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�� ,QOHGQLQJ

���� %DNJUXQG

Aktiebolagslagens tolfte kapitel utgörs till stor del av vad som brukar kallas borgenärs-
skyddsregler, vars syfte ytterst är att underlätta för bolag att kunna uppbringa risk- och
lånekapital. Det kan tyckas berättigat att göra gällande att en lagreglering som klart anger
begränsningarna för ett bolags möjligheter att betala ut medel till sina ägare, ökar benä-
genheten hos kreditgivare och övriga utomstående affärsparter att satsa medel i företaget.
Det vore dock felaktigt att påstå att lagtexten i sin nuvarande utformning ger uttryck för
det rättsläge som etablerats. Doktrin och praxis har under en längre period ägnat sig åt
utfyllnad och klargörande av utbetalningsreglerna och trots att resultatet av detta arbete
inte varit lika lättillgängligt som själva lagtexten har detta faktum till synes inte hämmat
affärslivet. Om oklarheterna eller avsaknaden av lättillgänglighet skulle haft en dämpande
effekt på borgenärers vilja att ingå affärsuppgörelse med aktiebolag skulle detta kunnat
märkas genom en minskning av antalet aktiebolag. Den minskning som kan tänkas ha
förekommit under de senaste åren torde dock enligt mitt förmenande snarast bero på änd-
ringarna av reglerna rörande bolagens aktiekapital, ändringar varigenom den lägsta grän-
sen kommit att höjas från 50.000 till 100.000 kronor för privata bolag, se närmare 1:3
ABL.

I uppsatsen kommer jag att begränsa framställningen till de bestämmelserna som rör ut-
betalningar i form av vinstutdelningar, samt påföljder vid överträdelser av dessa regler.
Det skall dock omedelbart noteras att vinstutdelningsreglerna omfattar mer än vad som
kan tänkas vara fallet vid en första anblick. Utöver formenliga vinstutdelningar (som fö-
regåtts av ett giltigt bolagsstämmobeslut) faller en rad andra rättshandlingar under re-
gleringarna. Som kommer att framgå under läsningen kan således även ställande av sä-
kerhet, lämnande av lån, samt flera andra dispositioner komma att inbegripas i begreppet
vinstutdelning.

Vid en snabb genomgång av tolfte kapitlet ABL tycks det framgå att då ett bolag delar ut
kontanter till andra än aktieägare inga påföljder aktualiseras, då man i 12:5 ABL finner att
återbetalning endast skall ske om mottagaren varit aktieägare. Vidare framgår inte tydligt
med vilken sorts egendom en utbetalning kan företas, om det endast är kontanta medel
som omfattas av utbetalningsbegreppet eller om även sakvärden faller in under reglering-
en. Dessa och en rad andra frågor har fått sitt svar även om det ännu inte kommer till ut-
tryck i lagtexten. Under arbetets utveckling avser jag att företa en genomgång av hur reg-
lerna tolkats i praxis och doktrin.
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���� 6\IWH�RFK�PHWRG

Syftet med denna uppsats är att försöka bringa klarhet i hur utbetalningsproblematiken
behandlas i dagens rättsläge, med särskilt intresse riktat mot påföljder vid olovliga
vinstutdelningar. Jag avser redogöra för hur de skilda reglerna tolkas och vilka analogislut
som blivit accepterade av domstolarna. Stort utrymme kommer att lämnas åt den aktie-
bolagsrättsliga doktrinen där dessa frågor blivit flitigt behandlade. Under utvecklingen av
ämnet kommer jag även att peka på de förändringar som är att vänta på området med hän-
syn tagen till arbetet som Aktiebolagskommittén presenterat under de senaste åren.

I mitt arbete har jag valt att främst koncentrera mig på senare års doktrin. Flera av de ak-
tuella frågorna har varit ”på tapeten” under en längre period och det har således inte varit
möjligt att behandla all litteratur på området. Vad gäller praxis är de centrala rättsfallen
inte särskilt omfattande varför jag försökt behandla de relevanta prejudicerande målen i
dess helhet. Vad gäller behandlingen GH�OHJH�IHUHQGD� har jag framförallt tagit fasta på vad
som presenterats i SOU 1997:168 9LQVWXWGHOQLQJ� L� DNWLHERODJ. Slutligen har jag försökt
utveckla framställningen genom att ge uttryck för mina åsikter i flera av frågorna.

���� 'LVSRVLWLRQ

Arbetet är uppdelat i fyra centrala kapitel. I kapitel 2 ges själva grunden för uppsatsen; i
detta avsnitt redogörs för utbetalningsbegreppet och särskilt intresse kommer att ägnas
frågan om även andra än aktieägare kan vara mottagare av en aktiebolagsrättslig utbetal-
ning. Vidare kommer att redogöras för några av de rättshandlingar varigenom en utbetal-
ning kan verkställas. I kapitel 3 ges en kort beskrivning av reglerna som anger hur stora
belopp ett bolag äger rätt att betala ut. De två nästföljande kapitlen behandlar påföljderna
vid lagstridiga utbetalningar; kapitel 4 berör den återbäringsplikt som drabbar mottagaren
av en olovlig  vinstutdelning. I kapitel 5 utreds vilket ansvar som kan aktualiseras för de
som medverkat till en olaglig utbetalning.  Framställningen avslutas med en kort sam-
manfattning och kommentar av uppsatsen.

���� 1nJUD�DYVOXWDQGH�RUG

Som brukligt vill jag även tacka alla som varit till både hjälp och stöd under dessa långa
månader av läsande och skrivande. Ett varmt tack riktas till jur. dr. Torsten Sandström för
all hjälp med uppsatsens innehåll, upplägg och inte minst för det vänliga bemötandet. Ett
stort tack även till Maths Heuman och Linnea Sandstedt som kommit med värdefulla
synpunkter och allehanda stöd under arbetets gång.

Och sist, men inte minst: *UD]LH�5RPD«
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�� 9DG�lU�HQ�XWEHWDOQLQJ"

���� ,QOHGQLQJ

I ett aktiebolag brukar det allmänt sägas att det finns åtminstone två olika intressegruppe-
ringar. Å ena sidan finner man de aktieägare som investerat medel genom aktieköp och
som förväntar sig avkastning på det satsade kapitalet och som således i regel önskar att en
så stor del av vinsten som möjligt delas ut till ägarna. Å andra sidan finner man utomstå-
ende  tredje män med vilka avses exempelvis fordringsägare. Dessa har ett starkt intresse
av att bolaget inte töms på sina tillgångar då det skulle försämra deras utsikter att erhålla
betalning för lämnade lån. För att skydda dessa utomstående intressenter har man i lag-
stiftningen satt upp gränser för bl.a. hur mycket ett bolag kan dela ut till sina aktieägare. I
12:1 1 st. ABL anges en första begränsning vad gäller utbetalningar:

8WEHWDOQLQJ�WLOO�DNWLHlJDUQD�DY�ERODJHWV�PHGHO�InU�VNH�HQGDVW�HQOLJW�EHVWlPPHOVHUQD�L
GHQQD�ODJ�RP�YLQVWXWGHOQLQJ��XWEHWDOQLQJ�YLG�QHGVlWWQLQJ�DY�DNWLHNDSLWDOHW��UHVHUYIRQ�
GHQ�HOOHU�|YHUNXUVIRQGHQ�RFK�XWVNLIWQLQJ�YLG�ERODJHWV�OLNYLGDWLRQ�

I detta arbete kommer jag enbart att behandla utbetalningar i form av vinstutdelning, till
aktieägare såväl som till utomstående.1  Därför kommer jag inte att gå in på de problem
som uppstår vid nedsättning av aktiekapital och de olika fonderna eller i samband med ett
bolags likvidation.

En viktig sak att ha i åtanke innan man fördjupar sig i utbetalningsproblematiken är att
lagtexten är missvisande i den meningen att ordalydelsen inte återspeglar vad som är gäl-
lande rätt. Praxis och doktrin har utvidgat och preciserat innebörden av utbetalningsreg-
lerna som återfinns i aktiebolagslagens tolfte kapitel. Genom denna utvidgning har till-
lämpningsområdet för de olika lagstadganden kommit att omfatta en större krets personer
till vilka en utbetalning kan riktas, samt en  precisering av de olika slags egendom med
vilka en utbetalning kan företas.

Vad som kännetecknar en utbetalning är att ett bolag på något sätt för över tillgångar till, i
första hand, en aktieägare. Detta kan ske i form av kontanta medel eller sakvärden.2 Vida-
re måste värdeöverföringen innehålla ett moment av vederlagsfrihet för att kunna klassifi-
ceras som en aktiebolagsrättslig utbetalning. Enligt Nerep skall alla dispositioner som
innebär att ett bolags tillgångar minskar eller att dess skulder ökar betraktas som utbetal-
ningar enligt 12:1 1 st. ABL. Således kan vinstutdelning, koncernbidrag, lån, utbetalning
av löner eller arvoden, andra former av ersättningar, köpeskilling, överföring av sakvär-

                                                
1 Nedan kommer att framgå att vinstutdelningsreglerna även är analogt tillämpliga på andra former av rätts-
handlingar. Vad gäller utbetalningar till andra än aktieägare se närmare nedan avsnitt 2.3.2 Andra mottaga-
re.
2 Se exempelvis Andersson s. 313, Bergström/Samuelsson s. 176, Lodin m.fl. s. 308, Rodhe s. 89 och Ked-
ner/Roos s. 222.
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den, skadestånd, belopp som utbetalas i samband med förlikningar o.s.v. anses som utbe-
talningar, då förutsatt att ett benefikt moment ingår i transaktionerna.3

Det i 12:1 1 st. ABL uppställda s.k. utbetalningsförbudet4 måste förstås mot bakgrund av
dess syfte, d.v.s. att skydda inte bara aktieägarna i ett bolag utan även utomstående tredje
män, det s.k. borgenärsskyddet.5 Om man betraktar 12:1 1 st. ABL utifrån ett borgenärs-
perspektiv framstår det tydligt att vem som är  mottagare av en utbetalning inte påverkar
borgenärens ställning, ur dennes synpunkt är det av underordnad betydelse om ett aktie-
bolag, på ett olovligt sätt, överför pengar eller sakvärden till en aktieägare eller till någon
utomstående; i båda fallen har bolagets förmögenhet minskat i värde och därmed har bor-
genärens ställning försämrats. Samtidigt är det nödvändigt att även ta hänsyn till andra
aspekter, omsättningsskyddet är ännu en viktig faktor man måste ha i åtanke vid en än-
damålsavvägning av skyddsintressena. Med omsättningsskydd avses att parterna i en af-
färstransaktion skall kunna förlita sig på att en rättshandling med affärsmässigt innehåll
anses som giltig enligt ABL. Det är frågan om ett nödvändigt mått av förutsägbarhet för
att inte hämma affärslivet.6 Bestämmelserna som reglerar utbetalningar är resultatet av en
avvägning av dessa motstående intressen.

Det är vidare ytterst viktig att  komma ihåg att enbart det faktum att en värdeöverföring är
att betrakta som en utbetalning i aktiebolagsrättslig mening inte innebär att det föreligger
en lagöverträdelse; för att det skall bli fråga om brott måste en utbetalning medföra att ett
aktiebolag bryter mot utdelningsreglerna som anger hur stort belopp som kan användas
för vinstutdelning.7 Vidare kan det vara bra att ha två andra begrepp klara för sig innan
man fördjupar sig i problematiken; en utdelning kan vara öppen eller förtäckt. För att en
utdelning skall anses vara öppen krävs att den beslutats av bolagsstämman enligt reglerna
i 12:3 ABL.

���� 8WEHWDOQLQJVEHJUHSSHW

Som nämnts ovan krävs, för att man överhuvudtaget skall kunna tala om en utbetalning,
att ett bolag företar en disposition som innefattar ett benefikt inslag – det skall vara fråga
om en vederlagsfri transaktion. I doktrinen finns en del olika uppfattningar vad gäller
rekvisitet vederlagsfrihet; Anderssons definition av XWEHWDOQLQJVEHJUHSSHW� lyder som föl-
jer:8

1 En förmögenhetsminskning för bolaget
2 som innebär en förmöghetsökning för aktieägaren, och där
3 förmögenhetsminskningen för bolaget korresponderar mot förmögenhetsökningen för

aktieägaren samt

                                                
3 Nerep s. 58 f.
4 För en redogörelse av ursprunget till benämningen se Andersson s. 152 ff.
5 Jmf Sacklén i SvJT s. 136ff. Se även Andersson s. 127 och 186 ff.
6 Jmf Andersson s. 132 och Sacklén i SvJT 1994, s. 162 ff.
7 Se nedan avsnitt 3 Vinstutdelningsreglerna i 12:2 ABL.
8 Andersson s. 307 ff.
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4 består i en prestation som härrör från bolaget och
5 kommer aktieägaren till godo i hans egenskap av aktieägare

6 (i ett senare led måste man enligt Andersson även ta hänsyn till syftet med
rättshandlingen – om man konstaterat att en vederlagsfri utbetalning företagits skall
man i sista hand utröna om det föreligger några affärsmässiga skäl som rättfärdigar
transaktionen)9

Det är med andra ord fråga om en ensidig prestation från bolagets sida och inte ett oneröst
avtalsförhållande. Enligt andra författares tolkning av rekvisitet vederlagsfrihet omfattar
utbetalningsbegreppet alla dispositioner från ett bolags sida som LQWH� lU� DIIlUVPlVVLJW
EHWLQJDGH.10  Kopplingen till �begreppet affärsmässigt motiverat underbyggs med behovet
att tillåta att ett bolag inom ramen för sin verksamhet även kan göra dåliga affärer. Syftet
med kapitalskyddsreglerna, såsom jag tolkar dem, kan inte rimligtvis vara att förhindra ett
bolag från att ingå osäkra eller riskfyllda affärstransaktioner med olika motparter11�- det är
faktorer som är närvarande vid alla former av affärsverksamhet och som i mångt och
mycket utgör grunden för möjligheten att driva en vinstgivande verksamhet. Ett bolags
ledning måste ha så pass mycket ”svängrum” att de har möjlighet att ta risker vid drivan-
det av en affärsverksamhet, utan att för den sakens skull behöva oroa sig för att en utbe-
talning kommer att anses som ogiltig.12

������ 6lUVNLOW�RP�V�N��EODQGDGH�InQJ

Det kan visa sig svårt att göra gränsdragningar vad gäller vederlagsfrihetsproblematiken i
de fall mottagaren av en utbetalning visserligen lämnar någon form av motprestation, men
då denna inte står i proposition till värdet av det mottagna; hur skall man i sådana fall gå
tillväga för att avgöra hur affärstransaktionen skall klassificeras?

Nerep och Rodhe menar att en utbetalning är för handen om det inte finns affärsmässiga
skäl till dispositionen.13 Dessa båda författare knyter an till återvinningsreglerna i 4:6 2 st.
KonkL: i denna paragraf stadgas att om det råder ett sådant uppenbart missförhållande
mellan prestationerna i ett avtalsförhållande att ett köp eller ett byte i realiteten, åtminsto-
ne delvis, måste betraktas som en gåva skall prestationerna gå åter. Således gör de gällan-
de, genom analogier till ovan nämnda bestämmelse, att det krävs en XSSHQEDU eller Yl�
VHQWOLJ skillnad (även kallat GLVNUHSDQV) mellan parternas prestationer för att en affärs-
transaktion skall anses utgöra en utbetalning i aktiebolagsrättslig mening.

Nerep har vidare försökt att närmare definiera diskrepans eller begreppet ”uppenbart
missförhållande mellan parternas prestationer” och menar att ett missförhållande till mot-

                                                
9 Se närmare nedan avsnitt 2.2.1 Särskilt om s.k. blandade fång angående denna punkt.
10 Så exempelvis Nerep s. 57 ff. och Rodhe s. 131.
11 En annan sak är att om en riskfylld eller osäker affärstransaktion ingås med en aktieägare kan det ligga
närmare till hands att betrakta avtalet som ett benefikt sådant. Jmf nedan om s.k. blandade fång.
12 Rättsföljden av en olovlig vinstutdelning är ogiltighet. Jmf nedan avsnitt 4 Återbäringsskyldighet.
13 Jmf avsnitt 2.2 Utbetalningsbegreppet ovan.
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partens fördel som ligger någonstans inom intervallet 10-50% kan komma att betrakts
som en väsentlig skillnad. Att intervallet är så pass omfattande motiveras med att det inte
HQEDUW är värdediskrepansen som är avgörande; man måste även ta hänsyn till andra fak-
torer i avvägningen, som exempelvis bolagets avsikt, om det finns någon objektiv och
tillförlitlig metod att avgöra prestationernas marknadsvärde, identiteten på bolagets mot-
part (om det är fråga om en aktieägare, en närstående eller en utomstående), om affärs-
uppgörelsen är normal för bolaget o.s.v.14

Andersson menar att sett ur ett borgenärsskyddsperspektiv bör man tillämpa en strikt ob-
jektiv metod för att avgöra om en transaktion innebär en utbetalning; om värdet av mot-
partens prestation understiger värdet av bolagets är en (förtäckt) utbetalning för handen.
Samma sak gäller ur ett aktieägarperspektiv. Från dessa intressenters synpunkt är det mest
fördelaktigt med en reglering som bygger på en strikt objektiv bedömning. 15

Men då man betraktar problemet ur en annorlunda synvinkel får man ett annat svar. Om
man istället tar hänsyn till omsättningsskyddet framstår det inte som en vidare lämplig
metod att avgöra utbetalningsfrågan strikt objektivt med hänsyn till parternas prestationer;
i sådana fall kommer även riskfyllda eller dåliga affärer att betraktas som (förtäckta) ut-
betalningar.16 Med beaktande av detta skyddsintresse ter det sig lämpligare att ha någon
form av väsentlighets- eller uppenbarhetsprövning som klassar en affärstransaktion som
en utbetalning enbart i de fall skillnaden i värdet mellan parternas prestationer är för stor.
En aspekt som enligt Andersson skulle kunna berättiga analogier till 4:6 2 st. KonkL är att
bestämmelsen , i likhet med vad som gäller för kapitalskyddsreglerna i tolfte kapitlet
ABL, syftar till att ”I|UKLQGUD�ERUJHQlUVVNDGOLJD�I|UIRJDQGHQ”.17

Andersson menar dock att många författare alltför hastigt gjort analogier till den aktuella
paragrafen i konkurslagen. 4:6 2 st. KonkL bygger på andra ändamålsavvägningar än ak-
tiebolagslagen. Återvinningsreglerna i konkurslagstiftningen skall kunna tillämpas på
avtal mellan en konkursgäldenär och vilken motpart som helst (oavsett om denna motpart
är en närstående eller inte). Man kan dock enligt författarens mening inte göra gällande att
ett avtal mellan ett bolag och dess aktieägare är ett avtal mellan två parter som befinner
sig på ”armlängds avstånd”; en aktieägare har alltid möjligheten att påverka hur bolaget
förvaltas - åtminstone om man bortser från exempelvis småaktieägare i börsnoterade bo-
lag vars aktieinnehav är för litet för att vederbörande i realiteten skall kunna ha några
möjligheter att påverka bolagets drift. Man kan således nästan aldrig betrakta en aktieäga-
re som en utomstående i förhållande till bolaget. I aktiebolagsrättsliga sammanhang skulle
följaktligen analogier till 4:6 2 st. KonkL endast vara berättigade då man har att bedöma
avtal mellan ett aktiebolag och en utomstående (eller möjligtvis en småaktieägare i ett
börsnoterat bolag).18 Men eftersom  en utbetalning till aktieägare i det närmaste aldrig är
att betrakta som avtal med utomstående menar Andersson att omsättningsskyddet inte kan
användas som stöd för ett analogislut till konkurslagen; man skall med andra ord i princip
företa en strikt objektiv bedömning.

                                                
14 Nerep s. 60 ff.
15 Andersson s. 405 ff.
16 Jmf avsnitt 2.2 Utbetalningsbegreppet ovan.
17 Andersson s. 408.
18 Andersson s. 483 ff. Se vidare avsnitt 2.3.2 Andra mottagare.
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Nu är emellertid Anderssons objektiva metod inte så strikt att den HQEDUW ser till värdet av
prestationerna och klassar en transaktion som utbetalning så fort bolaget s.a.s. ”förlorar”
på affärsuppgörelsen. Dels skall domstolarna inta en generös inställning vad gäller värde-
ringen av parternas insatser, vilket skulle innebära att bolagsorganen ges det nödvändiga
utrymme som krävs för att kunna göra affärsmässiga risktaganden och överväganden.
Dels skall man, för de fall det visar sig att motpartens prestation de facto understiger bo-
lagets, pröva om syftet med transaktionen är affärsmässigt eller ej - om det inte föreligger
några affärsmässiga skäl bakom rättshandlingen är det fråga om en utbetalning.19

������ $YVOXWDQGH�NRPPHQWDUHU

För egen del menar jag att det inte är rimligt att enbart förlita sig på en objektiv jämförel-
se av parternas prestationer såsom Andersson tycks förespråka. Nu tar visserligen författa-
rens modell hänsyn till de eventuella affärsmässiga syften som kan ligga bakom en affärs-
uppgörelse där motpartens prestation är lägre än bolagets, något som leder till ett tillfreds-
ställande resultat. I slutändan kommer affärsmässiga skäl att kunna ”berättiga” exempel-
vis en underprisförsäljning. Dessa affärsmässiga skäl har jag dock svårt att betrakta som
annat än subjektiva då syftet med det sista ledet i Anderssons resonemang är just att låta
bolagsföreträdarna göra affärsmässiga överväganden. Hur mycket man än pekar på att
prestationernas värde skall vara objektivt påvisbara menar jag ändå att det måste tillåtas
subjektiva hänsynstaganden i bedömningen – det skulle vara lika svårt att peka på ett ob-
jektivt ”rätt” sätt att sköta en affärsrörelse som att peka på en objektiv ”god affärssed”;20 i
båda fallen är det fråga om företagsindividuella överväganden. Enligt min mening kan det
vidare vara vanskligt att förlita sig på att domstolarna kommer att inta den ”generösa”
inställningen till värderingen av parternas prestation som är nödvändig för att den ovan
behandlade modellen skall ge ett acceptabelt utfall. Jag menar att det är bättre att göra
analogislut till 4:6 2 st. KonkL för att nå det önskade resultatet.21

Å andra sidan har Anderssons infallsvinkel den fördelen att tonvikten kan komma att läg-
gas på syftet med transaktionen – som nämnts ovan skall domstolarna inta en generös
inställning vid bedömandet av parternas prestationer samt eventuellt ta hänsyn till de af-
färsmässiga skäl som kan ligga bakom rättshandlingen. Även Nerep menar att avgörandet
skall bygga på de bakomliggande skälen till utbetalningen men dennes koppling till dis-
krepansen kan tyckas medföra att alltför mycket vikt läggs på värdet av parternas transak-

                                                
19 Andersson s. 411 ff.
20 Jmf nedan avsnitt 3.3.1God affärssed vad gäller försiktighetsregeln i 12:2 2 st. ABL.
21 De argument för en sådan analogisk tillämpning av KonkL som Andersson anför och avfärdar anser jag
vara hållbara: ”[…] PDQ�LQWH�VNDOO�|YHUGULYD�VNLOOQDGHUQD�PHOODQ�XWEHWDOQLQJVUHJOHUQD�L�$%/�RFK�nWHUYLQ�
QLQJVUHJOHUQD�L�.RQN/��%HVWlPPHOVHUQD�RP�nWHUYLQQLQJ�L�.RQN/�V\IWDU�WLOO�DWW�PRWYHUND�LOORMDOD�GLVSRVLWLR�
QHU��(Q�UlWWVKDQGOLQJ�YDULJHQRP�HQ�ERUJHQlU�Sn�HWW�´RWLOOE|UOLJW�VlWW´�J\QQDWV�IUDPI|U�DQGUD�NDQ�nWHUYLQ�
QDV��VH�QlUPDUH�����.RQN/���*HQHUDONODXVXOHUQD�L�$%/�I|UEMXGHU�EHVOXW��UlWWVKDQGOLQJ�HOOHU�DQQDQ�nWJlUG
VRP�lU�lJQDG�DWW�´EHUHGD�RWLOOE|UOLJ�I|UGHO�nW�DNWLHlJDUH�HOOHU�DQQDQ�WLOO�QDFNGHO�I|U�ERODJHW�HOOHU�DQQDQ
DNWLHlJDUH´��0RW� GHQQD� EDNJUXQG� V\QHV� GHW� I|OMGULNWLJW� DWW� DQWD�� DWW� .RQN/� RFK� $%/� YLODU� Sn� OLNDUWDGH
|YHUYlJDQGHQ� L� IUnJD� RP� GH� UlWWVKDQGOLQJDU� VRP� I|UWMlQDU� UHVSHNWLYH� LQWH� I|UWMlQDU� UlWWVRUGQLQJHQV
VN\GG”. Andersson s. 410 (not här utlämnad).
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tioner. Målet för författarna är med andra ord detsamma men Nereps lösning kan synas ta
för stor hänsyn till rena matematiska kalkyler. Nu är emellertid Nereps avsikt inte att dis-
krepansen skall vara det enda avgörande – värdediskrepansens syfte är att, tillsammans
med andra bedömningsgrunder,22 utröna huruvida det föreligger en vederlagsfri disposi-
tion.

