104 Prop 1999/2000:2 s. 505. 
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3.3.6 Koncern av sådant slag som följer av 1 kap. 4 § ÅRL 

I fråga om de generella ränteavdragsbegränsningar, bestämmelser om ränta vid finansiell 

leasing och bestämmelser om situationer med gränsöverskridande inslag avses med begreppet 

intressegemenskap företag som ingår i en koncern av sådant slag som följer av ÅRL.105 

 

Vad som utgör en koncern enligt ÅRL har redogjorts i avsnitt 2.2.1 ovan. I korta drag krävs ett 

innehav överstigande 50 procent av rösterna i ett annat företag. Skillnaden från den 

civilrättsliga definitionen i ABL är att bestämmelsen i ÅRL även omfattar oäkta koncerner.106 

Att koncernen ska vara “av sådant slag” som följer av ÅRL innebär att även utländska 

koncerner omfattas av uttrycket under förutsättning att de krav som anges i ÅRL är 

uppfyllda.107 

 

Utöver koncerner omfattar bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar och ränta vid 

finansiell leasing även handelsbolag. Den del som tar sikte på handelsbolag är likalydande i 

båda lagrummen.108 

 

Bestämmelsen innebär att ett företag som äger del i svenska handelsbolag eller i utlandet 

delägarbeskattade juridiska personer är i intressegemenskapen. Detsamma gäller om företaget 

via nyss nämnda associationer äger del i ett svenskt handelsbolag eller i utlandet 

delägarbeskattade juridiska personer. Detta gäller dock inte om företagen bedöms ingå i samma 

koncern enligt ÅRL. Båda situationerna avser direkt och indirekt innehav.109 

3.4 Omständigheter som konstituerar ekonomisk intressegemenskap 

Ett annat uttryck som används i IL där begreppet intressegemenskap används är ekonomisk 

intressegemenskap. Användandet av ekonomisk intressegemenskap återfinns i den svenska 

korrigeringsregeln och har funnits i svensk rätt under en längre period.110 Bestämmelsen 

motsvarar artikel 9 i OECD:s modellavtal.111  

 
105 Bestämmelserna återfinns i följande lagrum: generella ränteavdragsbegränsningar 24 kap. 22 § IL, ränta vid 

finansiell leasing 24 a kap. 3 § IL och situationer med gränsöverskridande inslag 24 b kap. 3 § IL.  
106 1 kap. 3 § 1 st. 1 p. ÅRL, prop 1999/2000:2 s. 24 samt Andersson, M. m.fl. kommentaren till 2 kap. 5 § IL. 
107 Prop. 2017/18:245 s. 125. 
108 24 kap. 22 § IL och 24 a kap. 3 § IL. 
109 Prop 2017/18:245 s. 126. 
110 Prop 1965:126 s. 88. 
111 Jfr. 14 kap. 19 § IL och art. 9 OECD:s modellavtal. 
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Ekonomisk intressegemenskap föreligger antingen genom att (i) en näringsidkare äger en 

kapitalandel i ett företag alternativt att samma person äger del i två företags kapital, eller (ii) 

en näringsidkare eller person deltar i ledningen eller övervakningen över företaget.112 

 

Bestämmelsen infördes i syfte att få bukt med problematiken kring att beskattningsbar inkomst 

flyttades mellan samverkande företag genom oriktig prissättning. Problematiken avsåg främst 

situationer där ett företag tagit kontroll över en produktionskedja genom samverkan mellan 

flera bolag och kontroll över ledningen. På så sätt kunde ett företag sälja med låg vinstmarginal 

till ett annat företag som i sin tur fick en större vinst.113  

3.4.1 Deltar i ledningen eller övervakningen 

Vad som avses med ekonomisk intressegemenskap är inte helt tydligt. Av förarbetena anges 

att de företag som samverkade genom att ta kontroll över en produktionskedja i exemplet under 

avsnitt 3.4 ovan ansågs vara i intressegemenskap. Andra situationer är fall där enskilda 

personer eller sammanslutningar har makt över olika företag.114 

 

Det har även lyfts att företag som har ett ekonomiskt intresse i ett annat företag befinner sig i 

ekonomisk intressegemenskap. Av en tidigare SOU framgår att bestämmelsen omfattar företag 

som är ekonomiskt intresserade i en rörelse som bedrivs i Sverige alternativt har inflytande på 

dess ledning. Med ekonomiskt intresse avses bl.a. innehav i aktier eller lån.115  

 

Avseende att delta i ledningen eller övervakningen av ett bolag framgår av förarbetena att 

uttrycket tar sikte på inflytande genom ägande. Det poängteras dock att det är fråga om reellt 

inflytande vilket innebär att bestämmelsen inte enbart handlar om faktiskt ägande.116 Även den 

felaktiga prissättningen kan utgöra en indikator på att intressegemenskap föreligger.117 

 

 
112 14 kap. 20 § IL. 
113 Prop 1927:102, Beskattning av inländska juridiska personens inkomst - Beskattning av moder- och 

dotterföretag samt därmed sammanhängande problem. 
114 Prop 1927:102. 
115 SOU 1962:59 s. 201. 
116 Prop 2005/06:169 s. 90. 
117 Prop 1982/83:73 s. 11. 



 

 

26 

Att närmare precisera vad som avses med intressegemenskap utifrån lag, förarbeten eller praxis 

har varit besvärligt. Däremot behandlar Arvidsson uttrycket i sin doktorsavhandling om dolda 

vinstöverföringar.118 

 

Vad gäller kontroll av företagen krävs det deltagande i ledningen eller övervakningen. Här 

diskuterar Arvidsson att andra former av kontroll än ägande torde omfattas, exempelvis sådan 

som föreligger vid lån.119 Detta är en linje som stämmer överens med vad som framgår av den 

tidigare SOU:n som bland annat exemplifierade lån som ekonomiskt intresse.   

