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Summary 
One of the fundamental principles of Islamic finance is that the payment and 
receipt of interest (riba) is categorically forbidden under Islamic law 
(Shariah). The prohibition of payment and receipt of interest is also the 
main difference between Islamic and conventional finance. The prohibition 
of riba has led to the development of alternative forms of financing that are 
compatible with Shariah. Islamic bonds, sukuk, is the most popular form of 
securitisation in Islamic finance and are securities where ownership of the 
underlying assets are transferred to a large number of investors through 
bonds that represent the proportionate value of the assets in question.  
 
Upon issuance of sukuk in non-muslim states problems and uncertainties 
regarding taxation may arise due to the lack of adequate legislation. United 
Kingdom, as well as some other European nations, has recently adopted new 
legislation to resolve the problems regarding taxation. The intention of the 
legislation was to remove the ambiguity that existed regarding the taxation 
of sukuk and to ensure that sukuk would not be taxed less favourably than 
conventional bonds, thus making sukuk an equally attractive form of 
financing.   
 
Sukuk is currently not explicitly regulated in Sweden and there are 
uncertainties and concerns regarding the taxation of this form of financing 
in Sweden. An initial problem in a fiscal assessment of sukuk is how to 
categorize the arrangement. It is a form of finance, which has no equivalent 
in Swedish law.  
 
The individual transactions trigger tax consequences that would not have 
been triggered if it had been a conventional bond, the conclusion must 
therefore be that sukuk today would be taxed less favourably than 
conventional bonds. The main problem is that the return of the Islamic 
bonds probably would not be deductible because the return would not be 
categorized as interest. An additional problem that may arise is that the 
individual transactions may trigger questions concerning Swedish 
stämpelskatt (stamp duty), kapitalvinstbeskattning (capital gains tax) and 
issues relating to whom it is that holds the right to claim 
värdeminskningsavdrag (depreciation). With regard to certain transactions 
in a sukuk structure, based on existing case law, it should be possible to treat 
the transactions in question equivalent to conventional bonds. However, 
other transactions remain problematic and we believe that legislation is 
required to raise the transparency and clarity that is desirable on Islamic 
bonds and to allow sukuk as an attractive financing alternative in Sweden. 
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Sammanfattning 
En av de grundläggande principerna för muslimsk ekonomi är att betalning 
och mottagande av ränta (riba) är kategoriskt förbjudet enligt muslimsk rätt 
(Sharia). Förbudet mot betalning och mottagande av ränta är också den 
största skillnaden mellan muslimsk och traditionell ekonomi. Förbudet mot 
riba har föranlett att alternativa finansieringsformer som är förenliga Sharia 
har utvecklats. Muslimska obligationer, sukuk, utgör den mest populära 
formen av värdepapper inom det muslimska finansväsendet och är 
värdepapper där ägandet av de underliggande tillgångarna överförs till ett 
stort antal investerare genom obligationer som representerar det 
proportionerliga värdet av de aktuella tillgångarna.  
 
Vid utfärdande av sukuk i icke traditionellt muslimska stater kan 
skatterättsliga problem och oklarheter uppstå i de fall 
finansieringsalternativet inte är särskilt reglerat i lagstiftning. Storbritannien 
är en av de stater i Europa som nyligen har infört ny lagstiftning för att lösa 
de skatterättsliga problemen. Avsikten med den nya lagstiftningen var att 
undanröja de oklarheter som förelåg avseende hur sukuk skulle komma att 
beskattas och att tillförsäkra att sukuk inte skulle beskattas mindre 
fördelaktigt än konventionella obligationer. Detta för att sukuk inte skulle 
vara en mindre attraktiv finansieringsform.  
 
Sukuk är idag inte särskilt reglerat i Sverige och det föreligger skatterättsliga 
oklarheter och problem avseende hur finansieringsformen skulle komma att 
beskattas i Sverige. Ett initialt skatterättsligt problem är klassificeringen av 
sukuk. Det är fråga om en finansieringsform som saknar motsvarighet i 
svensk rätt. 
 
Då de enskilda transaktionerna utlöser skattekonsekvenser som inte skulle 
ha utlösts om sukuk hade varit en konventionell obligation föranleder det 
slutsatsen att sukuk idag skulle beskattas mindre fördelaktigt än 
konventionella obligationer. Det huvudsakliga problemet är att avkastningen 
på muslimska obligationerna troligtvis inte är avdragsgill då avkastningen 
vare sig utgör eller kan klassificeras som ränta. Ytterligare problem som kan 
aktualiseras är att de enskilda transaktionerna eventuellt kan utlösa frågor 
avseende stämpelskatt, kapitalvinstbeskattning samt frågor avseende vem 
det är som innehar rätten till värdeminskningsavdrag. Vad avser vissa 
transaktioner vid ett sukuk-upplägg torde det vara möjligt att utifrån praxis 
behandla transaktionerna likvärdigt med konventionella obligationer. Andra 
transaktioner förblir dock problematiska och vi anser att lagstiftning på 
området krävs för tydlighet och klarhet avseende muslimska obligationer 
och för att möjliggöra att sukuk blir en attraktiv finansieringsform i Sverige. 
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Förord 
Vi avslutar nu vår utbildning på juridiska fakulteten vid Lunds universitet 
med denna uppsats om muslimska obligationer ur ett skatterättsligt 
perspektiv.  
 