Inom ramen för omarbetningen av aktiebolagslagen har Aktiebolagskommittén föreslagit
att utbetalningsbegreppet preciseras och tydliggörs. Man har i enlighet härmed föreslagit
att nuvarande 12:1 1 st. ABL i fortsättningen skall lyda som följer:

9lUGH|YHUI|ULQJ�IUnQ�ERODJHW�WLOO�DNWLHlJDUQD��VRP�LQWH�VNHU�HQOLJW�EHVWlPPHOVHUQD�RP
nWHUEHWDOQLQJ�YLG�QHGVlWWQLQJ�DY�DNWLHNDSLWDOHW��UHVHUYIRQGHQ�HOOHU�|YHUNXUVIRQGHQ�HO�
OHU�XWVNLIWQLQJ�YLG�ERODJHWV�OLNYLGDWLRQ��InU�VNH�HQGDVW�L�GHQ�RUGQLQJ�VRP�I|UHVNULYV�RP
YLQVWXWGHOQLQJ.

Syftet med ändringarna är bl.a. att markera att en värdeöverföring till aktieägare även kan
ske med annan egendom än pengar, därav valet av begreppet ”värdeöverföring” mot det
tidigare gällande ”utbetalning till aktieägarna av bolagets medel”. Det kan vidare noteras
att kommittén synes ha tagit fasta på Nereps definition av utbetalningsbegreppet: i likhet
med författaren anges att som utgångspunkt skall varje transaktion som icke är affärsmäs-
sigt betingad och som medför att bolagets förmögenhet minskar betraktas som en värde-
överföring. I detta sammanhang är det inte av betydelse under vilken form transaktionen
rubriceras. Vidare anges att affärsmässigheten skall bedömas med hänsyn till värdedis-
krepansens storlek, transaktionens karaktär, mottagarens relation till bolaget samt övriga
omständigheter. 23 I förslaget sägs inte något om värdediskrepansens storlek men den val-
da lösningen är nästan slående lik den modell som förespråkas av Nerep.24

Avslutningsvis vill jag dock påpeka att, som antytts ovan, skillnaderna mellan vad som
framförs av Andersson och Nerep troligtvis inte skall överdrivas: vid en närmare  studie
av de olika lösningsförslagen finner man att det är en samlad bedömning som skall avgöra
huruvida en transaktion är vederlagsfri eller inte.

���� 9LOND�VXEMHNW�RPIDWWDV�DY�XWEHWDOQLQJVEHJUHSSHW"

Av 12:1 1 st. ABL synes följa att utbetalningsbegreppet enbart omfattar fall där mottaga-
ren är en aktieägare. I doktrinen har man dock varit så gott som eniga om att utbetal-
ningsbegreppet även omfattar vederlagsfria förfoganden över ett bolags egendom till för-
mån för andra än aktieägare.

                                                
22 Jmf ovan avsnitt 2.2.1 Särskilt om s.k. blandade fång.
23 SOU 1997:168 s. 66 f.
24 Jmf SOU 1997:168 s. 67 och Nerep s. 60 ff. Se även ovan avsnitt 2.2.1 Särskilt om s.k. blandade fång.
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������ 1lUVWnHQGH�WLOO�DNWLHlJDUH

I likhet med vad som gäller för skattelagstiftningen bör man även då det gäller utbetal-
ningsproblematiken kunna tillämpa en form av genomsynsresonemang även i de fall en
utbetalning görs till förmån för en närstående fysisk eller juridisk person till en aktieäga-
re.

Inom skatterätten har ett genomsynsresonemang använts för att stävja skatteflyktsförfaranden. I doktrinen
har genomsyn förklarats som en princip enligt vilken ”[…] PDQ�ERUWVnJ�IUnQ�FLYLOUlWWVOLJW�JLOWLJD�KDQGOLQJ�
DU�HQEDUW�Sn�GHQ�JUXQGHQ�DWW�GH�LQWH�I|UHWDJLWV�DY�DQGUD�VNlO�lQ�VNDWWHVNlO”.25 Då jag talar om användandet
av ett genomsynsresonemang i aktiebolagsrättsliga sammanhang menar jag inte att detta måste vara identisk
med det skatterättsliga, vad jag syftar till är ett liknande tankesätt. Man bör med andra ord kunna ”se förbi”
den formella utformningen och ta hänsyn till de bakomliggande orsakerna till utbetalningen. Om dispositio-
nen gjorts till förmån för en närstående för att förhindra att en direkt utbetalning till en aktieägare skulle
ogiltigförklaras, eller om mottagaren erhållit utbetalningen just därför att han är närstående, bör man enligt
min mening kunna betrakta dispositionen som en utbetalning som gjorts till förmån för aktieägaren.

Enligt Andersson skall utbetalningar som sker till närstående bedömas på samma sätt som
utbetalningar som företas till förmån för aktieägare.26 Detsamma skall gälla utbetalningar
i koncernförhållanden. 27  Vad gäller vilka mottagare som skall klassas som närstående
bör man enligt författaren kunna använda sig av samma definition som återfinns i 12:7 1
st. ABL.28 För andra subjekt än närstående skall bedömningen enligt Andersson företas
med den nedan redovisade modellen (avsnitt 2.3.2 Andra mottagare).

������ $QGUD�PRWWDJDUH���

Man kan emellertid ställa sig tveksam till att överhuvudtaget göra en uppdelning mellan
aktieägares närstående och andra mottagare av en utbetalning. Anderssons ovan redovisa-
de modell medför som noterats att man ställs inför problemet med att definiera en närstå-
endekrets. Det kan vidare tyckas enklare om man i rättstillämpningen inte tvingas labore-
ra med tre olika kategorier av mottagare (aktieägare, närstående och utomstående). Väljer
man att istället beakta mottagaren som antingen aktieägare eller utomstående blir regel-
komplexet mera lättöverskådligt.30

                                                
25 Lodin m.fl. s. 549, se även Pelin s. 39 och s. 225.
26 Se ovan avsnitt 2.2.1 Särskilt om s.k. blandade fång.
27 Andersson s. 419 ff.
28 Se Andersson s. 420. Att använda sig av ABL istället för exempelvis det skatterättsliga närståendebe-
greppet (32 § anv. p. 14, 13 st. KL) kan motiveras med att den skatterättsliga regleringen inte omfattar juri-
diska personer, jmf Pelin s 525 ff.
29 I doktrinen talar man om utomstående eller tredje man, med vilket förstås en mottagare som inte är aktie-
ägare. Jmf exempelvis Andersson s. 483 ff och Nerep s. 57 ff. Själv har jag valt att använda uttrycken tredje
man och utomstående då jag talar om en mottagare av en aktiebolagsrättslig utbetalning som varken är ak-
tieägare eller närstående till aktieägare.
30 Det bör dock noteras att NJA 1997 s. 418 (mer om fallet nedan) synes peka på att den modell som An-
dersson begagnar sig av accepteras av domstolen��´,�YLVVD�IDOO�QlU�PRWWDJDUHQ�DY�HQ�XWEHWDOQLQJ�lU�QlUVWn�
HQGH�WLOO�DNWLHlJDUHQ�NDQ�I|UKnOODQGHQD�YDUD�VnGDQD�DWW�GHW�L�VMlOYD�YHUNHW�InU�DQVHV�YDUD�DNWLHlJDUHQ�VRP
lU�PRWWDJDUHQ«”, referatet s. 448.
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Då utbetalningsförbudet får anses uppställt i tredje mans intresse kan man i det närmaste
betrakta det som en självklarhet att utbetalningsbegreppet även innefattar dispositioner till
förmån för andra än aktieägare; för en borgenär torde identiteten på mottagaren av en
(olovlig) utbetalning spela en underordnad betydelse.31 Doktrinen är nästan rörande enig i
frågan trots att det, som konstaterats ovan, finns olika sätt att tolka utbetalningsförbudet.

Andersson menar att vederlagsfria dispositioner till förmån för andra än aktieägare (eller dess närstående) är
att betrakta som utbetalningar. Bedömningen kommer dock att skilja sig från vad som gäller i förhållande
till aktieägare (och deras närstående); i ett första led skall det undersökas om värdet av motpartens presta-
tion XSSHQEDUW�XQGHUVWLJHU bolagets (jmf 4:6 2 st. KonkL) och om så är fallet skall i ett andra led undersöka
vilka motiv som ligger bakom transaktionen (om det objektivt sett är fråga om kommersiella syften skulle
det inte vara fråga om en utbetalning i aktiebolagsrättslig mening). Det kan noteras att Andersson hänför
små aktieägare i börsnoterade företag till kategorin utomstående, då dessa får anses ha små möjligheter att
påverka bolagets skötsel.32 Även enligt Lindskog, Nerep och Rodhe skall utbetalningsförbudet tillämpas på
transaktioner mellan ett bolag och utomstående.33

Att utbetalningsbegreppet även omfattar dispositioner till förmån för andra än aktieägare
har numera även slagits fast i NJA 1997 s. 418, så några tvivel i denna fråga bör enligt
min mening inte råda, dock kan man diskutera hur långt den analogiska tillämpningen för
utomståenden sträcker sig.

Omständigheterna i målet var följande: Leasing Consult SÖMÅ AB (SÖMÅ) ingick i en s.k. oäkta kon-
cern34 med Leasingconsult JOW AB (LC). Dessa båda bolag ägdes till hälften vardera av ytterligare två
bolag, Exprim AB och Trissprim AB. För att LC skulle kunna uppfylla kapitaltäckningskraven i (dåvaran-
de) lagen om finansbolag krävdes minst en 12,5 gångers höjning av aktiekapitalet. Denna kapitalhöjning
genomfördes med en lång rad olika transaktioner; bland dessa skall särskilt anmärkas att SÖMÅ den 22
oktober 1987 upptog en checkräkningskredit i banken á 32 030 000 kronor. Detta belopp lånades sedan
omedelbart ut av SÖMÅ till LC. Det bör vidare noteras att det belopp som genom transaktionerna kom att
tillfalla LC samma dag överfördes till banken som betalning för en kredit som bolaget erhållit. Sedermera
försattes SÖMÅ i konkurs och bolaget förde återbäringstalan mot banken enligt den grunden att banken
medverkat till en olovlig utbetalning.

 I målet anförde HD att kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagens tolfte kapitel är menade
att tillämpas analogt även på utbetalningar till tredje man med hänsyn till deras syfte,
d.v.s. att skydda ett bolags borgenärer. Detta följer redan av uttalanden i aktiebolagsla-
gens förarbeten.35 En sådan analogisk tillämpning skulle i första hand bli aktuell i fall där
mottagaren är närstående (fysisk eller juridisk person) till en aktieägare eller om mottaga-
ren i ”HWW�QlUD�VDNOLJW�VDPPDQKDQJ�PHG�XWEHWDOQLQJHQ�XSSK|U�DWW�YDUD�DNWLHlJDUH�HOOHU
EOLU�DNWLHlJDUH”.36 Domstolen fastslog vidare att även andra ägarliknande kopplingar kan
komma att aktualisera en analogisk tillämpning av utbetalningsreglerna. HD menade att
gränserna för en analogisk tillämpning av 12:2 ABL (vinstutdelningsreglerna; mer om
dessa nedan under avsnitt 3 Vinstutdelningsreglerna i 12:2 ABL) får bestämmas med hän-
syn till säkerheten i omsättningen och det praktiska ekonomiska livet. Av den analys
                                                
31 Se ovan avsnitt 2.1 Inledning.
32 Andersson s. 483 ff.
33 Lindskog s. 26, Nerep s. 57, Rodhe s. 131 f.
34 Med  termen oäkta koncern avses: ”[…] I|UHWDJ�VRP� LQWH� VWnU� L� VnGDQW� VDPEDQG�PHG� YDUDQGUD�DWW� GH
XWJ|U�HQ�NRQFHUQ�L�ODJHQV�PHQLQJ�PHQ�lQGn�VWnU�XQGHU�JHPHQVDP�OHGQLQJ�” Prop. 1995/96:10 del 3, s. 118.
Den aktiebolagsrättsliga definitionen av en koncern återfinns i 1:5 ABL.
35 HD hänvisar till Prop. 1975:103 s. 476
36 NJA 1997 s. 418, ref. s. 448.
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Pehrson37 gjort av fallet synes följa att då HD talar om andra ägarliknande kopplingar –
utan att rekvisitet närmare förklaras – avser domstolen att kapitalskyddsreglerna bara kan
komma att tillämpas analogt om det föreligger någon form av samband som på något sätt
kan liknas vid ett ägande.38 Detta kan dock inte vara avsett av domstolen enligt min me-
ning; som nämnts tidigare är det bakomliggande syftet med reglerna att skydda bolags-
borgenärerna och då är identiteten på mottagaren utan betydelse. Sammanfattningsvis får
det anses vara fastslaget att även utbetalningar till andra än aktieägare omfattas av utbe-
talningsreglerna.

I likhet med den aktiebolagsrättsliga doktrinen menar Aktiebolagskommittén att ”[…] I|U
ERODJVERUJHQlUHUQD�L�SULQFLS�lU�OLNJLOWLJW�WLOO�YHP�YlUGH|YHUI|ULQJHQ�VNHU�” 39 I linje här-
med påpekas även i det pågående lagstiftningsarbetet att utbetalningsbegreppet omfattar
andra än aktieägare. Detta kommer tydligt till uttryck i de föreslagna påföljdsreglerna
(nuvarande 12:5 ABL) vari stadgas att ”%RODJHW� InU� LQWH�|YHUI|UD�YlUGHQ� WLOO�DNWLHlJDUH
HOOHU�DQQDQ�>«@�” 40 Mer om påföljderna nedan under avsnitt 4 Återbäringsskyldighet�och
5 Bristtäckningsansvar. Vidare bör man uppmärksamma vad kommittén anför i fråga vad
som krävs för att en utbetalning lovligen skall kunna göras till utomstående:

” ,�HWW�ERODJ�YDUV�YHUNVDPKHW�V\IWDU�WLOO�DWW�EHUHGD�DNWLHlJDUQD�YLQVW�>«@�NDQ�YlUGH|YHUI|�
ULQJDU� WLOO� DQQDQ�lQ�DNWLHlJDUH� EHVOXWDV� HQGDVW� DY� DNWLHlJDUQD� VDPIlOOW��'HW� I|OMHU� DY
GHQ�JUXQGOlJJDQGH��PHQ�L�GHQ�QXYDUDQGH�ODJHQ�RXWWDODGH�UHJHOQ�DWW�ERODJVRUJDQHQ�LQWH
InU�EHVOXWD�RP�HOOHU� I|UHWD� WUDQVDNWLRQHU� VRP�XSSHQEDUOLJHQ�lU� IUlPPDQGH� I|U� ERODJV�
YHUNVDPKHWHQV�V\IWH�� ,�NODUKHWHQV�V\IWH� I|UHVOnU�NRPPLWWpQ�DWW�HQ�XWWU\FNOLJ�EHVWlPPHOVH
VYDUDQGH�PRW�GHQQD�UHJHO�nWHU�WDV�LQ�L�ODJHQ�” 41

���� 2OLND�XWEHWDOQLQJVIRUPHU

Som nämnts inledningsvis kan utbetalningar ske genom olika rättshandlingar och med
olika egendom.42 Nedan avser jag att företa en genomgång av de former som blivit mest
omdebatterade i doktrin. Framställningen i denna del bygger främst på Nereps arbete.43

������ *nYD

Tidigare har jag gjort gällande att en utbetalning karakteriseras av att det företagits en
vederlagsfri disposition från bolagets sida. Med andra ord är en gåva alltid att betrakta
som utbetalning. Om dess värde  skulle överstiga utdelningsbara medel enligt 12:2 ABL
skall gåvan behandlas som en olovlig vinstutdelning.

                                                
37 Pehrson i JT s. 223 f.
38 Jag vill påpeka att detta är min högst personliga tolkning av Pehrsons resonemang.
39 SOU 1997:168 s. 73.
40 SOU 1997:168 s. 36 (min markering).
41 SOU 1997:168 s. 68. Den föreslagna regeln är intagen i det nya 16:10 ABL.
42 Se ovan avsnitt 2.1 Inledning.
43 Nerep s. 60 ff.
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Det kan dock tänkas föreligga undantag från den ovan angivna principen, exempelvis vid
s.k. remuneratoriska gåvor.44 I dessa fall kan det tänkas vara möjligt att föra en argumen-
tation enligt vilken utbetalningen inte skall ses som en benefik disposition utan som en
ersättning för en utförd tjänst. Om detta visar sig vara möjligt måste man ändock, enligt
min mening, tillse att värdet på ”gåvan” inte överstiger utdelningsbara medel. Detsamma
får anses gälla för sådana gåvor som enligt 12:6 ABL kan beslutas till förmån för
”allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål”.45 En liknande argumentation kan föras
då man behandlar sponsring. Även sådana transaktioner kan betraktas som icke veder-
lagsfria, nämligen som en metod att öka ett företags lönsamhet i ett längre perspektiv,
d.v.s. en betalning för att ge spridning åt företagsnamnet. Förutsättningarna för att ett så-
dant resonemang skall nå framgång är dock att man lämnar ett stort utrymme åt bolaget
att göra företagsekonomiska överväganden då det inte torde vara helt okomplicerat att
visa om en sponsring inverkat på ett bolags resultat i positiv riktning. Gåvor som lämnas i
marknadsföringssyfte är ytterligare en kategori rättshandlingar som tål att diskuteras.
Även vad gäller denna typ av gåvor kan det ovan redovisade resonemanget vinna tillämp-
ning. Det torde dock vara ännu svårare att kunna bevisa en gynnsam effekt av en dylik
”marknadsföringsgåva” då denna inte sträcker sig över en längre tidsperiod såsom spon-
soravtal i regel gör. Vidare, om mottagaren av en marknadsföringsgåva skulle vara en
aktieägare eller en intressent i bolaget, får möjligheten att inte betrakta rättshandlingen
som en vederlagsfri utbetalning anses vara mindre jämfört med de fall mottagaren är en
utomstående affärspart.

Vad gäller sådana transaktioner där en viss ersättning utgår men denna inte motsvarar vad
bolaget presterar (exempelvis om ett bolag köper egendom till överpris, säljer till under-
pris, betalar ut för höga löner eller arvoden o.s.v.) hänvisas till avsnitt 2.2.1 Särskilt om
s.k. blandade fång ovan.

������ /nQ

Lån som vederlagsfri utbetalning har behandlats flitigt inom doktrinen. Inom aktiebolags-
rätten finns särskilda regler som rör lån från ett aktiebolag (det s.k. generella och särskilda
låneförbudet i 12:7 ABL) men en lånetransaktion kan även vara olovlig enligt det mera
generella utbetalningsförbudet. Detta har fastslagits i NJA 1951 s. 6 I, det s.k. Sueciafal-
let, ett mål som får betraktas som smått klassiskt inom aktiebolagsrätten.

Omständigheterna i målet var, i korthet, följande. Den 2 november 1945 förvärvade Santesson samtliga
aktier i Rederi AB Suecia av Carlsund. Då Santesson saknade tillräckliga medel för köpet erlades köpeskil-
lingen GHOV genom att Carlsund (då han fortfarande var aktieägare) tog ut tillgångar ur bolaget mot att Sue-
cia erhöll en fordran mot Santesson , GHOV genom att Santesson (efter att han förvärvat bolaget) lät Suecia ta
upp ett lån och med detta fullgöra betalningen till Carlsund mot att Santesson blev skyldig att betala tillbaka
beloppet till bolaget. Santesson lämnade inte någon säkerhet för denna fordran. Suecias fordran mot Santes-

                                                
44 En gåva som ges på grund av att mottagaren utfört vissa tjänster åt givaren utan att ha haft några juridiskt
bindande krav på ersättning. Se Nerep s. 60.
45 Detta torde följa redan av att det i paragrafen stadgas att en sådan gåva bara får lämnas bl.a. om det kan
anses som skäligt med hänsyn till bolagets ställning.
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son ansågs av samtliga instanser vara i det närmaste värdelös p.g.a. den sistnämndes kapitalbrist. Vidare
fastslog HD att bolaget inte hade kunnat dela ut mer än 23.734 kr. 53 öre enligt då gällande vinstutdelnings-
regler, medan det belopp som Santesson kom att häfta i skuld med till Suecia uppgick till 1.350.000 kr.

Principen som slogs fast av majoriteten i HD var att ett lån till en icke återbetalningsdug-
lig mottagare är att betraktas som en utdelning (eller med andra ord en form av utbetal-
ning då dispositionen är vederlagsfri). Med hänsyn till värdet av det sammanlagda belopp
som Suecia lånade ut till aktieförvärvaren samt dennes betalningsoförmåga var det såle-
des fråga om en olovlig vinstutdelning för vilken Santesson blev återbäringsskyldig.46

Efter detta mål kom principen att fastslås i flera andra rättsfall:

I NJA 1966 s. 475 var det fråga om ett köp av samtliga aktier i bolaget Dezäta. Köparen, som inte hade
medel för att betala hela beloppet, upptog efter förvärvet ett lån från bolaget för att erlägga resterande del av
köpeskillingen till säljaren. Dispositionen ansågs utgöra en olovlig utbetalning då köparen inte var betal-
ningsduglig för lånet och detta överskred utdelningsbara medel.

NJA 1976 s. 618 (ICA-matmarknad). Omständigheterna var i korthet följande: Nya Konditori Berns AB
(bolaget) såldes av Inga Gustafsson till Bengt Lagerström. Betalningen för aktierna skulle, till viss del, ske
genom att bolagets likvider för brödleveranser till ICA-matmarknad månatligen skulle utbetalas till Inga G.
För detta ändamål utfärdade Bengt L en fullmakt enligt vilken Inga G ägde uppbära likviderna hos ICA-
matmarknad. Bengt L saknade egna medel och var insolvent, varför dispositionen ansågs vara en vederlags-
fri utbetalning. Då bolaget saknade utdelningsbara medel var dispositionen att betraktas som en förtäckt
olovlig vinstutdelning.