 

Vad som mer specifikt avses med kontroll är tämligen svårt att fastställa. Arvidsson anser att 

alla typer av faktiskt inflytande på företagets agerande bör omfattas av uttrycket.120 Även RSV, 

numera SKV, är av samma ståndpunkt och har angett att kontroll många gånger är kopplat till 

ägande, men att det kan uppstå på annat sätt genom faktiskt inflytande.121 

 

Därutöver kan andra former av kontroll, oaktat ägande, medföra att intressegemenskap 

föreligger enligt Arvidsson. Vad som avses är s.k. bulvanförhållanden och situationer där ett 

företag är så pass beroende av ett annat företag att detta kan utöva inflytande på det förstnämnda 

företagets ledning.122 Det kan exempelvis handla om situationer där det enbart finns en 

underleverantör och att företaget i fråga är beroende av dess leveranser. 

3.4.2 Äger del i företagets kapital 

Avseende andelsinnehav i ett företags kapital specificeras det inte huruvida det ställs krav på 

ett visst procentuellt innehav eller inte. Enligt Arvidssons mening bör det således räcka med en 

mindre kapitalandel, utan krav på visst inflytande eller att det ska vara fråga om koncernföretag. 

Han anser även att andelens storlek är beroende av företagets storlek där det för större företag 

bör räcka med en mindre kapitalandel.123 

 

 
118 Arvidsson, R.(1990) Dolda vinstöverföringar En skatterättslig studie av internprissättningen i 

multinationella koncerner, s. 141.  
119 Arvidsson, R. (1990) s. 141 f.  
120 Arvidsson, R. (1990) s. 141 f.  
121 Riksskatteverket (2003) PM Informations- och dokumentationsskyldighet avseende internationella företags 

prissättning av interntransaktioner, s. 10. 
122 Arvidsson, R. (1990 s. 142.  
123 Arvidsson, R. (1990) s. 141. 
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Sammantaget konstaterar Arvidsson att det inte ställs upp någon gräns på andelsinnehav varken 

utifrån nationell rätt eller utifrån OECD. Han anger att det kan ha varit ett medvetet val vid 

införandet av bestämmelsen i syfte att omfatta alla former av ägarinflytande, oaktat 

andelsinnehav.124 

 

RSV har gett uttryck för en liknande ståndpunkt i sin promemoria från 2003. Där konstateras 

att det inte föreligger något krav på storleken av innehavet och att även en mindre andel i 

företagets kapital kan vara tillräckligt.125  

 

För att sammanfatta ekonomisk intressegemenskap kan det föreligga antingen genom ägande 

av kapitalandel alternativt genom deltagande i ledningen eller övervakningen. Båda uttrycken 

omfattar, enligt Arvidsson, koncernföretag, det vill säga moder-, dotter- och systerföretag.126 

Detta har även stöd i lagkommentaren.127 Därutöver kan mycket små andelsinnehav omfattas 

samt situationer där en eller flera personer kan utöva ett faktiskt inflytande över ett företag.

 
124 Arvidsson, R. (1990) s. 179. 
125 Riksskatteverket (2003) s. 10. 
126 Arvidsson, R. (1990) s. 179. 
127 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 14 kap. 20 § IL. 
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4 Lagrummens sammansättning och tillkomst 

I föregående avsnitt har det konstaterats att det föreligger sju olika typer av omständigheter 

som kan konstituera intressegemenskap. Dessa omständigheter kombineras vanligen med 

varandra där lagrummen omfattar fler än enbart en situation. Utifrån de 14 lagrum som 

definierar intressegemenskap har det gått att konstatera nio olika sammansättningar av 

omständigheter som utgör intressegemenskap. 

 

De sammansättningar av omständigheter som definierar intressegemenskap är:  

● deltar i ledningen eller övervakningen alternativt äger del i företagets kapital,128 

● moder- och dotterföretag alternativt står under i huvudsak gemensam ledning,129 

● moder- och dotterföretag, står under i huvudsak gemensam ledning alternativt 

andelsinnehav motsvarande 25 procent av rösterna eller kapitalet,130 

● väsentligt inflytande,131 

● väsentligt inflytande alternativt under i huvudsak gemensam ledning,132 

● andelsinnehav motsvarande 25 procent av kapitalet,133 

● med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag samt i vissa fall handelsbolag,134 

● koncern av sådant slag som följer av ÅRL samt i vissa fall handelsbolag samt,135 

● koncern av sådant slag som följer av ÅRL alternativt andelsinnehav.136 

4.1 Definitionernas tillkomst 

De olika definitionerna av intressegemenskap har tillkommit vid olika tidpunkter i svensk rätt 

där vissa funnits sedan en lång tid tillbaka medan andra är relativt nya. Nedan följer en 

redogörelse för de sammansättningar som definierar intressegemenskap samt dess tillkomst. 

 

 
128 14 kap. 20 § IL. 
129 25 kap. 7 § IL samt 20 kap. 23 § IL. 
130 39 a kap. 3 § IL. 
131 49 a kap. 5 § IL. 
132 24 kap. 16 § IL, 25 a kap. 2 § IL samt 35 a kap. 4 § IL. 
133 6 a kap. 6 § IL. 
134 17 kap. 19 a och 22 c §§ IL. 
135 24 kap. 22 § IL och 24 a kap. 3 § IL. 
136 24 b kap. 3 § IL. 
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Att intressegemenskap kan föreligga vid deltagande i ledningen eller övervakningen av ett 

företag alternativt om en person äger del i företagets kapital återfinns enbart i en bestämmelse. 

Bestämmelsen är kopplad till korrigeringsregeln och definierar ekonomisk 

intressegemenskap.137 Regleringen har funnits sedan kommunalskattelagen tillkom år 1928. 