Under utbildnings gång har vissa personer varit till stort stöd och extra 
betydelsefulla för oss. Klara vill främst tacka sin pojkvän Per Östberg, sin 
mamma Bibbi Hestam och sin syster Lina Sirén. Zara vill rikta ett tack till 
sin pojkvän Nikolas, sina föräldrar Eva-Lena och Billy och sina syskon. 
Tack för att ni har funnits där och stöttat oss under vår utbildning. 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Lars Pelin för hans stöd och 
tillgänglighet, samt Mats Tjernberg och Christina Moëll på juridiska 
fakulteten vid Lunds universitet för visat intresse och uppmuntran under 
arbetets gång.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Leif Stenberg på Center for Middle Eastern 
Studies vid Lunds universitet som varit till stor hjälp med sina kunskaper 
inom islam och för de åsikter och råd som han har givit. Vi vill även tacka 
Leif för att han korrekturläste uppsatsens fem första kapitel.  
 
Vi vill även tacka Line Janson, Eva-Lena Hellmark och Billy Hellmark för 
att ni tog er tid att korrekturläsa uppsatsen. Det var till stor hjälp. 
 
Slutligen vill vi tacka Gamel El Malah på El-Malah juristbyrå som under 
arbetets förstadium var till stor hjälp.  
 
 
 
 
 
Zara Hellmark 
Klara Sirén 
 
Lund 15 december 2010 
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Förkortningar 
AAOIFI  the Accounting and Auditing Organization of 

Islamic Finance Institutions 
 
AFIB Alternative Finance Investment Bond  
 
AvbL Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m.fl. 
 
EU Europeiska Unionen 
 
IL Inkomstskattelag (1999:1229) 
 
LIBOR London Interbank Offered Rates 
 
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (Organisation for Economic Co-
operation and Development) 

 
RegR Regeringsrätten 
 
RSV Riksskatteverket 
 
SDLT  Stamp Duty Land Tax  
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
SLB  Sale and lease back 
 
SPV  Special-purpose-vehicle  
 
USD  Amerikansk dollar 
 
VPC  Värdepapperscentralen 
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Arabiska termer 
Fatwa  rättsutlåtande 
 
Figh  muslimsk rättsvetenskap 
 
Gahrar  förbjuden osäkerhet, risktagande 
 
Hadith  skrifter som utgör berättelser och traditioner från 

dem som levde i Muhammads närhet  
 
Halal  benämning på vad som är tillåtet 
 
Haram  benämning på vad som är förbjudet 
 
Idjihád  självständigt kreativt tänkande 
 
Idjmá  de rättslärdas uppfattning om primärkällornas 

tolkning 
 
Ijarah  ett leasingarrangemang där en finansiär köper en 

tillgång åt en kund för att sedan hyra ut den till 
kunden  

 
Koranen  den mest centrala och högsta muslimska 

rättskällan 
 
Maysir  förbjuden spekulation 
 
Mudaraba  partnerskap mellan investerare och entreprenör, 

där den ena parten bidrar med kapital och den 
andra med expertis 

 
Mudarib  entreprenör i ett mudaraba-partnerskap, bidrar 

med expertis och driver det gemensamma 
projektet 

 
Mufti  rättslärda  
 
Murabaha  arrangemang där en finansiär köper en vara åt en 

kund under förutsättningen att kunden samtycker 
till att köpa varan från finansiären till ett högre 
pris 

 
Musharaka  partnerskap där alla parter bidrar med kapital till 

ett projekt, delar vinsten på förutbestämt sätt och 
delar förluster lika 
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Riba  förbjudet tillägg eller ökning, vanligen ocker 

eller ränta 
 
Sharia  ”den rätta vägen”, muslimsk rätt 
 
Sukuk, sakk  certifikat, obligation (fri från ränta)  
 
Sunna  beskrivning av profetens uttalande 
 
Taqlid  plikten att erkänna och respektera auktoriteten av 

vissa berömda rättslärda som levde för mer tusen 
år sedan  
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1 Inledning  
Skattesystem varierar från land till land. De flesta länder har dock ett system 
där fysiska och juridiska personer beskattas för vinster från 
affärsverksamhet och investeringar samtidigt som någon form av avdrag 
beviljas för inkomsters förvärvande. Muslimska finansiella produkter utgör 
en utmaning för sådana skattesystem, eftersom skattesystemen i allmänhet 
har utvecklats inom ramen för konventionella finansiella transaktioner. I 
detta examensarbete undersöker vi några av de utmaningar som muslimska 
finansieringsalternativ kan medföra för det svenska skattesystemet.  
 