NJA 1990 s. 343 (Nordanlandfallet). Omständigheterna i målet var följande. Ett helägt dotterbolag (Waso-
Verken) lämnade under tiden 18 november 1981 – 16 mars 1982 lån om sammanlagt 11.657.772 kr. till sitt
moderbolag (Nordanland). Den 1 maj samma år beviljades Nordanland ett ackord om 11.444.000 kr., vilket
innebar att Waso-Verken i praktiken avstod från sina fordringar grundade på de tidigare lämnade lånen.
Även i detta fall slogs det fast att lån till icke betalningsduglig mottagare är att betraktas som en vederlagsfri
utbetalning. Domstolen angav att ”[…] OnQ� VRP� HWW� DNWLHERODJ� OlPQDU� DNWLHlJDUH�� DQVHV� XWJ|UD� I|UWlFNW
YLQVWXWGHOQLQJ��RP�DNWLHlJDUHQV�HNRQRPL�YLG�OnQHWLOOIlOOHW�lU�VnGDQ�DWW�nWHUEHWDOQLQJ�LQWH�NDQ�SnUlNQDV”.47

 I likhet med Nerep anser jag dock att ett lån som lämnats till en icke betalningsduglig
mottagare L�YLVVD�IDOO ändå inte skall betraktas som en aktiebolagsrättslig utbetalning. Om
det föreligger affärsmässiga skäl för lånet kommer utbetalningsförbudet inte att bli till-
lämpligt; affärsmässiga bevekelsegrunder gör att lånet inte kan betraktas som en veder-
lagsfri utbetalning. Som exempel anför Nerep fallet med ett aktiebolags underleverantör
som p.g.a. ekonomiska svårigheter inte längre kan leverera produkter till bolaget. Om
aktiebolagets fortlevnad är beroende av underleverantörens produkter kan det mycket väl
anses som affärsmässigt motiverat att lämna ett lån till den icke betalningsduglige motta-
garen utan att dispositionen för den sakens skull bedöms som ogiltig.48

��������9LG�YLONHQ�WLGSXQNW�VNDOO�EHWDOQLQJVI|UPnJDQ�SU|YDV"

                                                
46 NJA 1951 s. 6 I, ref. s. 25.
47 NJA 1990 s. 343, ref. s. 348.
48 Nerep s. 124 f. Rättsföljden vid olovliga vinstutdelningar är ogiltighet. Se nedan avsnitt 4 Återbärings-
skyldighet.
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I doktrinen har gjorts gällande att av de ovan refererade fallen följer att prövningen av
låntagarens betalningsförmåga skall företas med hänsyn tagen till dennes ekonomiska
ställning vid lånetillfället.49

I Sueciafallet företog underinstanserna prövningen av Santessons ekonomiska ställning
vid tidpunkten för aktieförvärvet (med andra ord då lånet lämnades), se referatet s. 17 f.
och 20 f. – HD konstaterar helt enkelt att: ”1lPQGD�IRUGUDQ�KDU�HPHOOHUWLG��VnVRP�GRP�
VWRODUQD� IXQQLW��SUDNWLVNW� WDJHW� VDNQDW�YlUGH.”50 och således företogs aldrig någon pröv-
ning angående vilken tidpunkt som ansågs vara avgörande.

I NJA 1966 s. 475 gick varken HD eller hovrätten närmare in på frågan när betalnings-
förmågan skall avgöras, rådhusrätten synes däremot ha prövat köparens ekonomiska ställ-
ning vid lånetillfället: ”$Y�YDG�L�PnOHW�XSSO\VWV�U|UDQGH��*OLPYDOOV�HNRQRPLVND�VWlOOQLQJ
VnYlO�YLG�WLGHQ�I|U�LIUnJDYDUDQGH�WUDQVDNWLRQ�VRP�XQGHU�WLGHQ�GlUHIWHU�InU�DQVHV�VW\UNW�
DWW� GHQ� IRUGUDQ�KRV�*OLPYDOO� VRP�ERODJHW� HUK|OO� >«@� VDNQDW� YDUMH� YlUGH.”51 Inte heller
vad gäller ICA-matmarknad gick HD närmare in på frågan om QlU�betalningsförmågan
skall prövas, utan man ”nöjde” sig med att konstatera att mottagaren inte hade någon be-
talningsförmåga.

Vad gäller Nordanlandfallet däremot kom tidpunkten för betalningsduglighetens bedö-
mande att behandlas direkt. HD klargjorde nämligen att det är lånetillfället som är den
avgörande tidpunkten: ´>«@�lU�GHW�GlUI|U�L� I|UVWD�KDQG�DY�EHW\GHOVH�KXUXYLGD�1RUGDQ�
ODQG��QlU� OnQHQ� OlPQDGHV�� KDGH� Vn�SDVV� VYDJ� HNRQRPL� DWW� GHW� LQWH� NXQGH� SnUlNQDV� DWW
OnQHQ�VNXOOH�nWHUEHWDODV.”52

En angränsande fråga är vid vilken tidpunkt man skall anse att värdeöverföringen äger
rum. Detta är av betydelse för att avgöra om bolaget har utdelningsbara medel enligt 12:2
ABL (mer om detta nedan avsnitt 3 Vinstutdelningsreglerna i 12:2 ABL). Vad gäller den-
na fråga kan det noteras att det i SOU 1997:168 sägs att: ”9LG� IRUPHQOLJ�YLQVWXWGHOQLQJ
lJHU� YlUGH|YHUI|ULQJHQ� UXP� QlU� XWGHOQLQJHQ� EOLU� WLOOJlQJOLJ� I|U� O\IWQLQJ�� ,� DQGUD� IDOO
(förtäckta utdelningar)�EOLU�DYWDOVWLGSXQNWHQ�DYJ|UDQGH.”53

��������+XU�VNDOO�EHWDOQLQJVI|UPnJDQ�SU|YDV"

Vad gäller betalningsförmågan har ovan konstaterats att många författare är eniga i frågan
om tidpunkten för bedömningen. Inom doktrinen går dock meningarna isär då det gäller
KXU betalningsförmågan skall bedömas. Närmare bestämt om det skall företas en insuffi-
ciens- eller en insolvensprövning. Om en persons skulder överstiger tillgångarnas värde

                                                
49 Så exempelvis Andersson s. 455, Müllern i JT s. 86 och Nerep s. 91. Strängt taget är påståendet dock bara
korrekt vad gäller Nordanlandfallet; i de andra målen har domstolarna istället inrikta sig på återbärnings-
skyldigheten och bristtäckningsansvaret enligt (nuvarande) 12:5 ABL. Mer om denna paragraf  nedan under
avsnitt 4 Återbäringsskyldighet och 5 Bristtäckningsansvar.
50 NJA 1951 s. 6 I, ref. s. 25.
51 NJA 1966 s. 475, ref. s. 480 (min markering).
52 NJA 1990 s. 343, ref. s. 348 f. (min markering).
53 SOU 1997:168 s. 103 (min kommentar).
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talar man om en insufficientsituation. Insolvens å andra sidan är för handen då en person
” LQWH�NDQ�UlWWHOLJHQ�EHWDOD�VLQD�VNXOGHU�RFK�GHQQD�RI|UPnJD�LQWH�lU�HQGDVW�WLOOIlOOLJ.”54

Nerep företräder den uppfattningen att HD i de ovan angivna fallen55 företagit en sol-
vensprövning.56 Han menar att domstolen i Nordanladfallet (trots att varken termen suffi-
ciens eller solvens förekommer i skälen) gjorde en bedömning där man utförde en pro-
gnos över moderbolagets framtida återbetalningsmöjlighet.

Müllern å andra sidan påstår att HD i Sueciafallet godtog den sufficiensprövning som han
menar underinstanserna gjort och pekar bl.a. på att domstolarna gjorde en bouppteckning
då man bedömde frågan. Müllerns analys av Nordanlandfallet tyder på att HD i ett I|UVWD
OHG företog en sufficiensprövning (där det konstaterades att moderbolagets tillgångar un-
dersteg dess skulder) och i ett DQGUD�OHG en solvensprövning (i samband med moderbola-
gets invändning att förväntade framtida vinster gjorde att dotterbolagets fordran inte sak-
nade värde). Författaren gör slutligen gällande att det inte krävdes bevisning om fullgång-
en solvens men väl full bevisning i att skulderna översteg tillgångarna (sufficiensfrågan)
varför det är detta sista rekvisit som är den riktiga bedömningsgrunden.57

Även Anderssons undersökning av NJA 1990 s. 343 pekar på att domstolen gör en be-
dömning i två led; först konstaterades att mottagaren var insufficient och sedan prövades
huruvida moderbolaget ändock kunde anses ha betalningsförmåga – i den senare pröv-
ningen spelade enligt författaren gäldenärens likviditet en avgörande roll (det var med
andra ord fråga om en  insolvensbedömning; min anmärkning). Andersson menar slutli-
gen att domstolarna företar en insolvensbedömning då de avgör mottagarens återbetal-
ningsförmåga. I denna bedömning är insufficiensen av stor men inte avgörande betydelse;
även om en gäldenär bedöms  vara insufficient kan andra omständigheter göra att han
ändock måste anses ha betalningsförmåga eller att en eventuell betalningsoförmåga bara
är tillfällig.58

En något annorlunda uppfattning företräds av Lindskog som anser att varken en insol-
vens- eller insufficiensbedömning är av avgörande betydelse. Istället skall domstolen fö-
reta en ”allmän affärsmässighetsbedömning” som till stor del kommer att kretsa kring
mottagarens kreditvärdighet. I enlighet med denna modell föreligger en vederlagsfri ut-
betalning om räntan som bolaget erhåller understiger marknadsmässig sådan, dock under
förutsättning att skillnaden inte vägs upp av några andra objektiv godtagbara förhållan-
den; det skall vara fråga om en affärsmässig bedömning från fall till fall.59

För egen del anser jag att såväl Müllerns som Anderssons argumentation har fog för sig
då HD inte i något fall H[SOLFLW tar ställning till vilken bedömningsgrund som skall använ-

                                                
54 Welamson s. 22 f. (not här utelämnad).
55 Men även i NJA 1980 s. 311, varom mer nedan under avsnitt 2.4.3 Säkerhet.
56 Nerep s. 113 ff. Jmf även Grosskopf s. 46 f. som företräder samma uppfattning.
57 Müllern i JT, s. 85 ff.
58 Andersson s. 449 ff.
59 Lindskog s. 46 f. Se även Lindskog i JT, s. 98 not 56.
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das.60 Jag menar ändock att en solvensprövning vore det mest lämpliga att använda sig av
då insufficiens inte i alla lägen är tillräckligt för att göra gällande att en gäldenär är på
obestånd; andra omständigheter kan göra att mottagaren, trots mindre tillgångar än skul-
der, bara befinner sig i en temporär ekonomisk ”svacka”61 – det vore med andra ord för
strängt om insufficiens skulle bedömas som betalningsoförmåga vad gäller denna fråga.

�������� 6NDOO�HJQD�DNWLHU�UlNQDV�PHG�YLG�EHG|PQLQJHQ�DY�EHWDOQLQJVI|UPnJDQ"

Ännu en fråga som inställer sig i samband med bedömningen av en låntagares betalnings-
förmåga är huruvida denne skall få räkna med värdet av de köpta aktierna till sina till-
gångar eller ej. Även i detta spörsmål går meningarna isär.

Enligt Rodhe följer av förbudet mot förvärv av egna aktier (se 7:2 ABL) att låntagaren
inte kan tillåtas räkna med värdet av sitt aktieinnehav; i annat fall skulle gäldenären kunna
tänkas betala tillbaka sin skuld genom att överlåta aktierna till bolaget, men då ett bolag
inte får förvärva egna aktier skulle detta betalningssätt visa sig värdelöst.62 Denna åsikt
delas även av Kedner/Roos och Grosskopf.63

Nerep förespråkar en mer nyanserad bedömning; enligt denne skall eventuella aktier i det
långivande bolaget inte räknas med om deras marknadsvärde motsvarar lånebeloppet och
de lånade medlen använts för att förvärva de aktuella aktierna.64 Det är med andra ord
syftet med lånet som avgör hur frågan skall lösas; om lånet LQWH lämnats med avsikt att
förvärva några aktier i det långivande bolaget skall ett eventuellt aktieinnehav i  bolaget
räknas med i bedömningen av låntagarens återbetalningsförmåga (givetvis under förut-
sättning att detta aktieinnehav förelåg redan LQQDQ�lånet lämnades).

Vad sedan gäller värdet på aktierna kommer enligt Nerep detta att variera beroende på en rad olika faktorer.
Hur stor del av det långivande bolagets balansomslutning som utgörs av lånefordran kommer att påverka
bedömningen av återbetalningsförmågan, likaså om låntagaren lämnat säkerhet, ändamålet med lånet, lånta-
garens andel av det totala antalet aktier i det långivande bolaget, hur stor andel av låntagarens resurser som
utgörs av aktier i borgenärsbolaget o.s.v.

Även Andersson menar att man inte skall dra för stora växlar av rättspraxis genom att
påstå att HD fastslagit att aktierna i det långivande bolaget inte skall beaktas. Författaren
gör gällande att domstolen inte i något av de tidigare berörda fallen (från NJA 1951 s. 6 I
till NJA 1990 s. 343) XWWU\FNOLJHQ anfört att så skulle vara fallet. Den ändamålsriktiga
lösningen enligt honom skulle tvärtom vara att man räknar med ifrågavarande aktier i de
fall man kan fastställa deras marknadsvärde och de är möjliga att sälja.65 Med hänsyn till
tredjemansskyddet är det tillräckligt att låntagaren har tillgångar som täcker bolagets ford-
ran; aktierna skulle kunna säljas (till någon annan än bolaget) för att återbetala lånet. I
                                                
60 Som Nerep påpekar, använder sig HD överhuvudtaget inte av uttrycken insolvens eller insufficiens i NJA
1990 s. 343. Nerep s. 116.
61 Jmf exempelvis Welamson s. 22.
62 Rodhe s. 117.
63 Grosskopf s. 47, Kedner/Roos s. 223.
64 Nerep s. 111ff.
65 Andersson s. 452 ff.
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likhet med Andersson anser såväl Lindskog som Müllern att man bör ta hänsyn till aktier-
na i det långivande bolaget.66

Att som bl.a. Rodhe gör gällande, aldrig ta hänsyn till ett eventuellt aktieinnehav är all-
deles för långtgående enligt min mening. Den lösning som rekommenderas av Andersson
ter sig i jämförelse lämpligare då värdet enbart beaktas under förutsättningen att aktierna
kan avyttras till någon utomstående. Det är dock inte klart om Andersson menar att enbart
det faktum att aktierna NDQ försäljas (att man kan konstatera ett marknadsvärde och att det
finns en marknad för dem) innebär att de får räknas med till mottagarens tillgångar. Om
så är fallet kan problem uppstå inte bara då man skall avgöra deras värde men även då
man skall bevisa att aktierna de facto kan försäljas – skall man i ett sådant läge acceptera
ett påstående från en påstådd intressent om att denne skulle kunna tänka sig att genomföra
ett köp? Frågan är sannolikt inte särskilt problematisk då man har att bedöma ett innehav
av exempelvis börsnoterade aktier där en marknad måste förutsättas finnas. Men svaret
blir troligtvis annorlunda om det inte är börsnoterade aktier som diskuteras; risken för
exempelvis bulvanförhållanden eller påståenden om köpintresse i syfte att undgå att be-
traktas som betalningsoduglig gör sig i dessa fall utomordentligt gällande med påföljande
bevis- och bedömningssvårigheter. I detta läge är Nereps lösning den som i mitt tycke är
mest ändamålsenlig. Att anknyta bedömningen till syftet med lånet (om medlen använts
för att köpa aktier i det långivande bolaget) hjälper dessutom till att upprätthålla ändamå-
len bakom förbudet mot förvärv av egna aktier i 7:2 ABL.

Det skall noteras att Aktiebolagskommittén i SOU1997:22 föreslagit att förbudet mot förvärv av egna aktier
skall uppmjukas.  Man menar att genom att tillåta köp av egna aktier förbättras bolagens möjlighet att åter-
föra överlikviditet till aktieägarna, något som anses effektivisera utnyttjandet av företagens och näringslivets
resurser. Vidare anförs att ett avskaffande av förbudet leder till att ägarskiften och riskkapitalanskaffningen
i små bolag underlättas. Andra argument som framläggs är möjligheterna till förbättringar av aktiers likvi-
ditet genom köp och försäljningar, påverkan av de egna aktiekurserna och förhindrande av oönskade upp-
köp eller kontrollägarskiften. Ett annat viktigt skäl till lagändringen anges vara det faktum att man i de allra
flesta andra länder tillåter förvärv av egna aktier, något som hämmar de svenska företagens konkurrenskraft
i ett internationellt perspektiv om inte de inhemska bolagen ges samma möjligheter. Kommittén är dock inte
beredd att lämna fritt spelrum åt aktiebolagen, vissa restriktioner i förvärvsmöjligheterna anses vara nöd-
vändiga. Vad gäller publika bolag skall köp av egna aktier således endast vara möjliga om bolaget har täck-
ning i sitt fria egna kapital och det inte strider mot försiktighetsregeln.67 Aktieinnehavet får vidare aldrig
överskrida tio procent av samtliga aktier. Ett beslut om köp måste slutligen fattas av bolagsstämman med
kvalificerad majoritet (eller av styrelsen efter stämmans bemyndigande). För privata bolag skall ett beslut
om förvärv av egna aktier bara kunna fattas av bolagsstämman med kvalificerad majoritet utan några möj-
ligheter att bemyndiga styrelsen. Gränsen vid tio procent av det totala antalet aktier skall inte gälla i privata
bolag då syftet med att tillåta köp av egna aktier i ett sådant företag är att underlätta ägarskiften. Däremot
krävs att förvärvet inte strider mot vare sig beloppsspärren eller försiktighetsregeln.68

                                                
66 Lindskog s. 46, not 46, Lindskog i JT, s. 98 not 56, Lindskog i SvJT, s. 94 och Müllern i JT, s. 87. Trots
att Lindskog framhåller detta vad gäller lån från dotter- till moderbolag torde det gälla även i andra fall – i
detta sammanhang är det ingen skillnad om aktieägaren är ett moderbolag eller en ”vanlig” aktieägare.
67 Angående denna fråga se närmare nedan avsnitt 3 Vinstutdelningsreglerna i 12:2 ABL.
68 SOU 1997:22 s. 247 ff.
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������ 6lNHUKHW

I likhet med vad som gäller för lån kan ställande av säkerhet ske i strid med såväl 12:7
ABL (se paragrafens sjätte stycke) som det generella utbetalningsförbudet. Detta har fast-
slagits i praxis genom domen i det s.k. Svetonmålet. Till stora delar bygger praxis runt lån
och ställande av säkerhet på likartade övervägande och ställningstaganden.

I NJA 1980 s. 311 sålde Elon Sveton (säljaren) samtliga aktier i Svetons Mekaniska Verkstads AB (Sveton)
till Allan Svensson och Sven-Olov Wargklev (köparna). I detta mål ställde Sveton egna tillgångar (pantsätt-
ning genom överlämnande av fastighetsinteckningar och överlämnande av förlagsinteckningar) som säker-
het för säljarens fordran mot köparna. Genom pantsättningen erhöll Sveton en regressfordran mot köparna.
Senare ändrades förhållandena på så vis att det nybildade Svetonia AB övertog betalningsskyldigheten till
Sveton. Samtidigt gick köparna i borgen för Svetonias betalningsskyldighet.

I domskälen anförde HD att: ”'HW� VlNHUVWlOODQGH� YDURP� KlU� lU� IUnJD� lU� W\GOLJHQ� IUnQ
SDQWVlWWDUHQV�� GYV� 6YHWRQERODJHWV�� V\QSXQNW� VHWW� HM� DIIlUVPlVVLJW� EHWLQJDW� XWDQ� InU� EH�
WUDNWDV�VRP�YHGHUODJVIULWW��'HW�V\QHV�XQGHU�I|UHOLJJDQGH�RPVWlQGLJKHWHU�NODUW��DWW�SDQW�
VlWWQLQJHQ� PnVWH� EOL� XQGHUNDVWDG� VDPPD� EHJUlQVQLQJDU� VRP� I|UXW� EHU|UWV� L� IUnJD� RP
XWEHWDOQLQJDU.”69 Med andra ord är en vederlagsfri pantsättning bara lovlig om den ryms
inom utdelningsbara medel enligt 12:2 ABL. Vad gäller vid vilken tidpunkt det skall fin-
nas täckning i utdelningsbara medel hade domstolen att välja mellan förhållandena vid
tidpunkten för pantsättning eller tidpunkten då panten tas i anspråk. HD ansåg att övervä-
gande skäl talade för att bedömningen skulle ske vid tidpunkten för pantsättningen, varför
en vederlagsfri pantsättning inte är möjlig att ”läka” ens om ett bolag vid en senare tid-
punkt skulle anses ha utdelningsbara medel som motsvarar eller överstiger värdet på den
vederlagsfria pantsättningen.

Det är således fastställt att en pantsättning till förmån för någon som inte är betalnings-
duglig för regressfordran är en vederlagsfri disposition; om det inte föreligger affärsmäs-
siga skäl kommer ett dylikt förfarande att vara ogiltigt med mindre det säkerhetsställande
bolaget har täckning i sitt utdelningsbara kapital. Giltigheten av en pantsättning skall ske
med utgångspunkt i de ekonomiska förhållandena70 vid tidpunkten för säkerhetsställan-
det.

Efter detta utslag har det inom doktrinen dryftats huruvida samma principer skall gälla för
borgensåtaganden. Meningarna har gått isär men klarhet i frågan har bringats genom yt-
terligare ett rättsfall, NJA 1995 s. 418.71

Omständigheterna i målet var, i korthet, följande. Den 20 juni 1988 lämnade Ahlqvist Tryckeri AB ett gene-
rellt borgensåtagande till sitt moderbolag Lindströms Tryckeri AB. Mellan parterna i målet var det ostridigt
att borgensåtagandet var vederlagsfritt. Vad som prövades i fallet var om utbetalningsbart beloppet enligt
12:2 ABL skall föreligga vid tidpunkten för borgenförbindelsens  ingående eller då borgen tas i anspråk.

                                                
69 NJA 1980 s. 311, ref. s. 316.
70 I denna fråga ansluter jag mig till Nerep som gör gällande att såväl prövningen av huruvida bolaget har
utdelningsbara medel som UHJUHVVJlOGHQlUHQV�nWHUEHWDOQLQJVI|UPnJD skall bedömas med hänsyn taget till
förhållanden vid tidpunkten för säkerhetsställandet. Jmf Nerep s. 143 f.
71 Redan i Svetonmålet uttalade domstolen att de principer som är tillämpliga vid pantsättningar även skall
vara giltiga vid borgensåtaganden, NJA 1980 s. 311, ref. s. 316, men i doktrinen uppstod senare diskussio-
ner runt möjligheten att göra avsteg för borgenssituationer, jmf NJA 1995 s. 418, ref. s. 422.
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I sina domskäl anförde HD, med beaktande av de aktiebolagsrättsliga vinstutdelningsreg-
lerna, att det vore lämpligare att bedöma en borgensförbindelses vederlagsfrihet med hän-
syn taget till bolagets ekonomiska förhållande vid tidpunkten då borgen tas i anspråk men
att ”c�DQGUD�VLGDQ�lU�GHQ�PHG�DOOPlQQD�SULQFLSHU�PHVW�I|UHQOLJD�VWnQGSXQNWHQ�DWW�SU|YD
HQ�ERUJHQVI|UELQGHOVHV�JLOWLJKHW�PHG�XWJnQJVSXQNW� L� I|UKnOODQGHQD�Gn�GHQ�LQJLFNV��0HG
HQ�VnGDQ�O|VQLQJ�XQGYLNV�RFNVn�GHQ�RVlNHUKHW� I|U�DOOD�EHU|UGD�VRP�GHW�VNXOOH� LQQHElUD
DWW� OnWD� IUnJDQ�RP�ERUJHQVI|UELQGHOVHQV� JLOWLJKHW� YDUD� VYlYDQGH� RFK� EHURHQGH� DY� ERU�
JHQVPDQQHQV�IUDPWLGD�HNRQRPLVND�VLWXDWLRQ.”72

Även om frågan inte behandlas explicit får det anses att gäldenärens återbetalningsförmå-
ga även i de här aktuella fallen skall prövas vid tidpunkten för borgensförbindelsens ingå-
ende.73

������ /nQHI|UEXGHW

Ovan under avsnitt 2.4.2 Lån och 2.4.3 Säkerhet har som hastigast nämnts att i 12:7 ABL finns upptagna
särskilda regler vad gäller lämnandet av lån och ställandet av säkerhet från ett aktiebolags sida. Även om
reglerna faller utanför ramen för detta arbete bör det nämnas att Aktiebolagskommittén föreslagit ändringar
även på detta område.