Dess nuvarande lydelse infördes 1965.138  

 

Därefter har definitionen moder- och dotterföretag samt att företagen står under i huvudsak 

gemensam ledning införts i svensk rätt och används i två lagrum.139 Båda bestämmelserna har 

funnits sedan 1999, då inkomstskattelagen infördes. Dessförinnan återfanns bestämmelsen om 

kapitalförlust vid avyttring till företag i intressegemenskap i lag om statlig inkomstskatt från 

1947 och bestämmelsen om avdrag för substansminskningar tillkom 1981.140  

 

Att definiera intressegemenskap utifrån moder- och dotterföretag alternativt att företagen står 

under i huvudsak gemensam ledning har även återkommit på senare tid. Avseende reglerna om 

CFC-beskattning avses med intressegemenskap moder- och dotterföretag, företag som står 

under i huvudsak gemensam ledning samt andelsinnehav motsvarande innehav eller kontroll 

av 25 procent av kapitalet eller rösterna.141 Bestämmelsen har funnits sedan 2004 och ändrades 

under 2018. Revideringen som gjordes under 2018 syftade till att anpassa definitionen till EU-

rätten där innehav eller kontroll som motsvarade 25 procent ansågs vara tillräckligt. Detta i 

stället för tidigare krav om 50 procent.142 

 

Efter införandet av moder- och dotterföretag samt att företagen står under i huvudsak 

gemensam ledning infördes definitionen väsentligt inflytande. Bestämmelsen används i fråga 

om skalbolag och infördes 2002.143 

 

Strax därefter, under 2003, tillkom bestämmelser om avyttring av näringsbetingade andelar och 

vissa andra tillgångar där definitionen väsentligt inflytande alternativt att företagen står under 

 
137 14 kap. 19-20 §§ IL. 
138 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 14 kap. 20 § IL. 
139 20 kap. 23 § IL samt 25 kap. 7 § IL. 
140 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 25 kap. 7 § IL samt 20 kap. 23 § IL. 
141 39 a kap. 3 § IL. 
142 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 39 a kap. 3 § IL. 
143 49 a kap. 5 § IL samt Andersson, M. m.fl. kommentaren till 49 a kap. 5 § IL. 
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i huvudsak gemensamt inflytande används.144 Här återkommer två uttryck som tidigare använts 

för att definiera intressegemenskap. 

 

År 2008 infördes bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar med definitionen väsentligt 

inflytande eller att företagen står under i huvudsak gemensam ledning.145 Det vill säga samma 

definition som infördes under 2003 avseende avyttring av näringsbetingade andelar och vissa 

andra tillgångar. Begränsningsreglerna tillkom i syfte att motverka räntesnurror och har 

därefter reviderats för att anpassas till EU-rätten samt det pågående arbetet inom OECD och 

BEPS-projektet. Dess nuvarande lydelse tillkom 2018.146 

 

Under perioden ränteavdragsbegränsningsreglerna reviderades tillkom definitionen av 

intressegemenskap kopplat till reglerna om koncernavdrag. Definitionen är densamma som för 

ränteavdragsbegränsningar; väsentligt inflytande eller att företagen står under i huvudsak 

gemensam ledning.147 Lagrummet infördes 2010 som en anpassning till EU-rätten. Detta efter 

vägledande domar från EU-domstolen, men även efter att HFD konstaterade att de svenska 

koncernbidragsreglerna inte var förenliga med unionsrätten.148 Definitionerna är likalydande, 

infördes i nära anslutning till varandra samt har influenser från EU. 

 

Avseende andelsinnehav är det ett lagrum som enbart använder ett procentuellt 

kapitalandelsinnehav som grund för intressegemenskap.149 Bestämmelsen har sin bakgrund i 

ett EU-direktiv där intressegemenskap ska motsvara direktivets uttryck “närstående bolag”. 

Utifrån direktivet förelåg en valmöjlighet kring om innehavet skulle avse kapital eller röster i 

bolaget där Sverige valde kapitalandel. Bestämmelsen trädde i kraft 2004.150  

 

Två lagrum definierar intressegemenskap utifrån när förutsättningar för att lämna 

koncernbidrag med avdragsrätt föreligger. Utöver koncernbidragsrätt omfattar båda 

bestämmelserna även handelsbolag i vissa fall. De krav som ställs är antingen att ett företag 

 
144 25 a kap. 4 § IL samt Andersson, M. m.fl. kommentaren till 25 a kap. 4 § IL. 
145 24 kap. 16 § IL. 
146 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 24 kap. 16 § IL. 
147 35 a kap. 4 § IL. 
148 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 35 a kap. 4 § IL. 
149 6 a kap. IL, bestämmelsen som avses är 6 a kap. 6 § IL. 
150 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 6 a kap. 6 § IL. 
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äger del i ett handelsbolag alternativt att handelsbolaget ingår i samma koncern.151 

Bestämmelserna infördes 2004 respektive 2005.152 

 

I relativ närtid, under 2018, tillkom två likalydande bestämmelser som definierar 

intressegemenskap utifrån koncerndefinitionen i ÅRL samt i vissa fall även omfattar 

handelsbolag.153 Bestämmelserna är likalydande och infördes under samma år. 

 

Slutligen används sammansättningen koncern enligt ÅRL alternativt andelsinnehav 

motsvarande 25 eller 50 procent av röstetalet eller kapitalet alternativt rätt till 25 procent av 

vinsten i ett lagrum för att definiera intressegemenskap.154 Definitionen knyter an till begreppet 

“kontrollgrupp” och “närstående” som används avseende OECD:s BEPS-rekommendationer 

samt “närstående företag” i EU:s direkt mot skatteundandraganden. Bestämmelsen infördes 

2019 och trädde i kraft 2020. En revidering gjordes under 2021 som en anpassning till EU-

rätten.155 

 

Sammantaget har begreppet intressegemenskap använts i svensk rätt under en längre period. 

Inledningsvis användes uttrycken moder- och dotterföretag, att företagen som står under i 

huvudsak gemensam ledning samt väsentligt inflytande för att definiera begreppet. Därefter 

har nya definitioner införts och vissa av de tidigare definitionerna har återkommit.