Det vi valt att undersöka är muslimska obligationer, sukuk. Då 
obligationerna är konstruerade utifrån muslimsk rätt och muslimska 
principer skiljer de sig från konventionella obligationer. Den främsta 
skillnaden är att muslimska obligationer är strukturerade för att undvika 
betalande och mottagande av ränta. Fokus i denna uppsats är att utreda de 
skatterättsliga konsekvenserna av obligationernas uppbyggnad. 
 
På grund av ämnets omfattning och komplexitet har uppsatsen krävt att vi 
varit två som genomfört arbetet.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda de skatterättsliga konsekvenserna 
som följer av upplägget av sukuk, detta genom att besvara tre huvudfrågor. 
Vi ska utreda vad sukuk är. Det krävs därför en genomgång av vad 
muslimsk rätt är och vilka principer som ligger till grund för obligationernas 
struktur. Vi ska sedan presentera hur sukuk idag skulle komma att behandlas 
i svensk skatterätt samt belysa de skatterättsliga problem som föreligger 
avseende sukuk.  För att ytterligare visa på de skatterättsliga problemen 
kommer vi att vidta en komparativ studie avseende Storbritannien där ny 
lagstiftning för att möjliggöra sukuk vidtagits. Slutligen kommer uppsatsen 
att behandla eventuella åtgärder som krävs för att sukuk ska behandlas 
likvärdigt som konventionella obligationer i Sverige.  

1.2 Avgränsning 

Denna uppsats är avgränsad till att behandla skatterättsliga problem 
avseende muslimska obligationer. Det föreligger även civilrättsliga problem 
men dessa behandlas dock endast kortfattat och i vissa fall inte alls. De 
politiska eller ideologiska överväganden som kan aktualiseras när nya 
lagstiftningsåtgärder diskuteras kommer inte heller att beröras i denna 
uppsats. Vårt syfte med uppsatsen har inte varit att ta ställning till huruvida 
åtgärder som underlättar utfärdande av sukuk bör vidtas utan istället att 
identifiera vad som behöver åtgärdas om möjliggörande av sukuk 
eftersträvas. 
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I den skatterättsliga behandlingen fokuserar vi främst på en av de vanligast 
förekommande formerna av sukuk, ijarah sukuk, eftersom det är den formen 
av sukuk som har föranlett flest skatterättsliga överväganden i Storbritannien 
samt den form som åsamkar flest skatterättsliga problem ur ett svenskt 
perspektiv. Vi har valt att begränsa den komparativa undersökningen till 
Storbritannien, eftersom det är i Storbritannien som de nya europeiska 
skattereglerna för första gången har utnyttjats. London har även förutsagts 
bli Europas centrum för muslimsk finans, en titel Storbritannien har som ett 
uttalat mål bakom de nya lagstiftningsåtgärderna.  

1.3 Metod och material 

Vid läsande av denna uppsats bör läsaren ha i åtanke att muslimska 
obligationer ur ett skatterättsligt perspektiv inte har behandlats i svensk 
litteratur. På grund av brist på litteratur som behandlar muslimska 
obligationer, som är ett relativt nytt fenomen i väst, består vårt underlag i 
den deskriptiva delen främst av utländska artiklar publicerade de senaste 
åren av personer specialiserade på muslimsk finans. Då vi inte kunnat 
använda oss av traditionellt juridiskt material i den deskriptiva delen 
avseende sukuk och då en stor del av materialet är hämtat på internet har vi 
granskat informationen källkritiskt.  
 
Vad avser den skatterättsliga delen har vi använt oss av traditionell 
rättsdogmatisk metod.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av vad muslimsk rätt är och hur 
den muslimska ekonomin som vuxit fram inom ramen för muslimska 
principer ser ut. Sedan presenteras hur sukuk är uppbyggt samt hur de olika 
typerna av sukuk skiljer sig åt. För att belysa hur uppbyggnaden av sukuk 
kan variera kommer en presentation av de fyra mest grundläggande 
formerna av muslimska obligationer att vidtas.  
 
Vi kommer även att presentera hur de skatterättsliga utmaningarna avseende 
sukuk har bemötts i Storbritannien, som är av intresse då London har en 
dominerande ställning inom internationell finans och då den brittiska 
lagstiftningen ligger i framkant avseende anpassningen av skattesystemet 
för att underlätta muslimska finansieringsformer. Slutligen kommer vi att 
undersöka de utmaningar som det svenska skattesystemet ställs inför 
avseende muslimska obligationer. I det avsnittet kommer vi att undersöka 
vilka hinder som föreligger i Sverige idag för att muslimska obligationer 
skatterättsligt ska behandlas på ett likvärdigt sätt som konventionella 
obligationer. 
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2 Muslimsk rätt 