I dess nuvarande lydelse stadgas i 12:7 ABL att ett bolag inte får lämna penninglån till aktieägare, styrelse-
ledamöter eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag inom samma koncern. Utöver dessa mott-
agare omfattas även de som tillhör den s.k. närståendekretsen som inbegriper makar, samboenden, släkting-
ar i rätt upp- eller nedstigande led, personer som är besvågrade med de ovan nämnda, samt juridiska perso-
ner över vars verksamhet någon av de ovan nämnda fysiska personerna utövar ett bestämmande inflytande.
Undantag från låneförbudet görs dock för lån som lämnas till kommun, landstingskommun, företag inom
samma koncern som det långivande bolaget, lån som är betingade av affärsmässiga skäl samt s.k. småaktie-
ägarlån. Vidare får ett lån inte lämnas om syftet är att låntagaren eller dess närstående skall förvärva aktier i
det långivande bolaget eller i ett bolag ingående i samma koncern. Även denna sista bestämmelse har ett
undantag i de fall det rör sig om belopp som inte överstiger två basbelopp och mottagaren är anställd i bola-
get eller inom koncernen. De beskrivna reglerna gäller även vid ställande av säkerhet.  Den som bryter mot
lagstadgandet döms enligt 19:1 1 st. 3 punkten ABL74 till böter eller fängelse i högst ett år. Enligt 12:8 ABL
kan slutligen skattemyndigheten meddela undantag från låneförbudet.

I SOU 1997:168 föreslås en tämligen ingående förändring av de ovan behandlade regleringarna.75 Aktiebo-
lagskommittén förordar att lån till aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga inom vad
som ovan definierats som den förbjudna kretsen skall tillåtas, dock endast under förutsättning att mottagaren
lämnar betryggande säkerhet samt att bolaget efter lånet alltjämt har full täckning för sitt bundna kapital.
Säkerhet får på liknande vis lämnas endast om det finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Tanken
bakom den nya ordningen är att förbjuda sådana lån som kan riskera att försämra bolagsborgenärernas ställ-
ningen. Därför föreslås att de här aktuella lånen endast får lämnas om medlen hade kunnat delas ut i form av
vinst. I enlighet härmed skall inte endast bolagets egna bundna kapital vara intakt efter transaktionen, härut-
över krävs att dispositionen inte strider mot försiktighetsregeln.76 Även fortsättningsvis skall det vara möj-

                                                
72 NJA 1995 s. 418, ref. s. 422.
73 Jmf ovan vid not 70.
74 Från den 1 januari 1999 kommer regeln att återfinnas i fjärde stycket genom den lagändringar som föran-
leddes av Prop. 1997/98:99, jmf nedan not 186.
75 Se närmare SOU 1997:168 s. 87 ff. och s. 105 ff.
76 Se särskilt SOU 1997:168 s. 87. Se vidare nedan avsnitt 3 Vinstutdelningsreglerna i 12:2 ABL.
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ligt att lämna lån till kommun, landstingskommun och företag inom samma koncern utan att begränsningar-
na som gäller för lån till aktieägare behöver beaktas. Vidare kommer även lån som uteslutande är avsedda
för gäldenärens rörelse och som lämnas av affärsmässiga skäl, samt lån till aktieägare vars innehav inte
uppgår till en procent av aktiekapitalet alltjämt att vara tillåtna. Slutligen föreslås att straffsanktionerna
utmönstras från aktiebolagslagen och att överträdelser i fortsättningen behandlas som övriga fall av brott
mot kapitalskyddsreglerna; om ett lån lämnas i strid mot de beskrivna reglerna skall det återbetalas om
bolaget visar att mottagaren insåg eller bort inse att dispositionen var olaglig. Ställd säkerhet är inte giltig
mot bolaget om detta kan visa att motparten insåg eller bort inse att dispositionen var en olaglig rättshand-
ling.

������ 6DNYlUGHVXWEHWDOQLQJDU

Såsom nämnts inledningsvis kan en utbetalning verkställas genom överföring av sakvär-
den, exempelvis om ett bolag säljer egendom till underpris, lämnar en sakgåva, hyr ut
lokaler eller på annat sätt upplåter egendom till underpris, etc. Ofta är dock inte det mark-
nadsmässiga värdet av sådan egendom överensstämmande med dess bokförda värde. Den
fråga som inom den aktiebolagsrättsliga doktrinen troligen hört till de mest omdebattera-
de de senaste åren har varit hur utbetalningar med annan egendom än pengar skall värde-
ras; de två alternativ som slutligen utkristalliserat sig brukar benämnas brutto- och netto-
metoden. Om man använder sig av EUXWWRPHWRGHQ kommer skillnaden mellan en tillgångs
PDUNQDGVYlUGH och försäljningspriset att ställas mot utdelningsbart belopp. En prövning i
enlighet med QHWWRPHWRGHQ innebär att en utbetalnings lovlighet avgörs genom att jämföra
en tillgångs ERNI|UGD�YlUGH (eventuellt minus vad bolaget erhåller för den) med vad bola-
get kunnat dela ut. Nedan kommer ges endast en kort beskrivning av två argumentations-
linjer, i litteraturen återfinns ett flertal varianter av de beskrivna metoderna.77

Att det i flertalet fall föreligger en skillnad mellan en tillgångs marknadsvärde och dess bokförda värde är
en följd av reglerna i bokförings- och årsredovisningslagen. Enligt 13 § BFL och 4:1 ÅRL är en tillgång
som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas en anläggningstillgång. Alla andra tillgångar är om-
sättningstillgångar. Enligt en annan definition är omsättningstillgångar sådana som är avsedda att säljas
inom ca. ett år.78  Ett exempel på anläggningstillgångar är fastigheter, maskiner och inventarier, medan
exempelvis ett varulager är en omsättningstillgång. Anläggningstillgångar är föremål för avskrivningar
(samt i vissa fall nedskrivningar); syftet med avskrivningar är att innehavaren av en tillgång skall få räkna
av den värdeminskning som egendomen utsätts för över tiden, exempelvis p.g.a. användning. Hur stor av-
skrivning som får företas är beroende dels på tillgångens beräknade ekonomiska livslängd, dels av vilken
avskrivningsmetod som används (jmf 15 § BFL och 4:4 ÅRL). Det hör dock inte till ovanligheterna att en
tillgångs marknadsvärde överstiger dess bokförda värde, dels därför att avskrivningar PnVWH göras (i annat
fall skulle exempelvis ett företag kunna ge sken av att ha en bättre ekonomisk ställning genom att uppta sina
anläggningstillgångar till för höga belopp), dels för att värderingen av tillgångar skall ske med försiktighet,
men inte minst då skattereglerna i flera fall tillåter större avskrivningar än vad som är företagsekonomiskt
nödvändigt.79

Bland de som förespråkat en värdering i enlighet med bruttometoden återfinns Anders-
son.80 Enligt denne är det främst motiverat att använda sig av en tillgångs marknadsvärde

                                                
77 Den intresserade hänvisas till NJA 1995 s. 742, ref. s. 760 f., där domstolen ger en i det närmaste full-
ständig litteraturhänvisning. Se även Andersson s. 317 ff. och Nerep s. 178 ff. med hänvisningar.
78 Thorell s. 86.
79 Thorell s. 71.
80 Andersson s. 317 ff., särskilt s. 359 ff.
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eftersom utbetalningsförbudet i aktiebolagslagens tolfte kapitel grundar sig på ett bolags
YHUNOLJD förmögenhetsmassa. En korrekt tillämpning av reglerna erfordrar således att den
UHHOOD I|UP|JHQKHWVPlVVLJD HIIHNWHQ redovisas, något som inte görs om man tar hänsyn
till en tillgångs bokförda värde men väl om en marknadsmässig bedömning ligger till
grund. En annan viktig anledning till att använda marknadsvärdet enligt Andersson är att:
”[…] EUXWWRPHWRGHQ� DQWDJOLJHQ� lU� WLOO� JDJQ� I|U� UlWWVRUGQLQJHQ� L� VWRUW�� HIWHUVRP� GHQQD
WRUGH�PRWYHUND�(och inte som nettometoden uppmuntra)81� WUDQVDNWLRQHU�VnVRP�I|UWlFNWD
UlWWVKDQGOLQJDU� YDULJHQRP� DNWLHERODJHQ� L� GHW� I|UGROGD� W|PV� Sn� EHW\GDQGH� HNRQRPLVND
YlUGHQ.”82

Framställningarna i ämnet har i flera fall varit långt ifrån lättillgängliga; förklaringar och
argumentationer har varit tämligen invecklade, inte minst då det har gällt att försvara va-
let av nettometoden.83 En i mitt tycke både lättbegriplig och bärkraftig argumentation för
en bokföringsmässig princip som bedömningsgrund ges dock av Sacklén;84 denne menar
att lagstiftaren troligtvis inte reflekterat över värderingsproblematiken under sitt arbete
och att det därför inte med säkerhet går att fastställa någon intention som berättigar ende-
ra metod85  – båda lägers argumentation kan angripas. Författaren menar att man i ett så-
dant läge kan försöka nå en ”marknadsanpassad lösning”, något som skulle kunna liknas
vid den lösning som intressenterna (bolaget och dess borgenärer) skulle strävat att nå un-
der fria förhandlingar:

”'HW�lU�QDWXUOLJWYLV�VYnUW�DWW�PHG�H[DNWKHW�VlJD�YDG�VRP�VNXOOH�YDUD�GHQ�DY�PDUNQDGVDNW|UHUQD�I|UHGUDJQD
O|VQLQJHQ�Sn�YlUGHVEHVWlPQLQJVSUREOHPDWLNHQ�YLG�VDNXWGHOQLQJ��0\FNHW�WDODU�HPHOOHUWLG�I|U�DWW�HQ�SUDNWLVN
RFK�YHULILHUEDU�PHWRG�VNXOOH�NRPPD�DWW�GRPLQHUD�L�VDPPDQKDQJHW��.DQVNH�SHNDU�GHW�VDJGD�L�ULNWQLQJ�PRW
HQ�´UHGRYLVQLQJVEDVHUDG´�PHWRG�I|U�EHG|PQLQJHQ�DY�NDSLWDODQYlQGQLQJHQV� WLOOnWOLJKHW��9LVVW�VW|G�KlUI|U
VWnU�DWW�ILQQD�L�SUDNWLNHQ��6lUVNLOW�L�LQWHUQDWLRQHOOD�OnQHDYWDO�I|UHNRPPHU�RIWD�EHJUlQVQLQJDU�L�OnQWDJDUHQV
U|UHOVHIULKHW��6nOHGHV�DYWDODV�LQWH�VlOODQ�DWW�OnQWDJDUHQ�XQGHU�OnQHWV�O|SWLG�PnVWH�XSSUlWWKnOOD�YLVV�L�DYWDOHW
DQJLYHQ� OLNYLGLWHW�RFK�VROLGLWHW��9LGDUH� I|UHNRPPHU�RIWD�XWGHOQLQJVEHJUlQVQLQJDU�RFK�DQGUD� UHVWULNWLRQHU
YDG�JlOOHU�YlUGHIUnQKlQGDQGH�GLVSRVLWLRQHU��%HG|PQLQJHQ�VNHU�L�VWRUW�VHWW�XWHVOXWDQGH�PHG�KlQYLVQLQJ�WLOO
UHGRYLVDGH�YlUGHQ��EHUlNQDGH�HQOLJW�WLOOlPSOLJ�UHGRYLVQLQJVVHG���.DQVNH�OLJJHU�GHW�GlUI|U�QlUD�WLOO�KDQGV
DWW�NQ\WD�EHG|PQLQJHQ�WLOO�GHQ�DNWXHOOD�WLOOJnQJHQV�ERNI|UGD�YlUGH��PLQVNDW�PHG�I|UHNRPPDQGH�N|SHVNLO�
OLQJ�HOOHU�DQQDQ�YlUGH|YHUI|ULQJ�WLOO�ERODJHW�.”86

Frågan har till slut behandlats i NJA 1995 s. 742, där HD hade att ta ställning till om en
försäljning av tillgångar kunde ske till bokfört värde då man hade att bedöma dess lovlig-
het enligt 12:2 1 st. ABL. De bakomliggande omständigheterna i målet var inte av någon
stor betydelse varför jag endast kommer att ange dem kortfattat.

 I fallet behandlades och avgjordes två olika mål på samma sätt (mål nr DT 231 och nr DT 232). Båda må-
len ingick i den s.k. La Reinehärvan. I samband med inkråmsöverlåtelser vid skalbolagsaffärer hade olika
bolag sålt fastigheter till ett pris motsvarande deras bokförda värde (som understeg marknadsvärdet). Bola-

                                                
81 Min anmärkning; Andersson menar att nettometoden uppmuntrar och underlättar vederlagsfria (förtäckta)
värdeöverföringar, då det är ett enkelt sätt att komma förbi begränsningarna vad gäller utdelningsbara medel
i enlighet med 12:2 ABL.
82 Andersson s. 366.
83 Se exempelvis Nerep s. 214 ff.
84 Sacklén i SvJT, s. 167 ff.
85 Jmf även uttalandena i NJA 1995 s. 742, ref. s. 759f. och s. 766.
86 Sacklén i SvJT, s. 177 (not här utelämnad).
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gens konkursbo gjorde gällande att dispositionerna inneburit vinstutdelning som var att anses som olovliga
till den del de översteg utdelningsbara medel.87

I domen behandlar HD flera av de argument som framförts i doktrinen till stöd för endera
metod, dock utan att något av dessa argument slutligen anses som avgörande. Vad som i
ett sådant läge får anses bli utslagsgivande enligt domstolen (majoriteten) är det faktum
att det praktiska rättslivet under en längre period utgått från att det bokförda värdet skall
ligga till grund för bedömningen och att en ändring skulle innebära att ”>«@�NRQVHNYHQ�
VHUQD� I|U�HQVNLOGD� I\VLVND�HOOHU� MXULGLVND�SHUVRQHU�DY�DWW�UlWWVWLOOlPSQLQJHQ�QX�YLVDU�DWW
GHW� lU�PDUNQDGVYlUGHW� VRP� VNDOO� DQYlQGDV� YLG� EHG|PQLQJHQ� DY� VDNXWGHOQLQJ� HQOLJW� ��
NDS�������VW��$%/�YDUD�DWW�EHWUDNWDV�VRP�DOOYDUOLJDUH�lQ�GH�QHJDWLYD�NRQVHNYHQVHUQD�I|U
ERUJHQlUVNROOHNWLYHQ�DY�DWW�GHW�ERNI|UGD�YlUGHW�JRGWDV”.88 Det bör noteras att HD i detta
mål bedömde frågan enbart utifrån ett borgenärsperspektiv och att det inte utesluts att en
bedömning enligt likabehandlingsprincipen (jmf 3:1 1 st. ABL) skulle ske utifrån brutto-
metoden.89

Såsom redan antytts ovan sällar jag mig till de s.k. nettometodisterna, en ståndpunkt som
kan tyckas lätt att motivera med facit i hand, men som jag föredrar att underbygga med
Sackléns argumentering (se ovan). Det bör dock anmärkas att bruttometoden inte kan
anses vara en överspelad teori i och med NJA 1995 s. 742 – ännu höjs kritiska röster mot
utfallet i målet. Så exempelvis Andersson som med ett målande exempel försöker åskåd-
liggöra konsekvenserna av den accepterade nettometoden: om ett bolag har en anlägg-
ningstillgång med ett marknadsvärde om 100 miljoner kronor och ett bokfört värde om 1
krona, är det ur borgenärsskyddssynpunkt i princip tillräckligt att bolaget har 1 krona i
utdelningsbara medel för att bolaget skall kunna föra över berörda tillgångar till en aktie-
ägare. Andersson är noga med att understryka att de i exemplen anförda beloppen långt
ifrån är några omöjligheter och menar att effekten av att acceptera nettometoden kan bli
ett uppmuntrande till olika typer av bolagstömningar.90 Författaren ställer sig kritisk till
flera av de argument och ställningstagande som domstolens majoritet ger uttryck för i
målet och pekar på det faktum att man inte tagit ställning till och löst alla problem som
kan uppstå i samband med sakvärdesutbetalningar. I målet bedömde exempelvis HD en-
bart värderingsfrågan då ett bolag har ett intakt bundet kapital och fyllda fonder (med
andra ord förelåg inte ett negativt resultat i bolaget) men inte vad som skall gälla om en
utdelning företas i det fall det bundna egna kapitalet inte är täckt. I ett sådant läge före-
språkar Andersson en ”halv bruttometod”; om tillgångens marknadsvärde är högre än det
bokförda måste mottagaren erlägga ett belopp som skall täcka GHOV egendomens bokförda
värde, GHOV den brist som finns i det bundna egna kapitalet för att dispositionen inte skall
betraktas som en olovlig vinstutdelning.91 Vad sedan gäller tillämpningen av försiktig-
hetsregeln i 12:2 2 st. ABL anser Andersson egendomens marknadsvärde måste ligga till
grund för att kunna upprätthålla syftet med regleringen.92

                                                
87 Johansson/Pehrson i JT, s. 821.
88 NJA 1995 s. 742, ref. s. 766 f.
89 NJA 1995 s. 742, ref. s. 759 och s. 767. Jmf nedan vad som sägs i SOU 1997:168.
90 Andersson i SvJT s. 277 f.
91 Andersson i SvJT II, s. 430 ff.
92 Andersson i SvJT II, s. 434 ff. Se vidare nedan avsnitt 3.3.2 Konsolideringsbehov.
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Det bör avslutningsvis påpekas att även företrädare för nettometoden anser att frågan inte
är slutgiltigt avgjord; även om utfallet pekar i ”rätt” riktning kvarstår ändock spörsmål
som måste klargöras och preciseras såsom det ovan nämnda fallet med ett icke täckt ak-
tiekapital, hur eventuella skattekostnader skall behandlas och hur frågor som rör minori-
tetsskyddet skall avgöras.93

I SOU 1997:168 anges att bedömningen av en utbetalnings lovlighet skall ske med beak-
tande av en tillgångs bokförda värde.94 Den praxis som blivit fastslagen i NJA 1995 s.
742 skall med andra ord anses vara den riktiga vad gäller sakvärdesutbetalningar. Kom-
mittén menar dock att då man bedömer en utbetalnings lovlighet med hänsyn taget till
försiktighetsregeln i 12:2 2 st. ABL måste prövning ske med utgångspunkt i tillgångens
marknadsvärde (mer om detta nedan under avsnitt 3.3.2 Konsolideringsbehov). Detsam-
ma anges vara fallet då man har att tillämpa likhetsprincipen i 3:1 ABL. Dessa uttalanden
förefaller syfta till att begränsa räckvidden av nettometoden, till alla bruttometodisters
stora glädje.

I utredningsarbetet behandlas vidare den fråga som Andersson berör med avseende på
sakvärdesutbetalningar i ett bolag som uppvisar ett negativt resultat. Kommittén föreslår i
denna fråga en lösning som överensstämmer med den av Andersson ovan behandlade.
Aktiebolagskommittén tar följande exempel som vägledning.95 Ett bolag med ett bundet
eget kapital om 100.000 kronor önskar försälja en tillgång med ett marknadsvärde om
100.000 kronor vars bokförda värde är 50.000 kronor. Om bolagets resultat för räken-
skapsåret är 0 kronor kan försäljningen ske till ett vederlag om 50.000 kronor – i detta fall
lämnas bolagets bundna egna kapital opåverkat och transaktionen strider med andra ord
inte mot utbetalningsförbudet. Om bolaget istället skulle uppvisa en förlust om 20.000
kronor blir läget ett annat. I detta fall kan en försäljning till 50.000 kronor inte företas då
bolaget efter transaktionen alltjämt skulle uppvisa ett negativt resultat – köparen måste,
utöver tillgångens bokförda värde, erlägga ett belopp som täcker bristen i det egna bundna
kapitalet. För att transaktionen i det anförda exemplet inte skall komma att betraktas som
en olovlig utdelning måste köparen alltså betala 70.000 kronor för egendomen. Kommit-
tén anför dock att köparen aldrig behöver betala mer än egendomens marknadsvärde:
skulle tillgångens marknadsvärde i det konstruerade exemplet endast vara 60.000 kronor
behöver förvärvaren aldrig erlägga mer än detta belopp, oavsett om bolaget alltjämt efter
försäljningen kommer att uppvisa ett negativt resultat om 10.000 kronor. En försäljning
av en tillgång till dess marknadsvärde innebär att någon värdeöverföring inte skett.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att man i utredningsarbete till synes tagit fasta på
de lösningar som Andersson föreslagit. Man har således slagit fast att bruttometoden skall
tillämpas då man bedömer en utbetalning med hänsyn taget till försiktighetsregeln i 12:2
2 st. ABL och likhetsprincipen i 3:1 ABL. Vidare har man tagit fasta på ”den halva brut-
tometoden” då man har att bedöma lovligheten av en utbetalning från ett bolag som gått
med förlust.

                                                
93 Johansson/Pehrson i JT, s. 826 f.
94 SOU 1997:168 s. 79 f.
95 SOU 1997:168 s. 101.
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�� 9LQVWXWGHOQLQJVUHJOHUQD�L������$%/

���� ,QOHGQLQJ

I 12:2 ABL återfinns de centrala regler som avgör hur stora belopp ett bolag kan dela ut
till sina aktieägare. Bestämmelserna är absolut tvingande borgenärsskyddsregler som inte
kan frångås ens med samtliga aktieägares samtycke; ett sådant beslut är en nullitet enligt
9:17 3 st. 1 p. ABL.96

Vinstutdelningar har i doktrinen uppdelats i öppna och förtäckta sådana. En öppen
vinstutdelning sker på så sätt att bolagsstämman fattar beslut därom i enlighet med de
regler och begränsningar som anges i 12:3 ABL. Det är dock långt ifrån ovanligt att del-
ägarna eller ställföreträdarna under andra former för ut tillgångar ur ett aktiebolag. Oskä-
ligt hög lön, felaktig hyressättning, försäljning eller köp av egendom till över- eller un-
derpris, samt de ovan behandlade fallen med gåva, lån, ställande av säkerhet m.m. är någ-
ra exempel på förtäckta vinstutdelningar. En förtäckt vinstutdelning kan även föreligga på
den grunden att den skett utan ett bakomliggande stämmobeslut. I praxis har man godtagit
dylika förtäckta transanktioner under förutsättning att de inte skett i strid mot 12:2 ABL –
ett absolut krav har således varit att en utdelning, oavsett om den är öppen eller förtäckt,
måste hålla sig inom ramen för utdelningsbara medel.97 Formreglerna i 12:3 ABL skall
med andra ord betraktas som dispositiva minoritetsskyddsregler som kan frångås med
samtliga aktieägares samtycke98 (denna ståndpunkt är dock inte allmänt accepterad99),
medan bestämmelserna i 12:2 är tvingande borgenärsskyddsregler som inte går att rubba.