 
151 17 kap. 19 a och 22 c §§ IL. 
152 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 17 kap. 19 a och 22 c §§ IL. 
153 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 24 kap. 22 § IL och 24 a kap. 3 § IL. 
154 24 b kap. 3 § IL. 
155 Andersson, M. m.fl. kommentaren till 24 b kap. 3 § IL. 
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5 Likheter och skillnader 

I uppsatsens tidigare avsnitt har de olika definitionerna av intressegemenskap samt vissa 

närbesläktade uttryck preciserats. Följande avsnitt avser att jämföra och kortfattat sammanfatta 

vad som framkommit om de olika definitionernas innebörd i syfte att utröna vilka likheter 

respektive skillnader som finns mellan dem. 

5.1 Definitionernas utformning 

Uppsatsen inledande delar behandlade de olika koncerndefinitionerna. För att sammanfatta 

begreppet koncern avser det moder och dotterförhållanden. Sådana förhållanden uppstår om 

moderföretaget har röstmajoritet. Det kan uppnås genom innehav av andelar överstigande 50 

procent av rösterna, men även andra situationer kan innebära att ett sådant förhållande 

uppstår.156 Det vill säga att regeln till viss del är anpassad till att beakta de faktiska 

förhållandena och inte enbart de materiella.  

 

De skillnader som återfinns mellan definitionen i ABL och ÅRL handlar om definitionen av 

moderföretaget. Bestämmelsen i ÅRL, till skillnad från ABL, tar sikte på fler 

associationsformer och även oäkta koncerner omfattas av definitionen.157 

 

Vissa lagrum definierar intressegemenskap utifrån en koncern av sådant slag som följer av 

ÅRL, men med tillägget att även handelsbolag kan omfattas vid lägre andelsinnehav. Att 

koncernen ska vara “av sådant slag” innebär att även utländska motsvarigheter omfattas.158 I 

de fall ett bolag äger del i ett svenskt handelsbolag eller utländsk motsvarighet omfattas även 

dem av intressegemenskapen. Detta gäller dock inte om företagen bedöms ingå i samma 

koncern enligt ÅRL.159 

 

Likheterna mellan definitionen av intressegemenskap och koncerndefinitionen i ÅRL är stora 

med anledning av att de bygger på samma bestämmelse. Skillnaden består i att definitionen av 

intressegemenskap är vidare avseende att även utländska koncerner omfattas samt att 

 
156 1 kap. 11 § ABL samt 1 kap. 4 § ÅRL. 
157 Prop 1999/2000:2 s. 24 samt Andersson, M. m.fl. kommentaren till 2 kap. 5 § IL. 
158 Prop 2017/18:245 s. 125. 
159 Prop 2017/18:245 s. 126. 
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handelsbolag kan omfattas av gemenskapen trots att andelsinnehavet understiger de krav som 

ställs på en koncern. För handelsbolag räcker det med andelsinnehav, oaktat andelens storlek, 

för att intressegemenskap ska råda mellan företaget och handelsbolaget. Med andra ord är det 

lågt ställda krav avseende innehav i handelsbolag. På så sätt kan bestämmelsen om 

intressegemenskap anses ha ett vidare omfång än koncerndefinitionen i ÅRL. 

 

Andra definitioner av intressegemenskap som ligger nära koncerndefinitionen i ÅRL är 

uttrycken moder- och dotterföretag, att företagen står under i huvudsak gemensam ledning samt 

att det föreligger ett väsentligt inflytande.  

 

Med moder- och dotterföretag avses det civilrättsliga koncernbegreppet.160 Däremot omfattas 

även oäkta koncerner av uttrycket.161 Detta motsvarar den definition av koncern som följer av 

ÅRL eftersom oäkta koncerner faller inom definitionen. Det bör dock uppmärksammas att 

uttrycket inte omfattar systerföretag, vilket innebär att samtliga koncernföretag inte avses. 

 

Att använda uttrycket moder- och dotterföretag, men samtidigt omfatta oäkta koncerner av 

uttrycket, kan uppfattas som något märkligt. Det kan ifrågasättas om det inte hade varit mer 

lämpligt att hänvisa till koncerndefinitionen i ÅRL som omfattar oäkta koncerner, i stället för 

att använda uttrycket moder- och dotterföretag. En förklaring kan vara att uttrycket moder- och 

dotterföretag infördes tidigare i svensk rätt för att beskriva intressegemenskap än vad uttrycket 

koncern av sådant slag som följer av ÅRL gjordes. 

 

Angående att företagen står under i huvudsak gemensam ledning avses koncernföretag. Detta 

gäller oberoende av moderbolagets associationsform, det vill säga att oäkta koncerner 

omfattas.162 Även systerföretag där antingen en fysisk person, en grupp av närstående fysiska 

personer alternativt en juridisk person utgör ägare omfattas av uttrycket.163 Detta motsvarar 

den koncerndefinition som följer av ÅRL. Likheter finns även med uttrycket moder- och 

dotterföretag men med skillnaden att uttrycket omfattar samtliga koncernföretag, det vill säga 

även dotterdotterföretag och systerföretag. 

 

 
160 Prop 1999/2000:2 s. 334 f. 
161 Prop 1999/2000:2 s 334 f. 
162 Prop 1986/87:42 s 34 f. 
163 Prop 2003/04:10 s. 60. 
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Det antyds dock att även lägre andelsinnehav kan innebära att företagen står under i huvudsak 

gemensam ledning. Det som är av vikt är det faktiska inflytandet och inte de formella 

förhållandena.164 Situationer där en fysisk person eller grupp närstående fysiska personer har 

ett bestämmande inflytande över två eller flera företag bör medföra att företagen är i 

intressegemenskap.165 Vid andelsinnehav understigande 50 procent av röstetalet är kraven lägre 

än för en koncern. 

 

Uttrycket väsentligt inflytande omfattar, likt ovan nämnda definitioner, både äkta och oäkta 

koncerner. Därutöver kan det även föreligga vid ett innehav strax under 50 procent.166 Innehav 

motsvarande 40 procent har dessutom bedömts utgöra väsentligt inflytande.167 Även andra 

faktorer utöver ägarandel kan vara av betydelse, exempelvis samverkan mellan flera personer 

som enskilt inte uppnår ett innehav av nämnda procentsatser.168 

 

På liknande sätt som uttrycket under i huvudsak gemensam ledning har bedömts ligga nära den 

koncerndefinition som återfinns i ÅRL, anses även uttrycket väsentligt inflytande till viss del 

ligga nära koncerndefinition i ÅRL. I stor utsträckning talas det om innehav runt 50 procent. 