2.1 Den muslimska rätten 

Idealt är islam ett trossystem, en religion som inte enbart omfattar 
människans relation till Gud utan även avser att reglera praktiserande 
muslimers hela sätt att leva. De religiösa rättskällorna föreskriver om vad 
som är rättvist och moraliskt riktigt för praktiserande muslimer och hur 
människan ska bete sig i förhållande till varandra och Gud.1

 
 

Muslimsk rätt, på arabiska även kallad Sharia, vilket bär 
ursprungsbetydelsen ”den rätta vägen”, är ett religiöst regelsystem. I den 
mån muslimska regler anses utgöra beteendemönster av religiös karaktär är 
dess existens idag oberoende av statligt stöd och utgör egentligen inte 
rättsregler enligt vad som normalt anses utgöra rättsregler. Muslimsk rätt 
som är oberoende av statligt stöd studeras av muslimska rättslärda som en 
idealrätt. Dock har ett stort antal stater utformat sina rättssystem under starkt 
inflytande eller med direkta hänvisningar till muslimsk rätt.  
Sharia har stor betydelse främst inom familje- och arvsrätten samt i viss 
mån inom straffrätten. Detta beror främst på att dessa rättsområden regleras 
närmast i detalj inom de islamiska rättskällorna. Visst inflytande 
förekommer dock även inom den civilrättsliga förmögenhetsrätten där 
exempelvis ränteförbudet och förhållandet mellan modernt 
försäkringsväsende och förbudet mot hasardspel återfinns.2

 
  

Den muslimska rätten ingriper även på områden som kan uppfattas som 
utomjuridiska. Att åtskilja religiösa och juridiska föreskrifter förefaller dock 
ej alltid enkelt för praktiserande muslimer då religion och rätt i det närmaste 
sammanfaller för dem och utgör samma sak. Inom de muslimska 
rättskällorna förekommer en rad påbud och förbud som ej leder till juridisk 
sanktion, vilket medför att de i västerländsk mening mer framstår som 
levnadsdirektiv som hänförs från den moraliska och den religiösa sfären. 
Inom muslimsk rätt indelas mänskligt beteende i fem kategorier. Dessa 
utgörs av förbjudet, påbjudet, rättsligt likgiltigt, rekommenderat och 
klandervärt.3 Handlingar som är klandervärda medför inte någon 
bestraffning, men ska dock helst ej företas.4

                                                
1 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, Lovells 2004, s. 2, 
tillgänglig på 

 

http://www.yasaar.org/publications.htm citerad 9/11 2010.  
2 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Andra upplagan, Nordsteds juridik, 
Stockholm, 2003, s. 190 f. 
3 Det har dock tillkommit ytterliggare kategorier eftersom det föreligger svårigheter att 
placera in alla handlingar under de fem kategorierna. Det föreligger även 
meningsskiljaktigheter mellan muslimska teologer om vad som ska placeras under vilken 
kategori. (Kommentar av Leif Stenberg). 
4 Bogdan, A.a. s. 190 f. 

http://www.yasaar.org/publications.htm�
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2.2 Muslimska rättskällor 

Inom den muslimska rättskällehierarkin är Koranen den mest centrala och 
den högsta muslimska rättskällan. Koranen är islams heliga bok och anses 
av praktiserande muslimer vara av gudomligt ursprung och innehåller 
Allahs uppenbarelser för profeten Muhammad (570-632). Praktiserande 
muslimer ser Koranen som Guds Ord. Koranen består av 30 huvuddelar 
vilka omfattar 114 kapitel och dessa är uppdelade i 6200 verser. Av dessa 
utgör endast c:a 3 procent juridiska frågeställningar enligt västerländsk mått 
mätt. Sunna är den rättskälla som står under Koranen. Sunna är en 
beskrivning av profetens uttalanden, handlingar och andra beteenden, 
avsedd att tjäna som förebild för de rättrogna. Dessa beskrivningar har 
formulerats och sammanfattats i så kallade hadith under 800- och 900-talet 
av några få muslimska författare. De är ansedda att härstamma från 
ögonvittnen som levde i Muhammads närhet. Genom Muhammad, och 
därigenom genom sunna, har traditioner från den förislamiska tiden blivit en 
del av den islamska rätten. Som regelkälla reglerar ofta sunna sådant som ej 
berörs i Koranen. Exempelvis kan Koranen förbjuda ett visst handlande men 
sanktionen för handlandet återfinns i sunna.5

 
 