Som angivits ovan under avsnitt 2.3.2 Andra mottagare är 12:2 även tillämplig på utbe-
talningar till andra än aktieägare. Detta har slagits fast i NJA 1997 s. 418 där domstolen
anfört att paragrafen även täcker de fall där en utbetalning görs till en närstående fysisk
eller juridisk person till aktieägare, någon som i ett nära samband med transaktionen blir
eller upphör att vara aktieägare eller då andra ägareliknande kopplingar är för handen.
Den analogiska tillämpningen kan vidare tänkas aktualiseras även under andra omstän-
digheter, men med hänsyn till säkerheten i omsättningen och det praktiska ekonomiska
livet kan några generella gränser inte sättas upp: bedömningen måste företas från fall till
fall. En förutsättning för att en vederlagsfri utbetalning till utomstående inte skall drabbas
av ogiltighet är att beloppet inte överskrider gränserna uppställda i 12:2 ABL.

I de fall en utdelning sker i öppen form anses värdeöverföringen äga rum då utdelningen
finns tillgänglig för lyftning. Av detta följer att bolaget måste ha tillräckliga utdelningsba-

                                                
96 Jmf Andersson s. 546 och Nerep s. 14.
97 Kedner/Roos s. 232 ff., Rodhe s. 112 ff.
98 Jmf Nerep s. 228.
99 Vad gäller fallen då en utdelning företagits utan ett giltigt stämmobeslut menar såväl Rodhe som Ked-
ner/Roos att några säkra slutsatser inte kan dras, då man i praxis enbart prövat frågan i samband med en-
mansaktiebolag. Kedner/Roos s. 233, Rodhe s. 114. För egen del är jag benägen att hålla med Nerep.
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ra medel vid denna tidpunkt. Skulle överföringen ske genom en förtäckt vinstutdelning
kommer däremot den avgörande tidpunkten att vara avtalstidpunkten.100

12:2 ABL lyder som följer:

9LQVWXWGHOQLQJ�WLOO�DNWLHlJDUQD�InU�LQWH�|YHUVWLJD�YDG�VRP�L�IDVWVWlOOG�EDODQVUlNQLQJ
RFK��L�IUnJD�RP�PRGHUERODJ�VRP�VNDOO�XSSUlWWD�NRQFHUQUHGRYLVQLQJ��L�IDVWVWlOOG�NRQ�
FHUQEDODQVUlNQLQJ�I|U�GHW�VHQDVWH�UlNHQVNDSVnUHW�UHGRYLVDV�VRP�ERODJHWV�HOOHU�NRQ�
FHUQHQV�QHWWRYLQVW�I|U�nUHW��EDODQVHUDG�YLQVW�RFK�IULD�IRQGHU�PHG�DYGUDJ�I|U
������UHGRYLVDG�I|UOXVW�
�����EHORSS�VRP�HQOLJW�ODJ�HOOHU�ERODJVRUGQLQJ�VNDOO�DYVlWWDV�WLOO�EXQGHW�HJHW�NDSLWDO
HOOHU��L�IUnJD�RP�PRGHUERODJ��EHORSS�VRP�DY�GHW�IULD�HJQD�NDSLWDOHW�L�NRQFHUQHQ�HQOLJW
nUVUHGRYLVQLQJDUQD�I|U�I|UHWDJ�LQRP�GHQQD�VNDOO�|YHUI|UDV�WLOO�EXQGHW�HJHW�NDSLWDO�
������EHORSS�VRP�HQOLJW�ERODJVRUGQLQJ�DQQDUV�VNDOO�DQYlQGDV�I|U�QnJRW�DQQDW�lQGDPnO
lQ�XWGHOQLQJ�WLOO�DNWLHlJDUQD�

9LQVWXWGHOQLQJ�InU�LQWH�VNH�PHG�Vn�VWRUW�EHORSS�DWW�XWGHOQLQJHQ�PHG�KlQV\Q
WLOO�ERODJHWV�HOOHU�NRQFHUQHQV�NRQVROLGHULQJVEHKRY��OLNYLGLWHW�HOOHU�VWlOOQLQJ�L�|YULJW
VWnU�L�VWULG�PRW�JRG�DIIlUVVHG��)|UEXG�PRW�YLQVWXWGHOQLQJ�L�YLVVW�IDOO�I|UHVNULYV�L���NDS�
����

Paragrafens första stycke kallas i allmänhet EHORSSVVSlUUHQ och det andra I|UVLNWLJKHWVUH�
JHOQ.

���� %HORSSVVSlUUHQ

Bestämmelsens syfte är att skydda ett bolags bundna kapital. Bundet kapital utgörs av
aktiekapital, reservfond, fria fonder och eventuell överkursfond samt i bolagsordning fast-
ställda bundna fonder.101 Den förmögenhet som inte behövs för att täcka det bundna ka-
pitalet är vad som PD[LPDOW får delas ut – detta belopp benämns fritt eget kapital, utdel-
ningsbart belopp eller fribelopp.102

Lagtekniskt har dock bestämmelsen utformats så att en utdelning aldrig får vara större än
bolagets fria egna kapital. Denna metod har medfört att problem uppstår då sakvärden
skall delas ut.103 Av denna anledning föreslår aktiebolagskommittén att paragrafen ändras
så att utdelning bara får ske om det finns full täckning för bolagets bundna egna kapi-
tal.104 Vidare skall beloppsspärren i fortsättningen uttryckligen omfatta vederlagsfria ut-
betalningar till andra än aktieägare.

                                                
100 Se SOU 1997:168 s. 103. Jmf även ovan avsnitt 2.4.2.1 Vid vilken tidpunkt skall betalningsförmågan
prövas?
101 Jmf Prop. 1975:103 s. 97 ff., Nerep s. 151 och Lindskog s. 54 f. Överkursfond nämns inte i propositio-
nen och av Nerep då denna infördes i samband med 1995 års lagändringar (SFS 1995:1555).
102 Lindskog s. 54 f.
103 Se ovan avsnitt 2.4.5 Sakvärdesutbetalningar.
104 SOU 1997:168 s. 72 f.
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���� )|UVLNWLJKHWVUHJHOQ

I 12:2 2 st. ABL återfinns den s.k. försiktighetsregeln. Denna bestämmelse syftar till att
ge bolagets bundna kapital ett starkare skydd än vad som följer av paragrafens första
stycke, om det med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning kan anses befogat. De båda
styckena i 12:2 ABL bildar enligt doktrinen den s.k. GXEEOD�EHJUlQVQLQJVUHJHOQ.105 Det
belopp som slutligen får delas utgörs följaktligen av det fria egna kapitalet uträknat enligt
första stycket, minskat med vad som kan följa av en tillämpning av andra stycket.

Försiktighetsregeln infördes först i 1975 års aktiebolagslag, men en liknande princip
fanns tidigare uttalad i förarbetena till 1944 års lag.106 Hur bestämmelsen skall tillämpas
har kommenterats i doktrinen då förarbetena inte ansetts ge tillräcklig vägledning i frå-
gan.107

Nedan skall ges en kort sammanfattning av hur de olika rekvisiten konsolideringsbehov,
likviditet, ställning i övrigt och god affärssed har tolkats i doktrinen.

Aktiebolagskommittén har i SOU 1997:168 föreslagit att nuvarande 12:2 2 st. ABL i fort-
sättningen uttryckligen skall gälla alla former av utbetalningar. Bestämmelsen måste såle-
des beaktas oavsett i vilken form ett bolag vederlagsfritt för över tillgångar och oavsett
om mottagaren är aktieägare eller inte. För att några tveksamheter inte skall råda anför
kommittén att prövningen i enlighet med försiktighetsregeln skall företas med särskild
hänsyn taget till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken
av det egna kapitalet. 108

������ *RG�DIIlUVVHG

Kedner/Roos framhåller att termen god affärssed bör ”>«@� JHV� HQ� I|UHWDJVLQGLYLGXHOO
WRONQLQJ” 109 eftersom det får anses vara utomordentligt svårt att överhuvudtaget kunna
konstatera förekomsten av någon affärssed.110 Enligt Andersson skall med god affärssed
förstås ”>«@�HQ�IDNWLVNW�I|UHNRPPDQGH�SUD[LV�KRV�HQ�NYDOLWDWLYW�UHSUHVHQWDWLY�NUHWV�DNWLH�
ERODJ�VRP�GULYHU�U|UHOVH��%HG|PQLQJHQ�WRUGH�RIWD�In�VNH�EUDQVFKYLV�I|U�DWW�QnJRQ�SUD[LV
DOOV�VNDOO�NXQQD�LGHQWLILHUDV.”111 I ett nästa steg förordar även denne författare att bedöm-
ningen måste basera sig på en individuell prövning. I de fall det inte går att fastställa nå-

                                                
105 Nerep s. 151.
106 I Prop. 1944:5 s. 35 och s. 282 f. angavs att särskilt vad gäller koncerner utdelningar skulle begränsas
med hänsyn taget till moderbolagets ekonomiska ställning.
107 Nerep s. 152 ff.
108 SOU 1997:168 s. 76 ff.
109 Kedner/Roos s. 230.
110 Jmf Rodhe s. 94.
111 Andersson s. 216 f. (noter här utelämnade).
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gon affärssed bör enligt Andersson en domstol vara fri att själv fastställa en tillämplig
norm.112

I lagstiftningsarbetet har man tagit fasta på den kritik som riktats mot hänvisningen till
god sed. I det senaste utredningsarbetet framförs att någon affärssed inte kunnat fastställas
trots att bestämmelsen varit gällande i närmare tjugo år. I enlighet härmed föreslås att
försiktighetsregeln i fortsättningen endast skall hänvisa till bolagets (och i tillämpliga fall
moderbolagets samt koncernens) konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.113

������ .RQVROLGHULQJVEHKRY

Med konsolideringsbehov skall förstås ”>«@�HQ�I|UElWWULQJ�DY�I|UHWDJHWV�VROLGLWHW�JHQRP
LQQHKnOODQGH�DY�YLQVWPHGHO” 114�eller med andra ord en ökning av andelen eget kapital i
förhållande till det totala kapitalet. Detta kan enligt Kedner/Roos uppnås genom att skapa
obeskattade och beskattade reserver; båda metoderna syftar till att vinstmedel skall stanna
i bolaget. Obeskattade reserver skapas genom att övervärdera skulder och undervärdera
tillgångar i balansräkningen. Beskattade reserver bildas genom att medel avsätts till det
egna bundna eller fria kapitalet (i det senare fallet görs avsättningen till fria fonder eller
genom att överföra vinsten till nästkommande räkenskapsår).115

Vad gäller storleken på avsättningarna får denna avgöras från fall till fall med beaktande
av såväl lång- som kortsiktiga aspekter.116 Bedömningen blir beroende av bl.a. verksam-
hetens art och omfattning, vilka risker som är förenade med verksamheten samt huruvida
bolaget är börsnoterat eller ej. Ett företag som exempelvis inriktar sig på serviceverksam-
het har oftast oansenliga tillgångar och har således oftast små möjligheter att upprätta
obeskattade reserver i lager och anläggningar. På liknande sätt är behovet av avsättningar
inte lika stort i bolag som sysslar med ”säker” verksamhet. Vidare, om ett bolag är börs-
noterat finns ofta ett behov att dela ut vinst (i annat fall kan kapitalanskaffningsmöjlighe-
terna genom exempelvis nyemission försämras), något som talar mot att årets vinst balan-
seras.117

I SOU 1997:168 anges att konsolideringsbehov i aktiebolagsrättslig mening främst avser
relationen mellan ett bolags egna och främmande kapital. Ju högre soliditet ett bolag har
desto mindre är konsolideringsbehovet. Det problematiska ligger dock i att avgöra solidi-
teten då detta kan ske på olika sätt, både med beaktande av tillgångars redovisade värden
som med deras verkliga värde. Kommittén anför att vad gäller försiktighetsregeln måste
det vara marknadsvärdet som skall vara vägledande. ”9LG�WLOOlPSQLQJ�DY�I|UVLNWLJKHWVUH�
JHOQ� lU� GHW� HPHOOHUWLG� LQWH� GHQ� Sn� UHGRYLVQLQJVGDWD� IUDPUlNQDGH� VROLGLWHWHQ� VRP�lU� DY
LQWUHVVH��$YJ|UDQGH�I|U�ERODJHWV�I|UPnJD�DWW�NXQQD�WD�ULVNHU�RFK�WnOD�I|UOXVWHU�lU�EROD�

                                                
112 Jmf även Lindskog s. 68, not 148.
113 SOU 1997:168 s. 77.
114 Kedner/Roos s. 228.
115 Andersson s. 208 f.
116 Enligt Andersson skall bedömningen omfatta en period om flera år. Andersson s. 211.
117 Kedner/Roos s. 229.
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JHWV�YHUNOLJD�HNRQRPLVND�VWlOOQLQJ.”118 Det bör vidare noteras att soliditeten inte ensamt
kan anses avgörande för konsolideringsbehovet. En rad andra faktorer, såsom räntabilite-
ten på ett bolags kapital, resultatprognoser, investeringsbehov o.s.v. måste tas med i be-
dömningen.

Således förefaller Aktiebolagskommittén mena att även om nettometoden får anses åter-
spegla gällande rätt blir bruttometoden tillämplig i vart fall då man har att avgöra huruvi-
da en utbetalning av sakvärden  strider mot försiktighetsregeln – i dessa fall är det nöd-
vändigt att ta hänsyn till egendomens verkliga värde för att kunna göra en korrekt bedöm-
ning av ett bolags konsolideringsbehov.119

Det kan noteras att man i SOU 1997:168 föreslår att avskaffa skyldigheten att avsätta viss del av årets vinst
till reservfonden (nuvarande 12:4 ABL). Anledningen till detta är att försiktighetsregeln i sin nya lydelse
anses vara fullt tillräckligt för att skydda bolagets kapital. Den förstärkning av bolagets egna kapital som
tidigare företogs med reservfondsavsättningar kommer i framtiden att ske genom att bolaget är tvingat att
beakta konsolideringsbehovet inom ramen för försiktighetsregeln.120

������ /LNYLGLWHW

Med likviditet avses bolagets betalningsförmåga på kort sikt. Rekvisitet innebär att en
utdelning inte får ske med så stort belopp att bolagets förmåga att fullgöra sina betal-
ningsförpliktelser försämras.121 Vinstutbetalningar måste stå i överenskommelse med
företagets förmåga att generera vinster i framtiden samt eventuella framtida investerings-
eller kapitalanskaffningsplaner.122

Men vad som avses med ”kort sikt” är inte en självklar sak. Enligt Andersson kan man
inte ange någon allmänt gällande tidsgräns eller perspektiv. Som utgångspunkt skall be-
dömningen bara sträcka sig några månader framåt, men i undantagsfall kan bedömningen
sträckas till att omfatta flera år.123 Lindskog å sin sida menar att terminologin är av un-
derordnad betydelse då syftet med försiktighetsregeln är att säkra betalningsförmågan på
såväl lång som kort sikt.124 Vad gäller denna fråga framförs inga klargörande uttalanden i
Aktiebolagskommitténs utredning från 1997.

������ 6WlOOQLQJ�L�|YULJW

Belopp som delas ut får inte med hänsyn till bolagets ställning i övrigt strida mot god
affärssed. Till omständigheterna som faller under detta rekvisit och som måste beaktas
hör förändringar som inträffar efter räkenskapsårets slut; fordringar kan exempelvis ha

                                                
118 SOU 1997:168 s. 77f.
119 Vad gäller brutto- och nettometoden se närmare ovan avsnitt 2.4.5 Sakvärdesutbetalningar.
120 SOU 1997:168 s. 74 f.
121 Andersson s. 212 f.
122 Kedner/Roos s. 230.
123 Andersson s. 213.
124 Lindskog s. 70, not 159.
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blivit osäkra eller t.o.m. värdelösa, det kan ha uppstått svårigheter med försäljningen av
bolagets produkter, lämnade krediter kan visa sig bli förlustbringande o.s.v.125 Lindskog
anför att rekvisitet skall förstås som att ”2P�GHVVD (händelser efter räkenskapsårets ut-
gång)126�lU�DY� VnGDQW� VODJ�DWW�GHW�PnVWH�DQWDV�DWW� UHVXOWDWHW� I|U�GHW�Q\D� UlNHQVNDSVnUHW
NRPPHU�DWW� VOXWD� L� HQ� I|UOXVW��E|U�YLQVWXWGHOQLQJ� �HOOHU�DQQDQ�NDSLWDODQYlQGQLQJ��DQVHV
VWn��L�VWULG�PRW�I|UVLNWLJKHWVVSlUUHQ�RP�GHW�ILQQV�DQOHGQLQJ�EHIDUD�DWW�GHQ�EHUlNQDGH�I|U�
OXVWHQ�HIWHU�HQ�XWGHOQLQJ�NRPPHU�DWW�OHGD�WLOO�DWW�IXOO�WlFNQLQJ�DY�GH�EXQGQD�SRVWHUQD�VDN�
QDV.”127

I SOU 1997:168 anges att ”[…] XWWU\FNHW�´VWlOOQLQJ�L�|YULJW´�L�YDUW�IDOO�I|U�IUDPWLGHQ�E|U
DQVHV�V\IWD�Sn�RPVWlQGLJKHWHU�DY�EHW\GHOVH�I|U�ERODJHWV�HNRQRPLVND�VWlOOQLQJ�RDYVHWW�RP
GH�lU�KlQI|UOLJD�WLOO�UlNHQVNDSVnUHW�HOOHU�HQ�VHQDUH�SHULRG.”128

                                                
125 Kedner/Roos s. 230.
126 Min anmärkning.
127 Lindskog s. 71 (not här utlämnad).
128 SOU 1997:168 s. 78.
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�� cWHUElULQJVVN\OGLJKHW

���� ,QOHGQLQJ

Den primära rättsföljden vid en olaglig rättshandling enligt allmänna rättsprinciper är
ogiltighet och av detta följer att parternas prestationer skall återgå eller, i de fall detta inte
är möjligt, värdet av vardera parts prestation skall återlämnas.129 På liknande sätt stadgas i
12:5 1 st. ABL att mottagaren av en olovlig utbetalning skall betala åter beloppet. Enligt
paragrafen skall jämte beloppet erläggas ränta beräknad enligt 3-6 §§ RänteL. Om utbe-
talningen skett i form av vinstutdelning kommer dock återbäringsskyldigheten inte att
aktualiseras i det fall mottagaren var i god tro med avseende på utbetalningens lovlighet.

Återbäringsskyldigheten är inte beroende av huruvida bolagets borgenärer lidit någon
skada p.g.a. utbetalningen; det räcker att konstatera att en utbetalning skett på ett lagstri-
digt sätt för att påföljden i 12:5 1 st. ABL skall bli aktuell. Stadgandet är tillämpligt obe-
roende av om utbetalningen genomförs med kontanta medel eller på något annat sätt.130

Talan om återbäring förs av bolagets ställföreträdare och i det fall bolaget försatts i kon-
kurs är det således konkursförvaltaren som för talan.131

���� 2OLND�WRONQLQJDU�DY�nWHUElULQJVVN\OGLJKHWHQ

En intressant fråga som ställts av Andersson rör ogiltighetsverkan i 12:5 1 st. ABL. För-
fattaren menar att den språkliga utformningen av paragrafen kan synas tyda på att man har
avsett samma rättsföljd som för ogiltiga rättshandlingar i allmänhet d.v.s. att prestationer-
na skall återgå. Men om man beaktar att bestämmelsen formulerats med utgångspunkt i
att utbetalningar i normala fall sker med kontanta medel kan man inte göra gällande att
olovliga utbetalningar skall återgå enligt samma principer som för ogiltiga avtal och rätts-
handlingar - då det är frågan om en återbetalning av pengar har det inte någon betydelse
om återgången görs med samma kontanta medel eller ej, något som däremot är av stor
betydelse då utbetalningen görs med exempelvis sakvärden. Man kan således tänka sig tre
alternativa tolkningar av ogiltighetsverkan i den aktuella paragrafen: 132

1 Ogiltighet som för “vanliga” avtal. 12:5 1 st. ABL återspeglar det faktum att de
bestämmelser i aktiebolagslagen som är uppställda i tredje mans intresse är
självständiga ogiltighetsregler och avtal eller andra rättshandligar i strid mot tvingande
lag är ogiltiga. En olovlig utbetalning (eller dess värde) skall med andra ord återbäras.
Ogiltiheten får även sakrättsliga verkningar – bolaget äger vindicera tillgången från

                                                
129 Malmström/Agell s. 103.
130 Prop. 1975:103 s. 484 ff.
131 Kedner/Roos s. 253 f.
132 Andersson s. 602 ff.
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någon som mottagit egendomen av den ursprunglige mottagaren (med mindre ett
extinktivt godtrosförvärv är för handen) och har separationsrätt i mottagarens konkurs.

2 Bestämmelsen ger endast uttryck för ett obligationsrättsligt anspråk. Denna tolkning
innebär att inga sakrättsliga verkningar aktualiseras, med andra ord kan bolaget inte
återkräva egendomen om den övergått till någon annan än den ursprunglige mottagaren
och har ej heller någon separationsrätt i en eventuell konkurs. Däremot kan bolaget
göra anspråk på en återbetalning vare sig det rör sig om pengar eller annan egendom.

3 Ogiltigheten ger endast upphov till ett fordringsrättsligt anspråk. Mottagaren skall
endast återbetala YlUGHW  av vad som olovligen mottagits oberoende av med vilken
sorts egendom utbetalningen företagits. Hur stort belopp som skall återbetalas blir
beroende av vilken regel som överträtts: en utbetalning som strider mot
likhetsprincipen i 3:1 1 st. ABL innebär att mottagaren skall återbära det belopp som
överstiger vad han ägt mottaga enligt denna bestämmelse (det blir alltså fråga om att
jämföra med hur mycket de andra aktieägarna mottagit). Strider utbetalningen mot
12:2 ABL kommer beloppet som skall återbäras att utgöras av den del som överstiger
utdelningsbart belopp.