Däremot kan lägre andelsinnehav och andra situationer medföra att intressegemenskap 

föreligger utifrån uttrycket. Detta skiljer sig från definitionen av koncern som ställer upp ett 

strikt andelskrav.  

 

Uttrycket väsentligt inflytande och att företagen står under i huvudsak gemensam ledning har 

flertalet likheter.  Båda bestämmelserna omfattar fler situationer än koncerndefinitionen i ÅRL 

med fokus på det reella inflytandet. De skillnader som finns mellan definitionerna är, utifrån 

min mening, att det finns uttalanden avseende uttrycket väsentligt inflytande som antyder att 

ett enskilt innehav omkring 40 procent kan medföra intressegemenskap. Något sådant har inte 

framkommit avseende att företagen står under i huvudsak gemensam ledning. 

 

 
164 Prop 2008/09:65 s 48. 
165 Prop 1986/87:42 s. 35, se avsnitt 3.3.4 ovan om RÅ 1986 Aa 225 och RÅ 2003 not. 138. 
166 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
167 Skatteverkets ställningstagande (2013), Gäverth, L. (2002) s. 386 samt prop 1999/2000:2 s. 505. 
168 Prop 2012/13:1 s. 239 samt Andersson, M. m.fl. kommentaren till 49 a kap. 5 § IL. 
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Därutöver kan intressegemenskap föreligga med anledning av direkt eller indirekt 

andelsinnehav. De bestämmelser som avser 25 procent av kapitalet, rösterna eller rätt till 

vinsten ställer materiellt upp samma krav i de fall ett bolag inte har olika aktieslag.169  

 

Det kan dock finnas skillnader i aktieslagen vilket i praktiken medför att intressegemenskap 

kan föreligga utifrån en bestämmelse, men inte utifrån en annan. Det bör uppmärksammas att 

enbart en bestämmelse ställer upp krav om 25 procent av kapitalet.170 Övriga bestämmelser 

tillämpar 25 eller 50 procent av röstetalet eller kapitalet.171 I de situationerna påverkar inte 

förekomsten av olika aktieslag om intressegemenskap föreligger eller inte. 

 

Samtliga bestämmelser som tar sikte på andelsinnehav avser företag, däremot har 

bestämmelsen om CFC-beskattning utvidgats i jämförelse med övriga på så sätt att den 

tillämpas på fysiska såväl som juridiska personer.172 Det ger bestämmelsen ett vidare omfång. 

 

Motsvarande gäller bestämmelsen om situationer med vissa gränsöverskridande inslag. Av 

bestämmelsen anges att det med personer avses både fysiska och juridiska personer. Vid 

bedömning av innehavets storlek ska personer som agerar tillsammans ska betraktas som en 

enda person.173 Att personer som agerar tillsammans betraktas som en person vid bedömningen 

innebär att bestämmelsen, utöver rent materiella innehav, beaktar de faktiska förhållandena och 

vem som i realiteten uppnår 25 procent. 

 

De bestämmelser som tar sikte på 25-procentiga innehav ligger närmre uttrycket intresseföretag 

än koncern. Det skiljer dock fem procentenheter mellan definitionerna. Båda begreppen 

omfattar direkta såväl som indirekta innehav. Det bör även noteras att i de fall det inte 

föreligger någon skillnad i aktieslagen innebär ett andelsinnehav om 25 procent dels att 

intressegemenskap föreligger, dels att företaget som en person äger del i är ett intresseföretag. 

 

I de fall det föreligger 50 procent av röstetalet är definitionen mer lik den koncerndefinition 

som följer av ÅRL.174 Likheter är bland annat att fysiska såväl som juridiska personer omfattas 

 
169 Här avses stam- och preferensaktier samt röststarka respektive röstsvaga aktier. 
170 6 a kap. 6 § 2 st. IL. 
171 24 b kap. 3 § 1 st. IL samt 39 a kap. 3 § IL. 
172 Påhlsson, R. m.fl. (2019) s. 352. 
173 Prop 2019/20:13 s. 124. 
174 Avseende krav på andelsinnehav motsvarande 50 procent se 24 b kap. 3 § 3 st. IL.  
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samt det procentuella kravet om 50 procent. Utifrån ÅRL krävs förvisso mer än 50 procent, 

vilket nyss nämnda lagrum inte ställer upp som krav. Kraven på andelsinnehav är dock 

närliggande.  

 

Definitionen att med avdragsrätt kunna lämna koncernbidrag föreligger då ett moderföretag 

äger mer än 90 procent av kapitalandelarna i ett dotterföretag.175 Associationsformerna som 

kan omfattas är relativt många, däremot faller oäkta koncerner utanför. Bestämmelsen omfattar 

samtliga företag som uppfyller kraven på en koncern, vilket innebär att även dotterdotterföretag 

och systerföretag omfattas. 

 

Utöver att koncernbidragsrätt kan medföra intressegemenskap omfattar båda bestämmelserna 

handelsbolag. När intressegemenskap föreligger mellan företaget och handelsbolaget bedöms 

olika utifrån respektive lagrum. Det ena lagrummet omfattar handelsbolaget i 

intressegemenskapen vid direkt eller indirekt andelsinnehav.176 Det vill säga att ett innehav i 

ett handelsbolag medför att intressegemenskap föreligger. Något krav på att andelen ska vara 

av viss storlek ställs inte upp. Det andra lagrummet omfattar handelsbolag i de fall de ingår i 

samma koncern som bolaget.177 Här tillämpas koncerndefinitionen i ÅRL.178 

 

Sammantaget kan det konstateras att andelskravet som ställs upp på 90 procent är större än den 

civilrättsliga benämningen av koncern. Det bör dock beaktas att innehavet avser kapitalandel 

till skillnad från koncerner som tar sikte på röstetalet. Dessutom omfattas handelsbolag av 

bestämmelsen där det i vissa fall räcker med andelsinnehav medan det i andra fall krävs att de 

ingår i samma koncern. Definitionen anses inte ha några större likheter med övriga begrepp. 