Vidare i rättskällehierarkin återfinns idjmá/ijma. Denna rättskälla reglerar 
hur de två primärkällorna ska tolkas i enlighet med de rättslärdas 
samstämmiga uppfattningar. Idjmá kan innehålla regler som inte omnämns 
varken i Koranen eller i sunna, dessa härleds ur de rättslärdas samstämmiga 
åsikt. Det kan därigenom vara svårt att veta huruvida det är regler godtagen 
av alla praktiserande muslimer eller rättslärda tillhörande en specifik skola. 
Vidare åtnjuter den muslimska rättsvetenskapen, fiqh, stor auktoritet, samt 
fatwa vilket är rättsutlåtande av rättslärda (mufti) som behandlar en 
komplicerad rättsfråga. De moderna författarna är bundna av taqlid, vilket 
utgör plikten att erkänna och respektera auktoriteten i den gamla muslimska 
rättsvetenskapen, där de rättslärda har uttalat sig. Dessa har därigenom blivit 
en självständig rättskälla. Taqid innebär i realiteten att moderna författare 
inte får komplettera med egna ståndpunkter till klassikernas slutsatser och 
därigenom begränsas den moderna islamiska rättsvetenskapen till att enbart 
kommentera och analysera de gamla rättslärdas åsikter. Självständigt 
kreativt tänkande (ijtihad) anses därigenom vara uteslutet.6 Inom muslimsk 
rätt har analogiresonemang (qiyas) en framträdande roll. Detta främst för att 
reglera situationer som inte direkt täcks av grundkällorna. Analogin får även 
betydelse vid reglering av situationer som kan uppstå idag, men som var 
okända under profetens tid.7

 
 

Av praktiserande muslimer anses den muslimska rätten vara evigt giltig och 
oföränderlig i sina grundsatser som kommer från Gud, men är dock 

                                                
5 Bogdan, A.a. s. 190 f.  
6 Det bör dock erinras om att många är starkt kritiska till principen om taqlid och att ijtihad 
bedrivs i syfte att kunna upprätthålla idén om att islam ska kunna vara en verklighet på alla 
livets områden. (Kommentar av Leif Stenberg). 
7 Bogdan, A.a. s. 191 f. 
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tolkningsbar i mötet med människors verklighet och samhällets utveckling. 
Muslimsk rätt kommer därigenom i framtiden att erkännas och följas av hela 
mänskligheten som den slutgiltiga lagen. Detta då den muslimska rättens två 
grundkällor anses härstamma från Gud genom Koranen och från dennes 
profet Muhammad genom sunna. Lagstiftarens lagstiftningsområde 
begränsas därmed till att utfärda ordningsföreskrifter som lämnats 
oreglerade av Sharia. Viss flexibilitet förkommer dock, då exempelvis 
domstolar och myndigheter tolkar och tillämpar rätten och har till avsikt att 
eftersträva flexibilitet. Flexibiliteten återfinns även inom grundkällorna då 
dessa mer än sällan är allmänt utformade.8 Det finns minst två huvudsakliga 
förhållningssätt till Sharia. Det ena förhållningssättet accepterar att det finns 
ett behov av att anpassa reglerna till ändrade förutsättningar och 
klassificeras som ett historiskt/modernistiskt/reformistiskt/liberalt synsätt. 
Enligt det andra förhållningssättet anses inte reglerna kunna rätta sig efter 
utvecklingen i samhället, detta är den så kallade ahistoriska/ islamistiska 
synen.9

 
 

Den muslimska rättens gudomliga karaktär och status kan dock medföra 
kringgående av dess påbud och förbud. Detta möjliggörs genom att 
reglernas existensberättigande inte grundar sig i något rationellt syfte i 
relation till vilket de bör tolkas, utan reglernas gudomliga ursprung är det 
avgörande. Tolkas reglerna strikt bokstavligen är kringgående därmed 
möjligt. Ett belysande exempel på detta är den muslimska rättens förbud 
mot ränta (riba).  Kringgående av riba kan exempelvis föregås genom att 
det genomförs en fingerad återköpstransaktion. Låntagaren köper först ett 
förmögenhetsobjekt från långivaren, varvid låntagaren betalar genom ett 
skuldebrev. Därefter säljer låntagaren omedelbart tillbaka samma objekt till 
långivaren mot en lägre kontant betalning. I jämförelse med ett förrättat 
penninglån blir det ekonomiska resultatet av transaktionen det samma. Detta 
genom att låntagaren har erhållit kontanta medel i utbyte mot att långivaren 
mottagit ett skuldebrev som förfaller vid en bestämd tidpunkt i framtiden 
och som erhåller långivaren ett högre belopp. Vid denna transaktion har 
formellt ej någon ränta givits eller tagits.10

2.3 Geografisk spridning 
 

Från 500-talet fram till 1900-talet var muslimsk rätt för praktiserande 
muslimer en personlig förpliktelse och bundenhet snarare än ett rättssystem 
knutet till ett specifikt territorium. Detta förhållande till den muslimska 
rätten var även något som återspeglades i de muslimska delarna av världen. 
Efter kolonialismen etablerades dock nationalstater i den muslimska världen 
och under 1900-talet blev lagar mer knutna till territorium, men den 
                                                
8 Bogdan, A.a. s. 193 f. 
9 van Hoecke, Mark, Islamic Jurisprudence and Western Legal History, Shari’a As 
Discourse – Legal Traditions and the Encounter with Europé, Nielsen, Jørgen, 
Christoffersen, Lisbet, 2010, Ashgate, Farnham, s. 45-56. s. 46. 
Det bör dock framföras att det finns muslimer som anser att muslimsk rätt är högst 
tolkningsbar. 
10 Bogdan, A.a. s. 227 f. 
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universella Sharia som baseras på Koranen och sunna fortsatte att vara 
gällande vid sidan av nationalstatens civila lagar.11