Andersson menar att sammantaget skall ogiltighetsverkan av 12:5 1 st. ABL tolkas med
den innebörd som följer av alternativ 1 ovan, men att paragrafen de lege ferenda bör för-
stås som ett uttryck för en värdeersättningsprincip i enlighet med alternativ 3 ovan – en
sådan princip är enligt författaren fullt tillräcklig för att skydda aktieägare och tredje
man.133 Det kan noteras att även Aktiebolagskommittén anser att bestämmelsen, åtmin-
stone vad gäller den fortsatta rättstillämpningen, skall förstås som en värdeersättnings-
princip. Vid en sakvärdesutbetalning skall varken mottagare eller givande bolag ha möj-
lighet att själva besluta huruvida återbetalning skall ske med den utgivna egendomen eller
med kontanter motsvarande dess värde. Man befarar att en sådan bestämmelse skulle
kunna leda till obehöriga värdespekulationer.134

En särskild fråga som berörs av Andersson är hur en återbetalning av odelbar egendom
skall företas om endast en del av egendomens värde överstiger utdelningsbara medel. I
dessa fall menar författaren att det är tillräckligt att mottagaren återbetalar värdet på den
del av egendomen som översteg vad som lovligt kunnat utbetalas. 135 Slutligen kan det
noteras att författaren anser att 12:5 1 st. ABL även skall tillämpas på de fall en utbetal-
ning förvisso är tillåten enligt 12:2 ABL men strider mot bestämmelser upptagna i bo-
lagsordningen, exempelvis krav på extra fondavsättningar eller användning av en del av
vinsten för annat ändamål än utdelning.136

                                                
133 Andersson s. 620 ff.
134 SOU 1997:168 s. 83 f. och s. 103.
135 Andersson s. 631 ff. Samma ståndpunkt intas av Kedner/Roos s. 253.
136 Författaren påpekar att detta var den gällande ordningen i både 1910 och 1944 års ABL och att ”$%/
WRUGH�LQWH�KD�V\IWDW�WLOO�QnJRQ�I|UlQGULQJ�DY�UlWWVOlJHW.” Andersson s. 596 (not här utlämnad).
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Enligt Lindskog är bestämmelsen i 12:5 1 st. ABL inte en uttömmande ogiltighetsregel då
kompetensreglerna i 8:14 ABL137 kan leda till ogiltighet på samma sätt. Författaren menar
att 12:5 i själva verket är överflödig vad gäller återbäringsskyldigheten då påföljden måste
anses följa av 8:14. Detta anges vara fallet om mottagaren inte är en aktieägare eller om
utbetalningen riktar sig till en aktieägare men det är fråga om en förtäckt utbetalning.138

Användandet av 8:14 motiveras som följer:

”*HQRP�DWW�ERODJVEHVOXWHW�RP�NDSLWDODQYlQGQLQJHQ�lU�RJLOWLJW�VNDOO�GHW� LQWH�YHUNVWlOODV
�VH��������VW����'HQ�ERODJVI|UHWUlGDUH�VRP�UlWWVKDQGODU�PHG�VW|G�DY�GHW�RJLOWLJD�EHVOXWHW
|YHUWUlGHU�GlUI|U�VLQ�EHIRJHQKHW.”139

Det kan noteras att HD i NJA 1997 s. 418140 berörde frågan om återbäringsskyldighet i
samband med en olovlig förtäckt utdelning. Den förtäckta utdelningen skedde i form av
ett lån som lämnades till en icke återbetalningsduglig gäldenär som dessutom inte var
aktieägare. HD valde att i målet avgöra frågan med en analog tillämpning av 12:5 vilket
talar för att den modell som Lindskog företräder förkastats av domstolen.141 Sammanfatt-
ningsvis återspeglar Lindskogs modell inte gällande rätt i enlighet med NJA 1997 s. 418.
Vidare anförs även i SOU 1997:168 att 12:5 ABL skall anses utgöra en exklusiv reglering
av rättsföljderna vid olagliga värdeöverföringar.142

���� .DQ�DQGUD�lQ�DNWLHlJDUH�WUlIIDV�DY�nWHUElULQJVSOLNW"

Såsom konstaterats inledningsvis kan även vederlagsfria dispositioner till förmån för
andra än aktieägare anses falla under utbetalningsbegreppet, se ovan avsnitt 2.3 Vilka
subjekt omfattas av utbetalningsbegreppet? Det kan i enlighet härmed synas som en
självklarhet att överträdelser, på liknande sätt, skall beivras oavsett vem som är mottagare
av utbetalningen. Mot denna ståndpunkt talar det faktum att den språkliga utformningen
av 12:5 1 st. uttryckligen endast omfattar utbetalningar till aktieägare. Denna argumenta-
tion skall dock inte överdrivas: dels får bokstavstolkningen anses vara en förlegad tolk-
ningsmetod i svenskt rättsliv143 dels har utbetalningsbegreppet ansetts täcka fall utöver sin
ordalydelse  - att detsamma skulle gälla påföljdssystemet skulle därför inte vara särskilt
anmärkningsvärt.
                                                
137 Från den 1 januari 1999 kommer kompetensregeln att återfinnas i 8:35 ABL. Ändringarna är föranledda
av Prop. 1997/98:99.
138 Lindskog s. 118 f. och 126 ff. Jmf även Lindskog i SvJT s. 85 ff. och Lindskog i JT s. 85 vid not 18.
139 Lindskog s. 115 f.
140 Omständigheterna i målet har redovisats i avsnitt 2.3.2. Andra mottagare.
141 Det bör påpekas att HD uttryckligen behandlat frågan om EULVWWlFNQLQJVDQVYDU�(närmare om målet nedan
under avsnitt 5 Bristtäckningsansvar). Innan domstolen ger sig i kast med problematiken runt bristtäck-
ningsansvaret konstateras dock att en olovlig utbetalning varit för handen och att den träffas av ogiltighets-
reglerna i 12:5 1 st. ABL. Med andra ord slås enligt min mening fast att ogiltighetsverkan skall anses följa
av 12:5 1 st. och inte av 8:14. HD anger att konkursboets grund bygger på att mottagaren av lånet varit
återbäringsskyldig enligt 12:5 1 st. ABL (eller eventuellt en analogisk tillämpning av lagrummet), denna
grund utgör sedan underlaget för domslutet där konkursboets talan i denna del bifälldes. Jmf  NJA 1997 s.
418, ref. särskilt s. 446 ff.
142 SOU 1997:168 s. 102.
143 Jmf Evers s. 43 ff.
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I doktrinen har den allmänna ståndpunkten varit att en utbetalning som riktar sig till nå-
gon annan än aktieägare skall anses ogiltig, metoderna som valts för att nå resultatet har
dock varierat.

Andersson har markerat att 12:5 1 st. ABL skall anses utgöra en exklusiv reglering av
rättsföljden vid alla typer av utbetalningar i strid mot aktiebolagslagen, med andra ord
alldeles oavsett av vem som är mottagare.144 Lindskogs ståndpunkt har redovisats ovan;
enligt denne skall påföljden vid olovliga utbetalningar till andra än aktieägare följa av
8:14 ABL.145 Kleineman å andra sidan begränsar en analogisk tillämpning av 12:5 1 st.
ABL till fall där mottagaren är en utomstående tredje man med den förutsättningen att det
är ”>«@�HWW�DNWLHlJDULQWUHVVH�DWW�J\QQD�GHQQD�WUHGMH�PDQ.”146 I sådana fall kommer åter-
bäringsskyldigheten att drabba den aktieägare som gynnas av utbetalningen. Om det inte
skulle föreligga något aktieägarintresse bakom utbetalningen får påföljderna sökas utanför
aktiebolagslagens reglering, en återbäringsskyldighet skulle i sådana fall få sökas i all-
männa rättsprinciper om ogiltighetsverkan mot tredje man i ond tro.147 Avslutningsvis
skall det noteras att flera författare anser att 12:5 1 st. ABL skall tillämpas analogt på ut-
betalningar till utomstående.148

I och med utgången i det ovan behandlade NJA 1997 s. 418 har man i praxis slagit fast
hur ogiltighetsverkan skall bedömas då en utbetalning gjorts till förmån för annan än ak-
tieägare.

Omständigheterna i korthet: två aktiebolag SÖMÅ och LC ingick i samma företagsgrupp och ägdes till
hälften vardera  av två andra bolag inom gruppen. Efter att SÖMÅ försatts i konkurs uppstod en tvist mellan
bolagets konkursbo och Sparbanken Sverige. Bakgrunden till tvisten var att SÖMÅ lämnat ett lån till LC
som inte ansågs vara betalningsduglig vid tillfället. Lånet överskred SÖMÅs utdelningsbara medel. Trans-
aktionen genomfördes av Sparbanken Sverige som förde över pengar mellan bolagens konton. Konkursboet
gjorde gällande att banken hade vetskap om att LC inte var betalningsduglig för lånet och att beloppet
överskred vad SÖMÅ lovligen kunnat dela ut och att Sparbanken därför ådragit sig medverkansansvar.

Den första frågan som måste besvaras var enligt domstolen huruvida LC, som vid lånetill-
fället inte ägde några aktier i SÖMÅ, kunde åläggas återbetalningsplikt för de mottagna
medlen.149 Vad gäller denna fråga anförde HD att 12:5 1 st. ABL måste läsas mot bak-
grund av 12:1 och 12:2 ABL. Som konstaterats ovan150 menade domstolen att utbetal-
ningsbegreppet även omfattar vederlagsfria dispositioner till förmån för andra än aktie-
ägare och att hur långt en sådan analogisk tillämpning kan sträckas ytterst får avgöras
med hänsyn till säkerheten i omsättningen och det praktiska ekonomiska livet. I domskä-
len angavs tre exempel då bestämmelserna kan komma att tillämpas utöver ordalydelsen,
nämligen då mottagaren är närstående fysisk eller juridisk person till en aktieägare, då
                                                
144 Andersson s. 597 ff.
145 Se ovan avsnitt 4.2 Olika tolkningar av återbäringsskyldigheten.
146 Kleineman i JT s. 439.
147 Kleineman i JT s. 434 ff.
148 Så exempelvis Rodhe s. 131 och Nerep s. 335.
149 Den centrala frågan i fallet var huruvida Sparbanken kunde bli bristtäckningsansvarig, men för att detta
ansvar skall bli tillämpligt måste det först slås fast om någon är återbäringsskyldig, NJA 1997 s. 418, refe-
ratet s. 447. Mer om bristtäckningsansvar under avsnitt 5 nedan.
150 Avsnitt 2.3.2 Andra mottagare och 3.1 Inledning.
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mottagaren i ett nära samband med utbetalningen blir eller upphör att vara aktieägare
samt i andra fall av aktieägarliknande kopplingar. I det aktuella målet menade domstolen
att det faktum att bolagen ingick i samma oäkta koncern samt att det redan i samband med
lånet stått klart att SÖMÅ kort därefter (ca. en vecka) skulle bli dotterbolag till LC föran-
ledde en analogisk tillämpning av 12:2 och 12:5 1 st. ABL. I vissa fall då en utbetalning
sker till en närstående till aktieägare kan det enligt HD bli aktuellt att tillämpa återbä-
ringsreglerna direkt på aktieägaren om omständigheterna är sådana att aktieägaren måste
anses vara den verkliga mottagaren.151

Det kan noteras att konkursboet som andrahandsgrund anfört att banken skulle åläggas
betalningsskyldighet enligt allmänna rättsgrundsatser därför att dess ställföreträdare viss-
te, eller i vart fall borde ha insett, att lånet utgjorde en olovlig utbetalning. I samband med
denna fråga uttalade HD att:

”$%/�V�XWIRUPQLQJ�RFK�V\VWHPDWLN� InU�GHW�DWW� IUDPVWn� VRP�QDWXUOLJW� DWW� XSSIDWWD� ODJHQV
EHVWlPPHOVHU�� YLOND� XWJ|U� � UHVXOWDWHW� DY� LQJnHQGH� |YHUYlJDQGHQ�� VRP� HQ� WLOO� VN\GG� I|U
ERODJHWV� NDSLWDO� L� GHW� QlUPDVWH� XWW|PPDQGH� UHJOHULQJ� DY� I|OMGHUQD� DY� HWW� KDQGODQGH� L
VWULG�PHG�GHVVD��>«@�L�DOOW�IDOO�ILQQV�LQWH�QnJUD�HJHQWOLJD�LQGLNDWLRQHU�L�I|UDUEHWHQD�Sn�DWW
GHW� YDULW� DYVHWW� DWW� I|OMGHU� DY� QlPQW� VODJ� VNXOOH� NXQQD� EHVWlPPDV� DY� OLNDUWDGH� UHJOHU
KlPWDGH�IUnQ�DOOPlQQD�UlWWVJUXQGVDWVHU�” 152

Det valda uttryckssättet pekar enligt min uppfattning på att den lösning som föreslagits av
Kleineman förkastas av domstolen. Påföljder vid olovliga vinstutdelningar skall regleras
med tillämpning av aktiebolagsrättsliga regler. Vad gäller Lindskogs argument kom dessa
att bli aktuella i ett utlåtande som åberopades av konkursboet. I skriften framför författa-
ren än en gång en lösningsmodell som inbegriper en användning av 8:14 ABL – dessa
ståndpunkter förefaller dock inte ha godtagits av domstolen. Ännu ett faktum som talar
mot att lösningen ligger i en tillämpning av 8:14 ABL är att domstolen uttryckligen anför
att en eventuell analogisk tillämpning av bristtäckningsansvaret i 12:5 2 st. ABL (mer om
detta nedan i avsnitt 5 Bristtäckningsansvar) måste baseras på att en återbetalningsskyl-
dighet enligt 12:5 1 st. ABL föreligger.153 Man bör dock ha i åtanke att domstolen aldrig
uttryckligen förkastar lösningen med 8:14 ABL – det är tänkbart att HD valt att s.a.s. hålla
dörren öppen för de fall en olovlig vinstutdelning inte kan inrymmas i 12:5 ABL. Huruvi-
da detta är en trolig förklaring är svårt att avgöra, särskilt då jag inte kunnat konstruera ett
fall där 12:5 inte skulle vara tillämplig och där man skulle vara tvungen att falla tillbaka
på 8:14 istället.

Även vad gäller denna fråga har Aktiebolagskommittén valt att föreslå en lagstiftning
som överensstämmer med de senaste årens domstolspraxis. Således föreslås i SOU
1997:168 att lagtexten uttryckligen skall ange att även utomstående mottagare av en
olovlig värdeöverföring träffas av återbäringsskyldighet för det mottagna beloppet (eller
för dess värde om det är frågan om en sakvärdesutbetalning). Detta sägs vara en naturlig
utveckling med hänsyn till att borgenärsskyddsreglerna och skyddet för ett bolags bundna

                                                
151 NJA 1997 s. 418, referatet s. 448. Jmf även Pehrson i JT s. 224.
152 NJA 1997 s. 418, referatet s. 449.
153 NJA 1997 s. 418, referatet s. 446 f.
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kapital även omfattar utbetalningar till andra än aktieägare. Under beaktande av dessa
argument anförs att: ”.UDYHW�Sn�I|UXWVlJEDUKHW�L�UlWWVWLOOlPSQLQJHQ�WDODU�HPRW�HQ�IRUWVDWW
I|UOLWDQ�Sn�HQ�DQDORJ�UlWWVWLOOlPSQLQJ.”154

���� *RGWURVVN\GGHW

Godtrosregeln i 12:5 1 st. andra meningen ABL stadgar att mottagaren av en YLQVWXWGHO�
QLQJ blir återbäringsskyldig under förutsättning att bolaget kan visa att mottagaren insåg
eller bort inse att utbetalningen skett i strid med reglerna i aktiebolagslagen. Bestämmel-
sen är föranledd av art. 16 i EG:s andra bolagsdirektiv.155 I art. 16 anges att mottagaren av
en olovlig utdelning (i strid med art. 15) skall återbetala beloppet ”RP�ERODJHW�YLVDU�DWW
DNWLHlJDUQD�NlQGH�WLOO�DWW�XWGHOQLQJHQ�YDU�RODJOLJ�HOOHU�DWW�GH�PHG�KlQV\Q�WLOO�RPVWlQGLJ�
KHWHUQD�LQWH�NXQGH�YDUD�RNXQQLJD�RP�GHW�” Enligt kommittén utesluter dock inte ordaly-
delsen att ondtrosrekvisitet ges den innebörd som ond tro i allmänt anses ha enligt svenskt
rätt och som följer av 32 § AvtL, enligt vilket man ”LQVHWW�HOOHU�ERUW�LQVH”.156 Enligt lagfö-
rarbetena kan vidare ställningstagandet motiveras med att lagstiftningen i Danmark och
Tyskland fått en liknande utformning. I propositionen slås även fast att godtrosskyddet
endast gäller |SSHQ� YLQVWXWGHOQLQJ�medan andra former av utbetalningar inte omfattas.
Det åligger bolaget att visa att mottagaren inte var i god tro.157

������ *RGWURVUHJHOQV�WLOOlPSQLQJ

Till att börja med kan slås fast att godtrosregeln kan bli tillämplig i alla fall där en
vinstutdelning inte skett på det i lagen föreskrivna sättet, exempelvis om utdelningen inte
föregåtts av ett giltigt bolagsstämmobeslut, om utdelningen överstiger vad styrelsen före-
slagit, om beslutet är ogiltigt av formella skäl eller undanröjts efter klander.158 Enligt An-
dersson kan godtrosskyddet åberopas även i de fall ett stämmobeslut är felaktigt p.g.a. att
man överträtt en regel uppställd i aktieägarnas intresse såsom likhetsprincipen (se 3:1
ABL).159 I vilka situationer en mottagare kan hävda god tro med avseende på vinstutdel-
ningens lovlighet har speciellt behandlats av Andersson. Enligt författaren kommer god
tro, i det praktiska livet, att göras gällande främst i de fall en vinstutdelning skett med för
högt belopp, med andra ord i strid med 12:2 ABL. De omständigheter som kan föranleda

                                                
154 SOU 1997:168 s. 83.
155 77/91/EEG. Även kallat kapitaldirektivet, jmf Prop. 1993/94:196 s. 69.
156 32 § AvtL lyder som följer: Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat
misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där
den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.
157 Prop. 1993/94:196 s. 129 och s. 174.
158 Prop. 1975:103 s. 485.
159 Andersson s. 665. Denna ståndpunkt måste enligt min mening betraktas som riktig även om det inte
uttrycks tydligt i lagförarbetena. Den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen innebär att alla aktier har samma
rätt i ett bolag om inget annat sägs i bolagsordningen. I bolagsordningen kan intagas bestämmelser enligt
vilka det skall finnas aktier med olika röstvärde eller med olika rätt till utdelning; i dessa fall gäller dock
alltjämt likhetsprincipen mellan aktier av samma slag. Likhetsprincipen kan frångås om innehavarna av de
drabbade aktierna lämnar sitt samtycke därtill.
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en tillämpning av paragrafen skulle främst vara att en utdelning skett på grundval av en
felaktig balansräkning eller att balansräkningen som legat till grund för beslutet inte blivit
fastställd eller att den varit förfalskad.160 Vidare menar Andersson att även det faktum att
en resultaträkning inte upprättats eller om den på något annat sätt är bristfällig kan åbero-
pas som stöd för god tro.

Bland de omständigheter som är av särskild betydelse då man avgör god tro nämns i fö-
rarbetena antalet aktieägare samt deras kännedom av bolagets förvaltning. Således sägs att
utrymmet för god tro i små bolag där aktieägarna tar aktiv del i bolagets skötsel i normala
fall är mycket litet och att återbetalningsskyldigheten oftast kommer att aktualiseras. Vi-
dare framhålls att god tro i regel är lättare att åberopa om en vinstutdelning skett i strid
mot försiktighetsregeln (se ovan avsnitt 3.3 Försiktighetsregeln) då bedömningen enligt
denna grund kräver betydande kännedom och kunskap om ett bolags ekonomiska förhål-
landen.161 Det kan noteras att enligt Andersson bör en mottagare som i god tro både mot-
tagit och konsumerat en olovlig vinstutdelning åtnjuta ett vidsträckt godtrosskydd i enlig-
het med allmänna principer om condictio indebiti.162

Med termen condictio indebiti avses de regler som gäller återbetalning av felaktigt utbetalda medel. Huvud-
principen är att felaktigt utbetalda belopp skall återgå i sin helhet. I rättspraxis och doktrin har man dock
ofta gjort avsteg från denna huvudregel då det har ansetts vara befogat att låta en godtroende mottagare
behålla mottagna medel (med hänvisning till omsättningsskyddet). Om mottagaren därutöver konsumerat
betalningen har det ansetts vara än mera skäligt att inte kräva en återgång.163 Det är således möjligt att så-
som Andersson gör gällande föra en argumentationslinje enligt vilken en mottagare som konsumerat en
vinstutdelning bör få räkna med detta faktum till de andra omständigheter som kan aktualisera en tillämp-
ning av godtrosregeln.

Viktigt är dock att ha i åtanke att godtrosbedömningen måste ske med hänsyn tagen till
omständigheterna i varje enskilt fall och att de redovisade förhållandena endast kan ses
som vägledande principer.164

������ .DQ�JRG�WUR�J|UDV�JlOODQGH�lYHQ�YLG�I|UWlFNWD�YLQVWXWGHOQLQJDU"

För att godtrosskyddet skall vara tillämpligt krävs enligt Andersson att utbetalningen för
mottagaren GHOV i materiellt hänseende ter sig som om bolaget företar en disposition som
inte går utöver beloppsspärren eller försiktighetsregeln, GHOV i formellt hänseende framstår
som en vinstutdelning som grundar sig på ett giltigt bolagsstämmobeslut.165 Med andra
ord innebär detta att godtrosskyddet enligt författaren i princip bara gäller vid öppna

                                                
160 Andersson s. 664 f. I Prop. 1975:103 s. 485 framhålls att en aktieägare alltid har möjlighet att kontrollera
att balansräkningen blivit fastställd. Enligt Andersson innebär dock inte detta att godtrosregeln i princip inte
skulle vara tillämplig. Se Andersson s. 665, not 53 och s. 668, not 70. Nerep ansluter sig till Andersson i
denna fråga men tillägger att i praktiken kommer möjligheterna till att åberopa godtro i de fall balansräk-
ningen inte blivit fastställd att vara tämligen små. Nerep s. 358.
161 Prop. 1975:103 s. 485.
162 Andersson s. 670.
163 Se närmare Tiberg s. 22 ff. med hänvisningar. Jmf även Malmström/Agell s. 193.
164 Jmf. Prop. 1975:103 s. 485.
165 Andersson s. 663.
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vinstutdelningar, något som överensstämmer med uttalandena i Prop. 1993/94:196.166

Vad som sägs i propositionen går stick i stäv med vad som framkommit i tidigare praxis
och synes syfta på en ändring av bestämmelsens innebörd. Som Andersson själv påpekar
har HD i en rad fall upprätthållit ett godtrosskydd även vid olovliga I|UWlFNWD�YLQVWXWGHO�
QLQJDU.167 I målen kom detta till uttryck genom att domstolen uppställt ett ondtroskrav för
att återbäringsskyldighet skulle bli aktuellt.