 

Slutligen förekommer uttrycket ekonomisk intressegemenskap som används i den svenska 

korrigeringsregeln och föreligger antingen genom (i) ägande av kapitalandel i ett företags, eller 

(ii) om en person deltar i ledningen eller övervakningen över företaget.179  

 

Avseende kapitalandel specificeras det inte något krav på andelens storlek. Utifrån vad som 

framkommit av redogörelsen ovan bör en mindre andel kunna medföra att ekonomisk 

 
175 35 kap. 2 § IL. 
176 17 kap. 19 a § 2 st. IL. 
177 17 kap. 22 c § 2 st. IL.  
178 Prop 2004/05:33 s. 19. 
179 14 kap. 20 § IL. 
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intressegemenskap är för handen.180 Detta är lågt ställda krav vilket saknar likheter med i 

princip samtliga övriga bestämmelser som gåtts igenom tidigare. Att inte ställa upp något 

andelskrav eller knyta an det till visst inflytande påminner om de regler som beaktat 

andelsinnehav i handelsbolag där det i vissa bestämmelser inte förekommer något krav på en 

procentuell andel. 

 

Vad gäller att delta i ledning eller övervakning har samverkande företag, grupper av enskilda 

personer eller sammanslutningar som har makt över olika företag ansetts vara i ekonomisk 

intressegemenskap.181 Att delta i ledningen eller övervakningen av ett bolag avser reellt 

inflytande vilket kan uppstå genom ägande, men även på annat sätt.182 Detta har vissa likheter 

med uttrycket väsentligt inflytande samt att företagen står under i huvudsak gemensam ledning 

då dessa uttryck tar sikte på det faktiska inflytandet. 

 

Att närmare precisera vad som avses med ekonomisk intressegemenskap har i jämförelse med 

övriga lagrum bedömts svårt. Utifrån vad som framkommit kan sådan intressegemenskap 

föreligga vid andelsinnehav som medför kontroll, men kontroll kan även föreligga trots att 

något ägande inte är för handen.  

 

Sammantaget har ekonomisk intressegemenskap tilldelats en vid definition där mycket små 

andelsinnehav och andra förhållanden kan omfattas. På så sätt bör intressegemenskap utifrån 

övriga bestämmelser innebära att ekonomisk intressegemenskap föreligger, men inte tvärtom. 

I jämförelse med övriga definitioner av intressegemenskap är min uppfattning att det finns få 

likheter mellan dem och ekonomisk intressegemenskap. 

5.2 Definitionernas tillkomst 

Det går även att identifiera vissa likheter och skillnader beaktat lagrummens tillkomst. Den 

definition som först introducerades var ekonomisk intressegemenskap efterföljt av 

användandet av moder- och dotterföretag och att företagen står under i huvudsak gemensam 

ledning. Därefter infördes definitionen väsentligt inflytande. 

 

 
180 Arvidsson, R. (1990) s. 141 samt Riksskatteverket (2003) s. 33. 
181 Se avsnitt 3.4.1 ovan. 
182 Prop 2005/06:169 s. 90. 
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Efter införandet av väsentligt inflytande tillkom sammansättningen av intressegemenskap som 

avser väsentligt inflytande alternativt att företagen står under i huvudsak gemensamt 

inflytande. Det vill säga att två uttryck som tidigare använts för att definiera intressegemenskap 

återkommer. Den sammansättningen har även använts på senare tid för att definiera begreppet. 

Vissa av lagrummen med nyss nämnda sammansättning har även en koppling till arbetet inom 

OECD. Sverige har valt definitionen väsentligt inflytande samt att företagen står under i 

huvudsak gemensam ledning för att definiera företag med viss gemenskap utifrån BEPS-

projektet. 

 

Avseende andelsinnehav går det att konstatera att det funnits sedan 2004. En gemensam 

nämnare avseende de lagrum som ställer upp krav på 25 procentigt innehav av rösterna eller 

kapitalet är att samtliga har en koppling till EU-rättslig reglering. Det antyds att det är en gräns 

som är återkommande inom EU-rätten avseende företag i intressegemenskap. 

 

Definitionen avseende förutsättningarna för koncernbidragsrätt förekommer de i två lagrum, 

vilka infördes under 2004 och 2005. En koncern av sådant slag som följer av ÅRL infördes i 

båda bestämmelserna, som är likalydande, under 2018. Detta utgör två definitioner som inte 

förekommit tidigare. Bestämmelserna avseende koncernbidragsrätt infördes i nära anslutning, 

vilket även bestämmelserna om koncern av sådant slag som följer av ÅRL gjordes. 

 

Sammanfattningsvis går det att se vissa samband mellan när definitionerna infördes och hur de 

är utformade. Benämningen moder- och dotterföretag har inte återkommit sedan 2004 och kan 

möjligen betraktas som utbytt mot övriga definitioner. Som ovan angetts ligger definitionen av 

moder- och dotterföretag nära definitionen av en koncern enligt ÅRL, vilket skulle kunna vara 

en orsak till att koncerndefinitionen används på senare tid i stället för moder- och dotterföretag. 

 

Beaktat den internationella aspekten har Sverige valt att använda begreppen att företagen står 

under i huvudsak gemensam ledning samt väsentligt inflytande för att motsvara andra termer 

som förekommer inom arbetet i OECD. Hur regleringen kommer se ut framöver är osäkert att 

prognostisera, däremot skulle det inte framstå som förvånande om samma definitioner används 

framöver för att definiera bestämmelser om företagsgemenskaper som härrör från 

internationellt arbete.
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6 Avslutande reflektion 

Uppsatsen berör inte djupgående de effekter som de olika definitionerna av begreppet får i 

realiteten. Några av dem är dock betydande för att kunna ta ställning till huruvida användandet 

av intressegemenskap idag är välfungerande eller inte. Av den anledningen vill jag ge läsaren 

en kortfattad insyn i några av de reflektioner som uppstått under processens gång. Detta i syfte 

att ge en mer problematiserande bild av användandet av begreppet.   