Muslimsk rätt har en betydande roll för åtskilliga länders rättsordningar. 
Detta avser främst länder med övervägande muslimsk befolkning, men 
muslimsk rätt kan även påverka rättsordningar där muslimer är i minoritet. 
Exempelvis kan muslimsk rätt tillämpas inom familjerätten beträffande den 
muslimska befolkningen. Förhållandet mellan statsmakten och Sharia 
varierar mellan olika länder vilka traditionellt anses som muslimska. Vissa 
länder är näst intill helt sekulariserade och skiljer därmed staten och 
religionen åt. I dessa länder behandlas Islam som en bland andra religioner 
och det förekommer civilrättslig lagstiftning som är västerländskt influerad. 
Motsatsen till den sekulariserade muslimska staten är de länder där staten 
uppfattas som helt underställd religionen och Sharia-reglerna upprätthålls 
därmed av statsmakten.

 

12

 
 

Före 1960- och 70-talen bestod immigrationen från muslimska länder till 
Västeuropa framför allt av ensamkommande män som migrerade till Europa 
för att söka arbete. Detta var män som saknade en praktisk koppling till sin 
kultur och religion. Islam medfördes istället till Europa då familjerna 
återförenades. Kulturella traditioner i samband med barnafödande, kvinnors 
hälsa och barnens utbildning gav motivation för lokala samhällsgrupper att 
etablera platser för tillbedjan och skolor där Koranen undervisades.13

Idag är muslimsk rätt framförallt relevant i konkreta rättsfall i Europa 
genom att den internationella privaträtten tillämpas, exempelvis inom 
familjerätten eller vid behandling av ett avtal mellan två parter som önskar 
att annan utländsk rätt ska tillämpas av domstolen.

  

14

                                                
11 van Hoecke, A.a. s. 52. 

 

12 Bogdan A.a. s. 196. 
13 Nielsen, Jørgen S., Shari’a between renewal and tradition, Shari’a As Discourse – Legal 
Traditions and the Encounter with Europé, Nielsen, Jørgen, Christoffersen, Lisbet, 2010, 
Ashgate, Farnham, s. 1-16, s.10.  
14 Christoffersen, Lisbet, Is Shari’a law, religion or a combination? European legal 
discourses on Shari’a, Shari’a As Discourse – Legal Traditions and the Encounter with 
Europé, Nielsen, Jørgen, Christoffersen, Lisbet, 2010, Ashgate, Farnham, s. 57-76, s. 62. 
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3 Muslimsk rätt och ekonomi 

3.1 Muslimsk ekonomi 

Inom islam anses ordet ”religion” inneha tre olika aspekter; människans tro, 
människans handlingar som uttrycker gudsdyrkan samt regler som styr 
relationer och transaktioner som sker mellan människor. Den tredje aspekten 
reglerar handeln och den muslimska ekonomin.15 Genom Koranen och 
övriga rättskällor styr muslimsk rätt praktiserande muslimers alla 
ekonomiska och sociala aktiviteter och åtaganden. Liksom muslimsk rätt 
generellt är muslimsk finans och ekonomi inte knuten till någon särskild 
jurisdiktion utan kan tillämpas var som helst där det finns praktiserande 
muslimer som vill genomföra sina finansiella transaktioner i 
överensstämmelse med sin religion.16

 
 

Eftersom Koranens regler kan tolkas och ett rättsutlåtande begäras från en 
av de religiöst lärda då en ny fråga uppstår kan reglerna ibland vara oklara. 
Yttranden från olika rättslärda kan skilja sig på samma fråga beroende på 
vilken av de olika skolorna de tillhör men också beroende på deras 
individuella tolkning av Sharia. Muslimska finansiella institut har en 
styrelse bestående av ledande befattningshavare och religiöst lärda som 
utvärderar transaktioners överensstämmelse med Sharia, men uppfattningen 
om en enskild transaktions acceptans kan skilja sig mellan olika kommittéer 
liksom mellan potentiella investerare.17 I många fall saknas konsensus bland 
de lärda på företag och finansiella institut avseende enskilda muslimska 
finansiella produkters förenlighet med Sharia och den dominerande synen 
kan även förändras med tiden. Synen på de ekonomiska reglerna varierar 
även mellan de lärda i olika geografiska områden, varför regionala 
skillnader kan förekomma.18

 
 

Den muslimska finansmarknaden, dvs. den del av den internationella 
finansmarknaden som följer muslimsk rätt, har de senaste årtiondena vuxit 
sig starkare och starkare vilket har resulterat i ökad omsättning och en större 
marknadsandel.19