Så skedde till att börja med i Sueciafallet. I målet, som redogjorts för ovan,168 fastslogs till en början att
säljaren Carlsund, medan denne fortfarande var aktieägare, fört ut tillgångar ur bolaget som betalning för
aktierna samt att köparen Santesson inte var betalningsduglig för den fordran som bolaget på så vis erhöll.
Då domstolen hade att bedöma frågan om Carlsunds återbäringsskyldighet för den olovliga vinstutdelningen
konstaterades att ´&DUOVXQG�InU�DQWDJDV�KDYD�LQVHWW�HOOHU�nWPLQVWRQH�ERUW�LQVH��DWW�GHQ�IRUGUDQ�VRP�6XHFLD
GlUYLG�HUK|OO�n�6DQWHVVRQ�YDU�YlUGHO|V��0HG�KlQV\Q�KlUWLOO�RFK�WLOO�YDG�|YULJW�I|UHNRPPLW�L�PnOHW�lU�&DUO�
VXQG�SOLNWLJ�DWW� nWHUElUD«´.169 I Svetonmålet170 tog domstolen inte ställning till frågan om återbetalning
men man slog fast att samma principer som uppställts i NJA 1951 s. 6 I ansågs vara tillämpliga på veder-
lagsfria utbetalningar i form av säkerheter. Således kan man sluta sig till att en godtroende mottagare undgår
återbäringsskyldighet. I Nordanlandfallet171 blev moderbolaget återbäringsskyldigt för den mottagna veder-
lagsfria utbetalningen (en förtäckt vinstutdelning i form av ett lån) då dess ställföreträdare måste insett att
bolaget ekonomiska ställning var sådan att någon återbetalning inte kunnat fullgöras.172

Andersson ställer sig tveksam till den rättstillämpning som kommer till uttryck i de ovan
anförda målen. Författaren konstaterar att rättsutvecklingen gått i den riktningen att dom-
stolarna ställt upp ett generellt ondtroskrav för återbetalning, således även om det varit
fråga om en förtäckt vinstutdelning, något som skulle kunna uppmuntra förtäckta rätts-
handlingar.173 Andersson menar slutligen att för de fall man ändock anser att återbetal-
ning av en förtäckt vinstutdelning skall förutsätta att mottagaren är i ond tro, bör denna
onda tro hänföra sig till om mottagaren insett eller bort inse att vinstutdelning innefattat
en förtäckt utbetalning. Det är således inte nödvändigt att aktieägaren insett eller bort inse
att vinstutdelningen varit olovlig.174

Avslutningsvis bör det nämnas att man i det senaste utredningsarbetet rörande återbetal-
ningsskyldigheten föreslagit ett godtrosskydd som även omfattar värdeöverföringar som
företas i form av återbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden eller över-
kursfonden, utskiftning vid bolagets likvidation eller gåva i enlighet med nuvarande 12:6
ABL. Att mottagaren av en sådan utbetalning numera skall åtnjuta ett godtrosskydd moti-
veras bl.a. med att en liknande reglering nyligen införts i de norska och finländska aktie-
bolagslagarna under inflytande av de EG-rättsliga kraven. Enligt de nya reglerna undgår
således aktieägare återbäringsansvar om bolaget inte förmår visa att mottagaren insåg
eller bort inse att värdeöverföringen skett i strid med aktiebolagslagen. Detta skall i fort-
sättningen vara innebörden av godtrosskyddet oavsett av om utbetalningen skett som en
formenligt beslutad vinstutdelning eller om det varit fråga om återbetalning vid nedsätt-
                                                
166 Jmf ovan avsnitt 4.4 Godtrosskyddet.
167 Se närmare Andersson s. 671 ff.
168 Se ovan avsnitt 2.4.2 Lån.
169 NJA 1951 s. 6 I, ref. s. 25.
170 NJA 1980 s. 311. Mer om målet ovan avsnitt 2.4.3 Säkerhet.
171 NJA 1990 s. 343. Mer om målet ovan avsnitt 2.4.2 Lån.
172 NJA 1990 s. 343, ref. s. 350.
173 Andersson s. 686 ff.
174 Andersson s. 695.



41

ning av aktiekapitalet, reserv- eller överkursfond, utskiftning i samband med likvidation
eller gåva till allmännyttigt ändamål.175

Vidare har man föreslagit att ett godtrosskydd även skall gälla vid andra former av ve-
derlagsfria utbetalningar. Detta nya förslag innebär att även mottagare av förtäckta
vinstutdelningar fortsättningsvis skall åtnjuta ett godtrosskydd. Aktiebolagskommittén
pekar på att domstolspraxis kommit att uppställa ett sådant skydd för förtäckta utdelning-
ar med innebörden att återbäringsskyldighet endast blir aktuellt om mottagaren insett eller
bort inse att rättshandlingen innefattade en värdeöverföring från bolagets sida och fort-
sätter:

´.RPPLWWpQ� PHQDU� DWW� VnYlO� VlNHUKHWHQ� L� RPVlWWQLQJHQ� VRP� NUDYHW� Sn� I|UXWVlJEDUKHW
WDODU�I|U�DWW�GHW�L�UlWWVSUD[LV�XWYHFNODGH�JRGWURVVN\GGHW�QX�ODJIlVWHV�RFK�I|UHVOnU�DWW�EH�
VWlPPHOVHQ�XWIRUPDV�L�HQOLJKHW�KlUPHG�´.176

Med andra ord kan det konstateras att flera faktorer pekar på att ett godtrosskydd inom
kort med stor sannolikhet även kommer att omfatta förtäckta vinstutdelningar. Innebörden
av regeln kommer troligtvis att, såsom skett i senare års praxis, vara att mottagaren insett
eller bort inse att det var fråga om en utbetalning, medan någon vikt inte kommer att läg-
gas vid vetskapen om utbetalningens lovlighet.

������ *lOOHU�HWW�JRGWURVVN\GG�lYHQ�YLG�XWEHWDOQLQJDU�WLOO�DQGUD�lQ
DNWLHlJDUH"

Med hänsyn till att analogislut använts flitigt vad gäller kapitalskyddsreglerna i aktiebo-
lagslagens tolfte kapitel kan det finnas anledning att behandla frågan huruvida godtross-
kyddet även skall anses gälla för andra än aktieägare.

Såsom konstaterats ovan under avsnitt 2.3 Vilka subjekt omfattas av utbetalningsbegrep-
pet? anser Andersson att man bör göra en uppdelning mellan närstående juridiska och
fysiska personer å ena sidan och utomstående å andra. Författaren menar att vad gäller
den första kategorin bör tillämpningen av reglerna ske på samma sätt som om aktieägaren
själv var mottagare vilket innebär att närstående skall, direkt eller analogivis, åtnjuta
samma godtrosskydd som aktieägare, både vad gäller öppna och förtäckta olovliga utbe-
talningar (jmf diskussionen i avsnitt 4.4.2 Kan god tro göras gällande även vid förtäckta
vinstutdelningar?�ovan).177 Även för de fall mottagaren är en utomstående178 bör denne
enligt Andersson åtnjuta ett godtrosskydd. Vad gäller öppna utbetalningar skall mottaga-
rens goda tro i dessa fall hänföra sig till utbetalningens lovlighet.179 I fråga om förtäckta

                                                
175 SOU 1997:168 s. 84 f. och  103.
176 SOU 1997:168 s. 85. Se även utredningen s. 103 f.
177 Andersson s. 696. Jmf även Andersson s. 419ff.
178 Det kan påminnas att Andersson till denna kategori även hänför små aktieägare i börsnoterade företag,
jmf ovan avsnitt 2.3.2 Andra mottagare, särskilt vid not 32.
179 Andersson s. 697.
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utbetalningar däremot skall den goda tron hänföra sig till vetskapen att dispositionen in-
nefattade en förtäckt utbetalning.180

Även Nerep menar att godtrosregeln bör anses vara analogt tillämplig på utbetalningar till
andra än aktieägare. Regeln skall enligt denna författare förstås på så sätt att mottagaren
undgår återbäringsskyldighet under förutsättning att han varken insåg eller bort inse att
utbetalningen var vederlagsfri samt inte insåg eller bort inse att utbetalningen gick utöver
utdelningsbara medel.181

Det kan konstateras att i NJA 1997 s. 418 prövade domstolen huruvida mottagaren LC
var i god tro om att utbetalningen utgjorde en laglig vinstutdelning, detta trots att LC inte
var aktieägare.182 Det sagda pekar således på att HD velat slå fast att godtrosskyddet även
skall anses tillämpligt på sådana mottagare. Godtrosskyddet skall dessutom vara tillämp-
ligt då det är fråga om förtäckta vinstutdelningar. Denna ståndpunkt förstärks av att Ak-
tiebolagskommittén föreslår en lagstiftning som uttryckligen fastslår att godtrosskyddet
även gäller utomstående mottagare. Enligt kommittén blir de krav på säkerheten i omsätt-
ningen som gör sig gällande i fråga om ett  utökat godtrosskydd183 än mer starka då man
har att bedöma utomståendes återbäringsansvar.184 I utredningen föreslås därför att god-
trosskyddet såsom det beskrivits i avsnittet ovan skall komma att gälla och tillämpas på
samma vis, oavsett om mottagaren är aktieägare eller utomstående. Man siktar med andra
ord på en fullständigt enhetlig reglering av återbäringsskyldigheten oberoende av motta-
garens identitet.

                                                
180 Andersson s. 704.
181 Nerep s. 359ff, särskilt s. 378 ff. punkterna 1-3.
182 NJA 1997 s. 418, referatet s. 449.
183 Jmf ovan avsnitt 4.4.2 Kan god tro göras gällande även vid förtäckta vinstutdelningar?
184 SOU 1997:168 s. 85. Se även utredningen s. 104.
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�� %ULVWWlFNQLQJVDQVYDU

���� ,QOHGQLQJ

I 12:5 2 st. ABL återfinns en bestämmelse som stadgar att de som medverkat till ett beslut
eller till ett verkställande av en olovlig vinstutdelning blir bristtäckningsansvariga för det
belopp som mottagaren inte förmår återbära. Detsamma gäller de som medverkat till att
upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som legat till grund för en sådan vinstut-
delning. Bestämmelsen fanns intagen redan i 74 § 1944 års ABL.185 Ansvaret för bristen
följer av hänvisningen till 15:1-4 ABL,186 och medför att styrelseledamöter, verkställande
direktör, revisorer och aktieägare blir ansvariga under de i dessa paragrafer angivna förut-
sättningarna (de subjektiva rekvisiten sträcker sig från grov oaktsamhet till uppsåt) och att
jämkning av ersättningsbeloppet kan bli aktuellt.187 Vidare är ansvaret solidariskt för de
fall flera anses ansvariga.188 I likhet med vad som gäller för återbetalningsskyldighet
krävs inte att bolaget eller någon borgenär lidit någon skada p.g.a. utbetalningen, det är
tillräckligt att en olovlig sådan företagits.189 Det krävs inte heller att den bristtäckningsan-
svarige erhållit någon egen vinning av sin medverkan för att ansvaret skall aktualiseras.190

���� %ULVWWlFNQLQJVDQVYDUHWV�WLOOlPSQLQJ

Ett första krav för att bestämmelsen överhuvudtaget skall bli tillämplig är att återbärings-
skyldighet enligt paragrafens första stycke föreligger hos mottagaren av utbetalningen och
att det uppstått en brist i denna återbäring.191 Att återbäringsskyldigheten inte fullgjorts
kan följa av att mottagaren varit i god tro eller av att han inte haft tillräckliga medel för att
fullgöra sin betalningsplikt.192 De som kräver bristtäckning, d.v.s. bolaget eller konkurs-
boet (vilket torde vara det vanligaste) måste ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder mot den
primärt återbetalningsskyldige innan de med framgång kan föra en talan i enlighet med
12:5 2 st. ABL. Enligt Anderssons tolkning kan det vara tänkbart att det är tillräckligt om
bolaget ”>«@�KDU�NUlYW�GHQ�nWHUElULQJVVN\OGLJH�Sn�EHWDOQLQJ�HOOHU�Sn�lQGDPnOVHQOLJW�VlWW

                                                
185 Se Prop. 1944:5 s. 35.
186 Från den 1 januari 1999 kommer hänvisningen till 15 kapitlet ABL att omfatta 1-6 §§. Någon ändring av
de materiella reglerna är dock inte avsedd. Ändringarna är föranledda av Prop. 1997/98:99 där paragrafer-
nas utformning ändrats bland annat p.g.a. nya revisionsregler införts, Prop. 1997/98:99 s. 133 ff.
187 Av 15:1 ABL följer att även ett bolags stiftare kan bli bristtäckningsansvarig. Ansvar enligt denna grund
kan dock inte bli aktuellt då en stiftare inte i denna sin egenskap kan företa de handlingar som enligt 12:5 2
st. ABL utlöser ansvar. Se lagrådet i Prop. 1975:103 s. 771.
188 Prop. 1975:103 s. 486. Se även SOU 1941:9 s. 286.
189 Lagrådet i Prop. 1975:103 s. 771. Se även Lindskog s. 131 och Lindskog i SvJT, s. 89.
190 Kedner/Roos s. 256 och Nerep s. 393.
191 NJA 1997 s. 418, referatet s. 447. Se vidare bl.a. Lindskog s. 131.
192 Se exempelvis Kedner/Roos s. 256. Andersson s. 710 f. menar att bristtäckningsansvaret kan bli aktuellt
även i de fall den återbetalningsskyldige inte kan påträffas och i de fall man inte kan fastställa eller identifi-
era vem som mottagit en olovlig utbetalning.
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DYVlQW�PHGGHODQGH� RP� VnGDQW� NUDY�� RFK� EHWDOQLQJ� HM� GlUHIWHU� VNHWW� LQRP� ��� GDJDU.”193

Författaren menar att det inte vore rimligt att ställa mera långtgående krav på bolaget. I
motsats till detta anför Lindskog att analogier bör göras till reglerna om enkel borgen194

och att bristtäckningsansvar således skall kunna göras gällande först om bolagsföreträdar-
na kan visa att den återbäringsskyldige inte kan fullgöra sin betalningsplikt.195 För detta
skall dock inte krävas att en talan väckts mot mottagaren i de fall det står klart att  han
saknar betalningsförmåga; prövningen bör inte vara bunden till några formella krav på
bevisning.196 Även Nerep anför att reglerna om enkel borgen bör användas som utgångs-
punkt i denna fråga.197 Lösningsmodellen hos dessa båda sistnämnda författare skiljer sig
således från Anderssons i det att Lindskog och Nerep ställer upp ett krav enligt vilket det
måste visas att den återbetalningsskyldige inte har möjlighet att fullgöra sitt ansvar medan
Andersson anser att bristtäckningsansvar kan utlösas redan om den primärt ansvarige inte
fullgjort sin betalningsplikt inom två veckor från det kravet framställdes. För egen del
anser jag att den lösning som föreslås av Andersson är alltför lättvindig; ansvaret kan, på
ett obehörigt sätt, övervältras på de som av lagstiftaren angivits som de sekundärt återbe-
talningsskyldiga. Detta rättfärdigas enligt min mening inte av att de bristtäckningsansva-
riga erhåller en regressfordran mot den återbäringsskyldige.198 Det bör istället krävas att
det framstår som sannolikt att den återbetalningsskyldige inte kommer att kunna fullgöra
sin plikt, dock utan att alltför stränga formella krav ställs på bevisningen i denna fråga.
Det anförda innebär exempelvis att det inte krävs ett inledande av ett rättsligt förfarande
mot en mottagare som försatts i konkurs. Den lösning som föreslås av Lindskog framstår
därför som den mest ändamålsenliga.

Bristtäckningsansvaret skall noga hållas isär från återbäringsansvaret i paragrafens första
stycke. 12:5 2 st. ABL ger uttryck för ett VHNXQGlUW ansvar. Detta poängteras särskilt i
NJA 1997 s. 418. Enligt konkursboets andrahandsgrund i målet skulle banken åläggas
betalningsskyldighet enligt allmänna rättsgrundsatser som en följd av dess vetskap om att
lånet utgjorde en olovlig vinstutdelning.199 I anslutning till denna fråga uttalade domsto-
len att:

”'HW� L�DQGUD�VW\FNHW�DY����NDS�����UHJOHUDGH�DQVYDUHW�JlOOHU�EULVW� VRP�XSSNRPPHU�YLG
nWHUElULQJ� HQOLJW� EHVWlPPHOVHQ� L� SDUDJUDIHQV� I|UVWD� VW\FNH�� $QVYDUHW� RPIDWWDU� VnOHGHV
LQWH� Q|GYlQGLJWYLV� KHOD� EHORSSHW� DY� GHQ� RORYOLJD� XWEHWDOQLQJHQ�� (WW� VnGDQW� Sn� XWEHWDO�
QLQJHQV�RJLOWLJKHW�JUXQGDW�DQVYDU�VRP�HQOLJW�GHW�I|UHJnHQGH�VNXOOH�LQU\PPDV�XQGHU�NRQ�
NXUVERHWV�DQGUDKDQGVJUXQG�V\QHV�GlUHPRW�NRPPD�DWW�DYVH�KHOD�EHORSSHW��,�VMlOYD�YHUNHW
VNXOOH�ELIDOO�WLOO�HQ�WDODQ�Sn�VnGDQ�JUXQG�In�VDPPD�UHVXOWDW�VRP�HWW�ELIDOO�WLOO�\UNDQGH�RP

                                                
193 Andersson s. 712, not här utlämnad. Författaren har gjort en analogi till 2§ 2 st. SkbrL.
194 Vid enkel borgen kan borgensmannen inte krävas på betalning innan det är visat att huvudgäldenären inte
förmår fullgöra sin förpliktelse. Det är med andra ord fråga om en subsidiär förpliktelse, se 10:8 HB. Se
vidare Walin s. 29.
195 Lindskog s. 132.
196 Jmf Lindskog i SvJT s. 88. Vad gäller betalningsskyldighet vid enkel borgen se närmare Walin s. 157 ff.
som menar att man skall tillåta en friare prövning av huvudgäldenärens betalningsoförmåga än vad som
varit den förhärskande uppfattningen i doktrinen.
197 Nerep s. 400.
198 SOU 1997:168 s. 104. Den bristtäckningsansvarige har regressrätt mot såväl den återbetalningsskyldige
som mot övriga bristtäckningsansvariga. Se även Andersson s. 712 och  s. 731.
199 NJA 1997 s. 418, referatet s. 446.
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nWHUElULQJ� HQOLJW� SDUDJUDIHQV� I|UVWD� VW\FNH�� (Q� GLVWLQNWLRQ� Sn� GHQQD� SXQNW�� VnGDQ� VRP
GHQ�VRP�OLJJHU�L�GH�VNLOGD�UHJOHULQJDUQD�L�GH�EnGD�VW\FNHQD�L�SDUDJUDIHQ��VNXOOH�VnOHGHV
LQWH�XSSUlWWKnOODV.”200

Avsnittet kan lätt uppfattas som ett klargörande då det i doktrinen201  höjts varnande rös-
ter för att en sammanblandning av återbäringsskyldigheten och bristtäckningsansvaret
smugit sig in i den aktiebolagsrättsliga debatten.

För att bristtäckningsansvaret skall kunna göras gällande mot styrelseledamot, verkstäl-
lande direktör eller revisor krävs att den medverkande handlat uppsåtligen eller oaktsamt.
Om en aktieägare medverkat fordras grov oaktsamhet eller uppsåt för att ansvaret skall
aktualiseras. Detta följer av 15:1-3 ABL. Ansvaret som följer av 12:5 2 st. ABL är betyd-
ligt strängare än de skadeståndsansvar varom stadgas i 15 kapitlet ABL då det inte krävs
något absolut orsakssamband mellan medverkan och den olovliga utbetalningen i brist-
täckningssituationerna. Enligt Lindskog och Andersson krävs inte att medverkanshand-
lingen varit en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för den olovliga vinstutdelningen,
det räcker att handlandet ”[…] V�D�V�YHUNDW� L� ULNWQLQJ�PRW�XWGHOQLQJHQ.”202 Det är enligt
författarna inte nödvändigt att ge sig i kast med problem runt  orsakssammanhang o.s.v.
då 12:5 ABL gäller oberoende av om någon skada uppstått. Det bör dock i detta samman-
hang påpekas att Aktiebolagskommittén framfört en annan åsikt: ”,� VDPPDQKDQJHW� NDQ
RFNVn�SnPLQQDV�RP�DWW�EULVWWlFNQLQJVDQVYDUHW�I|UXWVlWWHU�HWW�DGHNYDW�RUVDNVVDPPDQKDQJ
PHOODQ�PHGYHUNDQ�RFK�GHQ�RODJOLJD�YlUGH|YHUI|ULQJHQ.”203 Huruvida detta till synes nya
ställningstagande är föranlett av att man föreslår att bristtäckningsansvaret i framtiden
även kommer att omfatta utomståendens medverkan (mer om detta nedan i avsnitt 5.3.2
Bristtäckningsansvar enligt senare praxis) sägs inte uttryckligen i lagförslaget.204

Vad slutligen avser de subjektiva förutsättningarna som uppställs i 15 kapitlet ABL menar
Andersson att oaktsamheten eller uppsåtet skall avse lagligheten av åtgärden som aktuali-
serar ansvaret. Den styrelseledamot som exempelvis medverkat till ett beslut om olovlig
vinstutdelning skall således insett eller bort inse att åtgärden innebar ett beslut om utbe-
talning i strid mot ABL. Detta står enligt författaren klart vad avser öppna vinstutdelning-
ar. Vad gäller förtäckta dispositioner menar Andersson att de subjektiva rekvisiten skall
hänföras till dispositionens vederlagsfrihet. Det är inte nödvändigt att konstatera att den
medverkande förfarit oaktsamt eller uppsåtligen med avseende på utbetalningens lovlig-
het.205 Den lösning som förespråkas av författaren har med andra ord samma utformning
som vad som gäller innebörden av godtrosskyddet vid återbäringsskyldigheten i samband

                                                
200 NJA 1997 s. 418, referatet s. 450.
201 Så exempelvis enligt Lindskog i SvJT, s. 90.
202 Lindskog s. 134. Se även Andersson s. 716.
203 SOU 1997:168 s. 86.
204 En tänkbar förklaring till skillnaderna mellan uttalandena kan vara att Andersson och Lindskog avser att
orsakssambandet mellan medverkan och utbetalningen i förevarande fall inte är av FHQWUDO betydelse. Jmf
Lindskog i SvJT 1992 s. 89 ” […] I|U�EULVWWlFNQLQJVDQVYDU� LQWH�NUlYV�HWW�DEVROXW�RUVDNVVDPEDQG�PHOODQ
KDQGODQGHW� Sn� HQD� VLGDQ�RFK� LDQVSUnNWDJDQGHW� UHVS�� EULVWHQ�Sn�GHQ� DQGUD�” Detta är enligt min mening
enda förklaringen till avvikelserna mellan å ena sidan Aktiebolagskommitténs och å andra Lindskogs och
Anderssons yttranden.
205 Andersson s. 725 ff.
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med förtäckta vinstutdelningar och kan med fog anses vara riktig enligt min mening.206

Aktiebolagskommittén har i sin utredning inte kommenterat innebörden av de subjektiva
rekvisiten med avseende på denna diskussion

���� .DQ�DQGUD�lQ�DNWLHlJDUH�WUlIIDV�DY�EULVWWlFNQLQJVDQVYDU"

Av bristtäckningsansvarets hänvisning till 15:1-3 ABL följer att en bokstavstolkning av
stadgandet utesluter att andra än aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktör,
revisor samt dennes medhjälpare åläggs betalningsskyldighet enligt detta stadgande. Så-
som konstaterats under arbetets gång har detta faktum dock inte hindrat att man, vad gäll-
er alla ovan redovisade områden, ansett det berättigat att genom analogier och utvidg-
ningar av bestämmelsernas tillämpningsområden gå utöver lagtextens utformning.  Vad
gäller just bristtäckningsansvaret har dock benägenheten att godta analogier till att gälla
även andra än aktieägare varit avsevärt mindre, något som kan förklaras med att utomstå-
ende därigenom skulle åläggas en alltför stor undersökningsplikt som skulle vara svår att
fullgöra om man inte i egenskap av aktieägare, styrelseledamot o.s.v. har möjlighet att ta
del av ett bolags ekonomiska förhållanden.