 

Utifrån vad som anförts ovan syftar bestämmelserna om intressegemenskap ofta till att minska 

möjlighen till kringgående av lagstiftningen genom att omfatta olika former av samverkan 

mellan fysiska och juridiska personer. Beaktat det fiskala syftet bör reglerna fungera väl då 

flertalet konstellationer bedömts utgöra intressegemenskap. Enligt min mening bör dock andra 

sidan av myntet beaktas, nämligen de som påverkas av om intressegemenskap råder eller inte. 

 

Som advokatsamfundet framfört i ett av sina remissyttrande pågick processer avseende stora 

belopp kring tolkningen av om intressegemenskap förelåg eller inte.183 Att kunna planera och 

prognostisera för framtiden är av vikt för företag där skatter och avdrag behöver kunna 

beräknas korrekt. Begrepp som tilldelats olika definitioner och innehåller vaga rekvisit kan 

skapa en osäkerhet för de företag som berörs. Beaktat det perspektivet kan det ifrågasättas om 

det är lämpligt att ha regler som är utformade på ett sådant sätt. 

 

Samtidigt som det är lätt att kritisera lagstiftningen utifrån de problem som uppstår för de som 

träffas av bestämmelserna är det av vikt att inte glömma bort de överväganden som ligger till 

grund för dess utformning. Skattelagstiftningen har gått från att i princip ha varit suverän för 

varje enskild stat till en internationalisering på EU-rättslig och global nivå. Det finns med andra 

ord ett stort tryck utifrån som påverkar den svenska rättens utformning. 

 

Att enbart anta ett perspektiv, fiskalt såväl som utifrån berörda personer, och se till den 

olägenheten kan bidra till en skev bild av begreppet intressegemenskap. Att sätta upp tydliga 

ramar kan underlätta för företagen men även riskera fler kringgåenden, i stället för att i mer 

vaga termer ange vad som avses med intressegemenskap. Detta är aspekter att ha i åtanke.

 
183 Prop 2008/09:65 s 48, remissyttrandet avser intressegemenskap ifråga om ränteavdragsbegränsningsreglerna.  
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7 Slutsatser 

Den skatterättsliga lagstiftningen innehåller flertalet bestämmelser som behandlar företag i 

olika former av gemenskap. Uppsatsen har primärt berört begreppet intressegemenskap, men 

även belyst vissa andra sammanslutningar såsom en koncern utifrån ÅRL, ABL och reglerna 

om koncernbidragsrätt samt redovisningens begrepp intresseföretag.  

 

Utifrån vad som framkommit definieras intressegemenskap som en form av kontroll eller 

inflytande över ett annat företag. Detta kan uppnås genom visst innehav i bolaget, men även på 

annat sätt genom samgående mellan olika personer. De skillnader som återfinns mellan 

definitionerna handlar dels om vilket procentuellt innehav som krävs, dels vilka personer och 

associationer som omfattas av bestämmelserna. 

 

En gemensam nämnare är att uttryckt intressegemenskap tar sikte på koncerner, men även 

situationer där det finns en viss samverkan eller ett visst ägarintresse som inte är tillräckligt för 

att utgöra en koncern men som ändå ses som relaterade. I stället för att fokusera på de materiella 

ägandeförhållandena tenderar uttrycket intressegemenskap ta sikte på de faktiska 

förhållandena. Det vill säga vilket inflytande som föreligger i realiteten. På så sätt blir det 

svårare att kringgå lagstiftningen, vilket även verkar ha varit ett syfte. 

 

Att fastställa några kvantifierbara definitiva gränser för när intressegemenskap föreligger 

kontra när det inte gör det har till viss del varit svårt. Uttryck som tar sikte på andelsinnehav, 

moder- och dotterföretag, förutsättningar för koncernbidragsrätt samt koncerner av det slag 

som följer av ÅRL går att kvantifiera. Detta med anledning av att bestämmelserna har 

procentuella gränser för innehav avseende när ett visst förhållande föreligger. Det går då att 

skapa en skala som går från innehav om 25 procent av rösterna eller kapitalet i ett bolag upp 

till 90 procent av kapitalet. 

 

Som ovan angetts avses många gånger de faktiska förhållandena, vilket innebär att enskilda 

innehav som understiger nämnda procentsatser ändock kan medföra intressegemenskap i de 

fall flera personer agerar tillsammans. På så sätt utgör den kvantifierade skala från 25 procent 

till 90 procent av andelarna i ett företag inte en definitiv gräns.  
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Uttrycken att stå under i huvudsak gemensam ledning och väsentligt inflytande är svårare att 

kvantifiera. Utifrån förarbetena vid bestämmelsernas införande framgår att syftet många gånger 

har varit att täppa till hål där skatteplanering tidigare varit möjlig. Det går att konstatera att 

innehav om 50 respektive 40 procent torde omfattas av begreppet, men även lägre innehav än 

så. Med beaktande av att det inte föreligger några strikta gränser kopplat till andelsinnehav är 

det svårt att tala om en definitiv kvantifiering av nyss nämnda uttryck. 

 

En indelning som finns är den mellan intressegemenskap och ekonomisk intressegemenskap 

där den sistnämnda skiljer sig i stor utsträckning. Begreppet ekonomisk intressegemenskap har 

en stark koppling till internprissättning där intressegemenskap kan handla om andelsinnehav 

eller kontroll. Detta kan även uppnås vid mycket små, och i vissa fall inga, andelsinnehav. Att 

sådan gemenskap kan föreligga helt utan innehav är unikt då något liknande inte har 

framkommit avseende övriga tolkningar av intressegemenskap.  