                                                
15 Hjärpe, Jan, Sharia Gudomlig lag i en värld i förändring, Norsteds förlag, Stockholm, 
2005, s. 70.  

 Islamic Banking har årligen det senaste årtiondet vuxit 
med 15-20 procent och idag finns det över 300 muslimska finansinstitut som 
bedriver verksamhet i mer än 75 länder. Finansinstituten möjliggör idag för 
investerare att placera kapital i ungefär 300 olika fonder som är upprättade i 
överensstämmelse med Sharia-grundade föreskrifter som utgör grunden för 
Islamic Banking. Antalet banker har ökat dramatiskt sedan den verkliga 

16 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 3. 
17 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 2. 
18 Swee-Hock, Saw, Wang, Karyn, Introduction to Islamic Finance, Saw Centre for 
Financial Studies, Singapore 2008, s. 46.  
19 Stenberg, Leif, Islamiska finanssystem och islamiska banker i finanskrisens skugga, 28/1 
2009, tillgänglig på http://www.islamologi.se/?p=673, citerad 25/11 2010.  

http://www.islamologi.se/?p=673�
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etableringen under 1970-talet. År 2000 uppskattades marknaden omsätta 
140 miljarder USD och år 2010 beräknas den muslimska finansmarknaden 
omsätta 1 trillion USD. I relation till den globala marknaden är detta inga 
stora summor men de är stora nog för att föranleda uppmärksamhet och 
antaganden om att Islamic Banking inte längre utgör en nischföreteelse utan 
har tagit plats i finansvärldens centrum.20

3.2 Principerna 
 

En av de grundläggande principerna för muslimsk finans är att betalning och 
mottagande av ränta (riba) är kategoriskt förbjudet enligt Koranen. Förbudet 
mot betalning och mottagande av ränta är också den största skillnaden 
mellan muslimsk och traditionell ekonomi. 
 
Riba nämns på flera ställen i Koranen. Av Koranen framkommer att: 
 
”De som livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika ostadiga på 
benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne. De 
säger nämligen: ”Handel är annorlunda än ocker”. Men Gud har förklarat 
handel lovligt och förbjudit ocker.” 21

 
  

I denna översättning har ”riba” översatts med ”ocker”, andra vanliga 
översättningar av ordet riba är ”lagstridig ökning” eller helt enkelt ”ränta”. 
Språkligt sett betyder ordet ett ”tillägg” eller en ”ökning” av någontings 
ursprungliga storlek. Vad Koranen egentligen tar syfte på, om det är ocker 
eller om alla former av ränta omfattas, framgår inte av texten men i 
haditherna nämns förbudet av riba på flera ställen och det anses av många 
fastslaget att förutbestämd betalning utöver den faktiska summan av 
kapitalbeloppet är förbjuden.22

 
  

De muslimska lärda har ännu inte kunnat enas om någon enhetlig definition 
av riba som kan täcka alla tänkbara situationer, det anses dock att det som är 
vanhedrande med riba ligger i vinsten som härrör från räntebärande lån, en i 
förväg fastställd positiv avkastning som en belöning för att vänta.23 Lån 
utgör välgörenhet och ska inte användas för vinstsyfte.24

                                                
20 Siddiqi, Moin, Special Report: Islamic banking, The Middle East, November 2008, s. 
35-40, s. 36.  

 I Koranen används 
riba för att beskriva en lagstridig ökning av en summa pengar eller ett 
varuparti som uppnåtts genom att en person eller en grupp tagit ut ränta på 
det denne lånat ut till en annan person eller grupp. Typiskt sett omfattar 
detta situationer då en person med stora tillgångar drar fördel av den 
ekonomiskt svages trångmål och det är det som ska undvikas. Långivaren 

21 Bernström, Mohammed Knut, Koranens budskap : med kommentarer och noter / tolkning 
från arabiskan av Mohammed Knut Bernström, Proprius förlag, Stockholm, 2002, Sura 2 
vers 275.  
22 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 12 f. 
23 Imam, Patrick, Kpodar, Kangni, Islamic Banking: How Has it Diffused?, International 
Monetary Fund Working Paper, WP/10/195: Augusti 2010, s. 4.  
24 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 13. 
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har ingenting att göra med beloppets användning men är ändå genom 
låneavtalet tillförsäkrad vinst oavsett vilka förluster låntagaren lider. 
Låntagaren står därmed för risken vilket anses omoraliskt och fel enligt 
Sharia. Det är helt enkelt fråga om hur vinsten och förlustriskerna fördelas 
mellan de båda parterna.25

 
 

Utöver förbudet mot riba finns ytterligare principer och regler som påverkar 
den muslimska finansbranschen. Den muslimska modellen betonar rättvisa 
och detta återspeglas i kravet på att alla inblandade i en ekonomisk 
transaktion fattar välgrundade beslut och inte vilseleds eller luras. Gahrar 
som betyder osäkerhet eller risk är därför förbjudet enligt Sharia. Förbudet 
tar sikte på försäljning av föremål vars existens och egenskaper är osäkra, 
och på avtalsvillkor som är tvetydiga eller oklara.26 Förbudet innebär i 
praktiken att avtalsparterna alltid ska ha perfekt kunskap om egenskaperna 
och värdet av varorna eller servicen som avtalet avser. Syftet med förbudet 
är att skydda den svaga parten från utnyttjande.27

Asymmetrisk information ska därför undvikas och målet är att minimera 
risken för missförstånd och att undvika konflikter mellan avtalsparterna.