������ 7LGLJDUH�SUD[LV�RFK�GRNWULQ

Lindskog är av uppfattningen att utöver aktieägare och personer med organställning
(d.v.s. styrelseledamöter och VD) kan bristtäckning komma att omfatta sådana personer
som utan att formellt vara en del av bolagets verkställande organ ändå utövar ett faktiskt
inflytande över bolaget. Avsikten med 12:5 2 st. ABL kan enligt denne inte vara att om-
fatta utomstående, men med hänsyn till de bakomliggande syftena med regleringen i 12
kapitlet ABL bör bestämmelsen även anses omfatta sådana personer som de facto utövar
ett beslutfattande i och för bolaget. Som exempel på subjekt som skulle kunna omfattas i
enlighet härmed kan nämnas koncernchef och adjungerad styrelseledamot.207

Grosskopf och Kedner/Roos å andra sidan förefaller anse att bristtäckningsansvar kan
åläggas alla som medverkat till ett beslut som innefattat en olovlig vinstutdelning, således
även utomstående.208 Författarna grundar sig på de ovan behandlade fallen NJA 1966 s.
475 och NJA 1976 s. 618.209 I det förstnämnda målet fullföljdes förvärvet av ett aktiebo-
lag genom att köparen efter förvärvet upptog ett lån från bolaget för att fullgöra sin betal-
ningsplikt mot säljaren. Då köparen inte hade betalningsförmåga och beloppet överskred
utdelningsbara medel var dispositionen att betrakta som en olovlig utbetalning. Eftersom
köparen inte kunnat fullgöra sin återbäringsskyldighet uppstod frågan om säljaren skulle
bli bristtäckningsansvarig. Domstolen fann dock att säljaren inte medverkat på sådant sätt
att bristtäckningsansvaret kunnat utlösas. I det senare fallet (ICA-matmarknad) erlades

                                                
206 Jmf ovan avsnitt 4.4.2 Kan god tro göras gällande även vid förtäckta vinstutdelningar?
207 Lindskog s. 133 och i SvJT, s 88. Se även Kleineman i JT s. 444 f. som  intar samma ståndpunkt.
208 Grosskopf s. 49, Kedner/Roos s. 256.
209 Se ovan avsnitt 2.4.2 Lån.
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betalningen för Nya Konditori Berns AB bl.a. genom att betalning för bolagets brödleve-
ranser till ICA-matmarknad skulle fullgöras till aktiesäljaren Inga G. Aktieköparen Bengt
L ansågs upptagit ett lån på motsvarande belopp och p.g.a. sin egen och bolagets ekono-
miska ställning utgjorde dispositionen en olovlig vinstutdelning. Inga G ansågs bristtäck-
ningsansvarig för den del Bengt L inte förmått återbära. I målet yrkade bolagets konkurs-
bo att ICA-matmarknad skulle åläggas betalningsskyldighet för den del av beloppet som
Inga G inte förmått utge. I samband med denna fråga angav HD att:

”V LVVHUOLJHQ�KDU� ,&$�PDWPDUNQDG�HM� KDIW� VnGDQ� VWlOOQLQJ� L� ERODJHW� DWW� GHVV� KDQGODQGH
NDQ�DQVHV�GLUHNW�RPIDWWDW�DY�UHJOHUQD�RP�nWHUElULQJ�L��������PRP����VW�210�>«@�0HQ�DY
GHW�I|UXW�QlPQGD�UlWWVIDOOHW�1-$������V�����IUDPJnU�DWW�L�UlWWVSUD[LV�lYHQ�SHUVRQ�VRP�HM
LQWDU�RUJDQVWlOOQLQJ�L�ERODJHW�HOOHU�lU�DNWLHlJDUH�GlUL�KDU�DQVHWWV�NXQQD�GUDEEDV�DY�nWHU�
ElULQJVVN\OGLJKHW��RP�KDQ�YHWDW�RP�DWW�IUnJD�YDU�RP�RORYOLJ�YLQVWXWGHOQLQJ�>«@” 211

I målet� ålades ICA-matmarknad inte något bristtäckningsansvar (man ansåg att ICA,
p.g.a. den utfärdade fullmakten, uppfyllt sin betalningsförpliktelse till rätt mottagare) men
citatet har använts som stöd för att tillämpa nuvarande 12:5 2 st. ABL på andra än aktie-
ägare och personer med organställning.

Andra författare har ställt sig tveksamma till det ovan anförda. Lindskog menar att dom-
stolen i 1976 års fall blandat ihop återbäring och bristtäckning då domstolen i det ovan
citerade stycket talar om nWHUElULQJ� L��������PRP���� VW. (trots att detta stadgande avser
bristtäckning) och att någon tillämpning av bristtäckningsansvaret på utomstående därför
inte är möjlig.212 Författaren menar vidare att samma fel begåtts i 1966 års fall.213 Enligt
Lindskog var anledningen till att ICA-matmarknad inte ålades bristtäckningsansvar såle-
des att det inte intagit organställning.214 Även Nerep ställer sig kritisk till den tolkning
som bl.a. Grosskopf företräder. Enligt Nerep har det olyckligtvis skett en sammanbland-
ning av återbäringsskyldigheten och bristtäckningsansvaret. Det förstnämnda stadgandet
grundar sig på ogiltigheten av en rättshandling och riktar sig uteslutande mot de som
mottagit en olovlig utbetalning. Bristtäckningsansvaret å andra sidan är i det närmaste att
hänföras till en skadeståndsregel (något som enligt författaren även framgår av hänvis-
ningen till 15 kapitlet ABL) som blir tillämplig på de som medverkat till att en olovlig
utbetalning kommit till stånd. Detta ansvar skall således inte sammanblandas med återbä-
ringsskyldigheten i 12:5 1 st. ABL då de bristtäckningsansvariga inte har mottagit några
medel som kan återbäras; deras ansvar är att betrakta som en ersättning för den skada de
åsamkat bolaget. Vad som enligt Nerep behandlats i 1966 års fall var om den utomståen-
de skulle åläggas ett återbäringsansvar då denne mottagit medel som härrörde från en
olovlig utbetalning. Det var således aldrig fråga om något bristtäckningsansvar i egentlig
mening. Detta medför att 1976 års fall bygger på fel grund: vad som prövats i NJA 1966
s. 475 var inte bristtäckningsansvar men väl återbäringsskyldighet.215

                                                
210 Motsvarande 12:5 2 st. ABL. Jmf  Prop. 1944:5 s. 35 (min anmärkning).
211 NJA 1976 s. 618, referatet s. 623.
212 Lindskog s. 133.
213 Lindskog i SvJT, s.  99.
214 Lindskog i SvJT, s. 102.
215 Nerep s. 386 ff.
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Andersson anser att 12:5 2 st. ABL i viss utsträckning kan tillämpas analogt utöver sin
ordalydelse. Detta gäller dock bara för sådana fall en styrelsesuppleant, vice verkställande
direktör eller revisorssuppleant medverkat till en olovlig vinstutdelning VDPW gjort detta i
de ordinarie bolagsorganens ställe eller om vederbörande i verkligheten fungerar såsom
ordinarie bolagsorgan.216 Författaren menar dock att det inte är möjligt att analogivis
ålägga utomstående bristtäckningsansvar. I likhet med både Nerep och Lindskog anser
Andersson att varken NJA 1966 s. 475 eller NJA 1976 s. 618 ger stöd för ett sådant på-
stående. I 1966 års fall behandlades medel som olovligen uttagits ur bolaget och därefter
överförts till utomstående, prövningen kom således att gälla en vindikationstalan och inte
någon bristtäckning (jmf med Nereps analys ovan).217 Vad avser ICA-matmarknad menar
Andersson att rättsfallet inte skall tolkas som ett stöd för en analogisk tillämpning av 12:5
2 st. ABL, avgörandet ger istället uttryck för

”[…] DWW�RP�HQ�XWRPVWnHQGH�DYVLNWOLJHQ��XSSVnWOLJHQ��PHGYHUNDU� WLOO�HQ�RORYOLJ�XWEHWDO�
QLQJ�DY�YLQVWXWGHOQLQJ�HOOHU�QnJRQ�DQQDQ�W\S�DY�RORYOLJ�XWEHWDOQLQJ�RFK�GHQQHV�PHGYHU�
NDQ�NDQ�VlJDV� LQJn�VRP�HWW� OHG� L� HWW� I|UIDUDQGH�VRP�V\IWDU� WLOO�DWW� WLOOIRJD� VNDGD��GHQQH
XWRPVWnHQGH�NDQ�nOlJJDV�VNDGHVWnQGVVN\OGLJKHW��V�N��NROOXVLRQ.218

Med kollusion avser Andersson ett specialfall av skadeståndsskyldighet som drabbar ut-
omstående som, i samverkan med aktieägare, ställföreträdare eller person i organställning,
uppsåtligen tillfogar bolaget skada. Skaderekvisitet skall enligt Andersson anses uppfyllt
så snart bolaget företar en olovlig utbetalning. Kollusion skall förstås som en allmän
rättsprincip som utgör ett komplement till bristtäckningsansvaret i 12:5 2 st. ABL.

������ %ULVWWlFNQLQJVDQVYDU�HQOLJW�VHQDUH�SUD[LV

I det tidigare behandlade fallet NJA 1997 s. 418219 kom frågan om en analogisk tillämp-
ning av bristtäckningsansvaret på utomstående att ställas på sin spets. I enlighet med kon-
kursboets förstahandsgrund skulle nämligen banken genom sin medverkan till den olovli-
ga utbetalningen åläggas ansvar i enlighet med 12:5 2 st. ABL. Sedan domstolen funnit
att mottagaren varit återbäringsskyldig för det mottagna beloppet gick man över till att
pröva huruvida banken kunde åläggas bristtäckningsskyldighet. HD fann till att börja med
att regeln inte varit avsedd att tillämpas på andra personer än vad som följer av 15:1-3
ABL, men att det inte på den grunden är möjligt att utesluta en analogisk tillämpning av
stadgandet om intresset att motverka olovliga vinstutdelningar är tillräckligt starkt, något
som för övrigt ansetts berättiga en dylik analogisk tillämpning av 12:5 1 st. ABL.220

                                                
216 Andersson s. 713. Samma ståndpunkt intas av Svernlöv s. 155 ff. och s. 169. Att dessa bolagsföreträdare
omfattas av ansvaret följer av hänvisningarna i 8:1 4 st., 8:3 2 st. och 10:1 3 st. ABL vari stadgas att be-
stämmelserna som rör styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor i tillämpliga delar även gäller
för deras suppleanter.
217 Andersson s. 735 f.
218 Andersson s. 740.
219 Se ovan avsnitt 2.3.2 Andra mottagare och 4.3 Kan andra än aktieägare träffas av återbäringsplikt?
220 Banken invändning mot konkursboets talan byggde bl.a. på att en analogiskt tillämpning av bristtäck-
ningsansvaret i detta mål skulle baseras på en analogisk tillämpning av återbäringsansvaret (se ovan avsnitt
4.3 Kan andra än aktieägare träffas av återbäringsskyldighet?). Domstolen menade dock att eftersom den
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Det kan noteras att HD i sin prövning av frågan om en analogisk tillämpning av 12:5 ABL anfört att det kan
finnas skäl att ålägga en utomstående mottagare av en olovlig utbetalning bristtäckningsskyldighet i de fall
man finner att denne av något skäl inte kan anses vara återbetalningsskyldig.221 En dylik ordning utgör dock
en sådan ”sammanblandning” av de båda reglerna som enligt Nerep inte bör ske då bristtäckningsansvar är
en skadeståndsregel och återbäringsskyldighet en följd av en olovlig utbetalnings ogiltighet. För egen del
anser jag att domstolens uttalande är något betänkligt då det kan tolkas som att det är tillräckligt att någon
mottagit en olovlig utbetalning för att ålägga denne bristtäckningsansvar. Detta är dock sannolikt inte avsett;
såsom kommer att framgå nedan krävs vidare att den medverkande varit i ond tro med avseende på utbetal-
ningens lovlighet.

En analogisk tillämpning av 12:5 2 st. ABL måste dock enligt domstolen hållas inom
snäva gränser. I första hand skall sådana personer som i själva verket utövar ett bestäm-
mande inflytande över bolaget utan att för den delen formellt ingå i personkretsen angiven
i 15:1-3 ABL träffas av bristtäckningsansvar. En analogisk tillämpning aktualiseras vidare
i de fall någon, i syfte att skada något av de intressen som skyddas av regelkomplexet i
aktiebolagslagens tolfte kapitel, medverkar till en olovlig utdelning i samförstånd med
exempelvis den som blir återbäringsskyldig.222 Detta kräver dock inte att den bristtäck-
ningsansvarige erhållit någon vinning av förfarandet. Vidare skall en jämkning av ansva-
ret kunna aktualiseras i likhet med vad som följer av 15:4 ABL. Därtill  kan bristtäck-
ningsansvaret komma att träffa även sådana personer vars medverkan:

”>«@�YlVHQWOLJHQ�EHVWnU�L�DWW�KDQ�lU�PRWWDJDUH��IUnQ�QnJRQ�VRP�lU�nWHUElULQJVVN\OGLJ��DY
QnJRW�VRP�KlUU|U�IUnQ�HQ�RORYOLJ�XWEHWDOQLQJ��(Q�I|UXWVlWWQLQJ�KlUI|U�E|U�GRFN�YDUD�DWW
PRWWDJDUHQ�KDGH�YHWVNDS�RP�VLVWQlPQGD� I|UKnOODQGH��+XUXYLGD�XWEHWDOQLQJHQ�DYVHWW� HQ
SHQQLQJVXPPD�RFK�RP�PRWWDJDQGHW�JlOOHU�W�H[�HQ�JnYD�HOOHU�EHWDOQLQJ�DY�HQ�VNXOG�VDNQDU
EHW\GHOVH.”223

För att mottagaren skall kunna åläggas bristtäckningsansvar är det inte tillräckligt att han
vetat om att en olovlig disposition företagits. Mottagaren måste vidare enligt domstolen
haft vetskap om att de medel han mottagit kommit från just den olovliga utbetalningen.

För egen del anser jag att HD gjort för långtgående analogier i målet. Det är enligt min
mening inte rimligt att tolka bristtäckningsansvaret på det sätt domstolen gjort i det sista
ledet av sitt resonemang. Det ansvar som regleras i 12:5 2 st. ABL är avsett att gälla PHG�
YHUNDQ till olovliga utbetalningar; att beteckna mottagandet av en olovlig utbetalning som
en medverkan är högst betänkligt.  Följderna av dylika förfaranden bör regleras med en
analogisk tillämpning av återbäringsskyldigheten som det ”naturliga” ansvaret vid motta-
gandet av en olovlig utbetalning. Vad jag ställer mig tveksam till är således det sista fallet
som enligt domskälen kan komma att träffas av bristtäckningsansvar. För egen del har jag
svårt att acceptera att man rent begreppsmässigt likställer mottagandet av olovlig utbetal-
ning med ett medverkande till densamma. Jag anser att i de fall någon mottagit medel från
någon som är återbetalningsskyldig skall ansvaret även för den senare mottagaren följa av

                                                                                                                                                 
analogiska tillämpningen av 12:5 1 st. hålls inom snäva gränser kan en likaledes analogisk tillämpning av
12:5 2 st. ABL inte väcka betänkligheter. NJA 1997 s. 418, referatet s. 451.
221 NJA 1997 s. 418, referatet s. 448.
222 Jmf med Anderssons resonemang kring kollusion.
223 NJA 1997 s. 418, referatet s. 452.
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12:5 1 st. ABL, detta utgör för mig ett begripligare analogislut. Även om jag kan förstå
värdet av den ”blandning” av de båda stadganden som domstolen enligt min mening gjort
frågar jag mig varför man inte resonerat runt tillämpningen av reglerna om återbäringsan-
svar i dessa fall.

Konsekvenserna av att blotta mottagandet av en olovlig utbetalning skall kunna utlösa
bristtäckningsansvar mildras dock i viss mån av att domstolen ansett det befogat att höja
de subjektiva rekvisiten i 15:1-3 ABL då man tillämpar bristtäckningsansvaret analogt på
utomstående. För att banken i det här aktuella fallet skulle kunna åläggas bristtäcknings-
ansvar fordrades enligt HD att banken haft uppsåt med hänseende på det olovliga uttaget
ur SÖMÅ. Detta motiverades med att man annars skulle ålägga betalningsmottagare och
andra parter i avtalsförhållande med någon som har intresse i ett bolag alltför långtgående
undersökningsplikt. Detta skulle i sin tur strida mot omsättningsintresset och ”>«@� Jn
OlQJUH�WLOO�I|UPnQ�I|U�LQWUHVVHW�DY�NDSLWDOVN\GGHWV�XSSUlWWKnOODQGH�lQ�YDG�VRP�E|U�nVWDG�
NRPPDV�JHQRP�UlWWVWLOOlPSQLQJHQ.”224 Då banken inte ansågs haft uppsåt med avseende
på det olovliga uttaget undgick den ansvar.

Vad gäller denna fråga har Aktiebolagskommittén föreslagit att bristtäckningsansvaret
uttryckligen skall utsträckas till att omfatta andra än aktieägare, styrelseledamöter, verk-
ställande direktör, revisor m.fl. Med hänvisning till vad som anförts i NJA 1997 s. 418
föreslås att ansvaret enligt nuvarande 12:5 2 st. ABL även skall omfatta andra än aktie-
ägare. Kommittén förefaller godta den personkrets som angivits i målet.225 En viss skärp-
ning föreslås dock i utredningen: vad gäller de subjektiva rekvisiten menar kommittén att
ansvar för utomstående skall utlösas redan vid grov oaktsamhet. Att man från kommitténs
sida inte vill nöja sig med att stanna vid uppsåtligt medverkande motiveras med att man
avser att täcka in fall där utomstående ”Sn�JUlQVHQ� WLOO�XSSVnW�KDQGODU�Sn�HWW�VlWW�´VRP
YLWWQDU�RP�EHW\GDQGH�KlQV\QVO|VKHW�HOOHU�QRQFKDODQV�RFK�VRP�PHGI|U�DYVHYlUG�ULVN� I|U
VNDGD´�I|U�ERODJHW�” 226 För att den föreslagna lösningen inte skall medföra att kreditgiva-
re s.a.s. får kalla fötter anförs av Aktiebolagskommittén att man inte avser att ålägga ut-
omstående ett långtgående krav på undersökning om deras medverkan i visst hänseende
kan tänkas utgöra en medverkan till en otillåten värdeöverföring. I samband med detta
uttrycks det ovan citerade: ”,�VDPPDQKDQJHW�NDQ�RFNVn�SnPLQQDV�RP�DWW�EULVWWlFNQLQJV�
DQVYDUHW�I|UXWVlWWHU�HWW�DGHNYDW�RUVDNVVDPPDQKDQJ�PHOODQ�PHGYHUNDQ�RFK�GHQ�RODJOLJD
YlUGH|YHUI|ULQJHQ.”227 Som sagts ovan ter sig detta citat lite egendomligt i mina ögon då
kommittén vad gäller de flesta andra frågor förefaller ha eftersträvat en kodifiering av
praxis och doktrin. Det är dock tänkbart att uttalandet i viss mån skall ”mjuka upp” den
strängare reglering som föreslås. Det är inte otänkbart att banken i 1997 års mål skulle
ålagts bristtäckningsansvar om den föreslagna bestämmelsen varit gällande rätt.
                                                
224 NJA 1997 s. 418, referatet s. 453. Jmf även Pehrson i JT, s. 224.
225 Det kan noteras att man i utredningen anför att: ”6nOXQGD�VNXOOH�HWW�EULVWWlFNQLQJVDQVYDU�HQOLJW�+|JVWD
GRPVWROHQ�NXQQD�NRPPD�L�IUnJD�I|U�EO�D��´GHQ�YDUV�PHGYHUNDQ�YlVHQWOLJHQ�EHVWnU�L�DWW�KDQ�lU�PRWWDJDUH�
IUnQ�QnJRQ�VRP�lU�nWHUElULQJVVN\OGLJ��DY�QnJRW�VRP�KlUU|U�IUnQ�HQ�RORYOLJ�XWEHWDOQLQJ´��I|UXWVDWW�DWW�PRWW�
DJDUHQ�KDGH�YHWVNDS�RP�VLVWQlPQGD�I|UKnOODQGH��.RPPLWWpQ�KDU�LQJHQ�DQQDQ�XSSIDWWQLQJ�L�VDNIUnJDQ�RFK
PHQDU�DWW�PHGYHUNDQVDQVYDUHW�E|U�NRPPD�WLOO�XWWU\FN�L�ODJWH[WHQ��Vn�DWW�GHW�NODUW�IUDPJnU�YLOND�ULVNHU�GHQ
O|SHU�VRP�Sn�HWW�HOOHU�DQQDW�VlWW�PHGYHUNDU�WLOO�RODJOLJD�XWEHWDOQLQJDU.” SOU 1997:168 s. 86.
226 SOU 1997:168 s. 86. Formuleringen är hämtat från NJA 1992 s. 130 som behandlade vårdslöshet i
byggnadsentreprenadsförhållande.
227 SOU 1997:168 s. 86. Se även ovan avsnitt 5.2 Bristtäckningsansvarets tillämpning.
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Enligt kommittén kan bristtäckningstalan föras av den som enligt stadgandets första
stycke är berättigad att föra talan om återbäringsansvar. Vidare anges att bevisbördan för
att förutsättningarna för bristtäckningsansvar är uppfyllda ”i regel” åvilar bolaget.228 Vad
som avses med detta klargörs dock inte i utredningsarbetet.

                                                
228 SOU 1997:168 s. 87 och s. 105.
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�� $YVOXWQLQJ

Genomgången har visat att en aktiebolagsrättslig utbetalning karakteriseras av att ett bo-
lag företar en benefik transaktion till förmån för en aktieägare eller annan. Att även utbe-
talningar till andra än aktieägare omfattas av reglerna i tolfte kapitel ABL motiveras med
att det ur borgenärernas synpunkt är betydelselöst vem som är mottagare av egendomen.
Vidare kan vitt skilda former av rättshandlingar varigenom en utbetalning företas väljas.
Den benefika rättshandlingen kan bestå i att kontanta medel eller sakvärden överförs till
en mottagare. Utbetalningar med sakvärden har gett upphov till häftiga diskussioner inom
doktrinen vad gäller vilken värderingsmetod som skall väljas vid bedömningen av lovlig-
heten av dispositionen. De förespråkade modellerna, brutto- och nettometoden, har båda
beaktats av Aktiebolagskommittén i sitt arbete med ett helt nytt ABL. Den föreslagna
lösningen, där en tillgångs marknadsvärde skall beaktas då man har att bedöma lovlighe-
ten med hänsyn tagen till försiktighetsregeln, likhetsprincipen eller då bolaget uppvisar ett
negativt resultat, är enligt min mening resultatet av en god avvägning av de olika model-
lerna.

Vad avser reglerna runt beräkningen av utdelningsbara medel skall det framförallt noteras
att dessa gäller alla sorters utbetalningar. Oberoende av vem som är mottagare och med
vilken typ av egendom utbetalningar genomförs anger 12:2 ABL alltid de maximala be-
lopp som vederlagsfritt kan föras ut ur ett bolag.

Som en naturlig följd av att en utbetalning kan riktas mot andra än aktieägare kan det
konstateras att återbäringsansvar även kan komma att drabba utomstående. Detta har tidi-
gare slagits fast av Högsta domstolen och kommer troligtvis i framtiden att framgå klart i
lagtexten. Som en följd av utvecklingen inom detta rättsområde kan man med största san-
nolikhet se fram emot ett godtrosskydd som i fortsättningen även skall gälla vid förtäckta
vinstutdelningar.

Även vad gäller bristtäckningsansvaret har utvecklingen gått i den riktningen att man mer
och mer frångått lagtextens ordalydelse och tillåtit, genom analogislut, att även andra än
aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktörer och revisorer åläggs betalningsplikt
vid medverkan till olovliga utbetalningar.

Sammanfattningsvis kan det noteras att ordalydelsen i aktiebolagslagens tolfte kapitel i
flera avseenden är förlegad. Trots att detta troligtvis inte påverkat det allmänna affärslivet
negativt i någon nämnvärd omfattningen får det ändock anses att de ändringar som före-
slås i SOU 1997:168 är både behövliga och välavvägda. Dessa ändringar är att i det när-
maste betrakta som en kodifiering av vad som diskuterats i doktrin och som slagits fast i
praxis. Den kritik som enligt min mening ändock kan framföras mot såväl praxis som
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utredningsarbetet rör den utvidgade tillämpningen av bristtäckningsansvaret. Även om jag
förstår värdet av att kräva bristtäckning av någon som mottagit en olovlig vinstutdelning
utan att ha medverkat till densamma, anser jag att ett naturligare och lämpligare tillväga-
gångssätt hade varit att istället diskutera återbäring för dessa personer, då de inte i egent-
lig mening medverkat till någon utbetalning utan ”bara” varit mottagare.
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