 

Däremot bör övriga former av intressegemenskap omfattas av uttrycket ekonomisk 

intressegemenskap. Det vill säga att om det föreligger intressegemenskap utifrån någon av 

övriga termer, så bör även ekonomisk intressegemenskap vara för handen. Det motsatta 

bedöms dock inte gälla. På grund av nyss nämnda finner jag att distinktionen mellan ekonomisk 

intressegemenskap och övrig intressegemenskap är av stor vikt. 

 

Att använda ekonomisk intressegemenskap i stället för intressegemenskap i korrigeringsregeln 

anser jag bidra till en bättre koherens i rättssystemet. Om samma uttryck hade använts skulle 

sannolikt förvirringen kring begreppen varit ännu större än vad den redan är idag.  

 

Vad gäller att samordna övriga definitioner kan det vara svårt utifrån hur intressegemenskap 

används idag. Det går möjligen att se över huruvida det går att finna en gemensam definition 

för de uttryck som tar sikte på reellt inflytande och de olika konstellationer där andelskravet är 

av mindre vikt. 

 

Avseende de bestämmelser som tillämpar andelskrav förekommer det variationer avseende 

både storleken på innehavet och om det avser kapital, röster eller andel i vinst. Sannolikt borde 

det vara möjligt att samordna de bestämmelserna på så sätt att samtliga avser röster, kapitalet 

eller rätt till vinsten. Det vill säga att det inte blir någon skillnad mellan aktieslagen. Att 

samordna de procentuella gränserna ter sig dock, enligt min mening, svårt. 
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En ytterligare del som kan problematisera en samordning är den internationella aspekten. Efter 

att kortfattat berört vilka lagrum som har anknytning till OECD och EU-rätt har det varit 

möjligt att konstatera att både andelsinnehav och mer vaga uttryck såsom väsentligt inflytande 

har kopplingar till den internationella skatterätten. Detta är något som Sverige behöver förhålla 

sig till. Att det där ställs olika krav på situationer som alla benämns som intressegemenskap i 

svensk rätt medför att en samordning blir än mer svår. 

 

Det kan dock ifrågasättas om det var mest lämpligt att använda intressegemenskap för att 

exempelvis definiera uttrycken närstående bolag och kontrollgrupp vilka härstammar från EU-

rätten och OECD. Ett alternativ hade varit att införa nya begrepp. Däremot infördes 

bestämmelserna som har bakgrund i nyss nämnda begrepp under 2004 respektive 2019, det vill 

säga under en tid då intressegemenskap redan tilldelats olika definitioner. Att införa nya 

begrepp, som ligger nära intressegemenskap, hade troligen skapat än mer förvirring. 

 

Att begreppet har tilldelats olika innebörd framgår av lagtext, men även från regeringens sida 

i förarbetena till införda bestämmelser. Om det från början var ett olyckligt resultat eller ett 

medvetet val är något ovisst. Det går dock att se att vissa definitioner, så som väsentligt 

inflytande och att företagen står under i huvudsak gemensam ledning, är återkommande utifrån 

en tidsmässig aspekt. 

 

Emellertid bör det i sammanhanget lyftas att de lagrum som använder begreppet 

intressegemenskap ofta innefattar en hänvisning till den definition som är aktuell. På så sätt är 

det möjligt att särskilja vilken definition som ska tillämpas när, men syftet att använda samma 

uttryck tappar i viss utsträckning sin betydelse. 

 

Att vara lagom oprecis kan betraktas som ett bakomliggande syfte för att motverka 

skatteplanering och kringgåenden. Det kan på förhand vara svårt för lagstiftaren att förutse alla 

tänkbara situationer och kringgående som kan uppstå. Av den anledningen kan vaga termer 

med fokus på inflytande, snarare än ägarandel, bidra till ett materiellt tillfredsställande resultat. 

 

Det är dock av vikt att beakta den andra sidan av myntet, nämligen den skattskyldiga personen. 

Från dennes sida kan det vara problematiskt att inte veta när ett avdrag får göras respektive när 

det inte får göras. Som advokatsamfundet lyft i ett av sina remissyttranden har det pågått 
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processer om höga belopp avseende tolkning av just vaga begrepp inom skattelagstiftningen. 

Detta är belopp som påverkar den skattskyldiges verksamhet.  

 

Huruvida begreppet är för vagt för att vara skattelagstiftning är en fråga som kan ställas. 

Däremot har det framkommit att begreppet intressegemenskap har funnits sedan en lång tid 

tillbaka utan att någon drastisk ändring av begreppet har gjorts. Kritik har förvisso påtalats av 

remissinstanser, men trots det har begreppet och dess olika definitioner kvarstått.  

 

Sannolikt har begreppet intressegemenskap blivit ett vedertaget begrepp inom 

skattelagstiftningen där ett kännetecken är att det föreligger olika definitioner.  Att samordna 

begreppet kan vara svårt i nuläget med tanke på den spridning av andelsinnehav som finns samt 

att bestämmelserna många gånger omfattar olika former av samgående. Att använda de uttryck 

som ställer lägst krav kan få oönskade konsekvenser i de fall ett så lågt krav inte är nödvändigt. 

På samma sätt kan användandet av de högsta kraven medföra minskade skatteintäkter och en 

oönskad möjlighet för företag att skatteplanera. 

 

Sammantaget finner jag att intressegemenskap utgör en något udda skepnad i den annars 

koherenta och tydliga skattelagstiftningen. Flertalet begrepp och uttryck har tilldelats en 

specifik innebörd, men inte intressegemenskap. Kanske kommer vi se intressegemenskap som 

ett av de uttryck som återfinns under de allmänna definitionerna i IL. Om inte får vi leva med 

att det inte går att tala om intressegemenskap i en allmän term. 

 

Avslutningsvis kan intressegemenskap möjligen ses som en förklaring i syfte att minska 

kringgående av skattelagstiftningen, men även en förvirring för den skattskyldige som har att 

bedöma om intressegemenskap råder eller inte.
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