  

28

Genom att tydligt ange föremålet och priset för försäljningen avlägsnas 
osäkerheter som kan undvikas.

 

29

 
 

Inom muslimsk ekonomi är även ren spekulation (maysir), vilket innebär att 
öka sin rikedom av en slump istället för genom en produktiv insats, 
förbjudet. I praktiken är gränsen mellan spekulation och produktiv insats 
ofta svårdragen. Medan entreprenörskap ofta i sig kan anses som en form av 
spekulation syftar maysir på onödiga risktagningar som inte är en del av det 
dagliga livet, ett exempel är att spela på kasino. Oundviklig risk är dock 
tillåten.30

 
 

Islam uppmuntrar individens rätt att sträva efter personlig ekonomisk 
välfärd men gör en klar åtskillnad mellan vilka kommersiella aktiviteter som 
är tillåtna (halal) och vilka som är förbjudna (haram). Koranen nämner ett 
antal råvaror och verksamheter som är kategoriskt förbjudna.31

                                                
25 Bernström, A.a. s. 712, sura 30 not 35.   

 Islam 
uppmuntrar individer att söka ekonomisk berikning inom ramen för vad som 
anses vara socialt ansvarsfullt beteende. Detta innebär att finansiella 
transaktioner som inbegriper socialt skadligt beteende så som hasardspel, 
pornografi, alkohol och vapen är förbjudet. Muslimska banker är därmed 
förbjudna att finansiera aktiviteter som anses vara haram. De får inte låna 
pengar till företag eller individer som är involverade i aktiviteter som anses 
ha en negativ inverkan på samhället eller som är olagliga enligt muslimsk 

26 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 3. 
27 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 13. 
28 Imam, Kpodar, A.a. s. 4. 
29 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 13. 
30 Imam, Kpodar, A.a. s. 4. 
31 Angående alkohol och hasardspel se Koranen sura 4 vers 36, sura 5 vers 91. 
Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 3. 
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rätt, exempelvis finansiering av en fabriksanläggning som tillverkar varor 
som är haram.32

 
 

Förbudet mot riba och gahrar är de mest grundläggande principerna för 
muslimsk finans. De två förbuden styr transaktioner bort från 
konventionella upplägg så som räntebärande lån.33 För att möta kraven som 
ställs upp i Sharia har ett väl utvecklat muslimskt finansiellt system vuxit 
fram. Systemet belönar investerare för den faktiska risken som åtagits. Att 
erhålla vinst genom att anta en kreditrisk anses inte vara tillräckligt enligt 
Sharia. Istället kräver muslimsk finans, i motsats till det konventionella 
finansväsendet där intäkter kan genereras från kapital i sig, att investeraren 
och mottagaren av investeringen delar på risken i alla finansiella 
transaktioner. Detta innebär att den muslimska modellen bygger på en risk- 
och vinstdelningsfilosofi. Sharia lägger vikten på belöning för prestation 
snarare än för belöning för att enbart äga kapital.34

 
  

Inom muslimsk ekonomi anses inte pengar ha något inneboende värde i sig - 
pengar är enbart ett förråd av rikedom och utgör ett bytesmedel. Modern 
muslimsk finans har utvecklat mekanismer som tillåter att ränteintäkter kan 
ersättas av betalningar som kommer från produktiva källor, exempelvis 
genom avkastning från tillgångar och hyresintäkter. Vad avser investeringar 
tolkas riba som avkastning på pengar till ett förutbestämt belopp, dvs. 
räntebaserad finansiering. Tre exempel på hur ränta ersätts med annan 
betalning syns genomgående i muslimska finansiella upplägg. Det första 
exemplet är att räntan ersätts med en avkastning som är beroende av 
lönsamheten i den underliggande investeringen. Det rör sig då ofta om 
vinstdelning mellan de som bidrar med medel och de som nyttjar medlen. I 
det andra exemplet sker ersättningen genom att försäljning av en vara sker 
mot en uppskjuten betalning och en vinstmarginal läggs då till det 
ursprungliga kontantpriset för varan. Det tredje exemplet är tillgångsbaserad 
finansiering där avkastningen till finansiären är kopplad antingen till 
tillhandahållande av en tillgång till en klient eller till ett förvärv av en 
tillgång från en klient för att sedan leasa tillgången till en kund. I alla 
situationer finns en tydlig koppling mellan intjänande av avkastning och 
risktagande från finansiärens sida.35

 

 I det första exemplet tar finansiären en 
risk genom att denne går utan vinst om investeringsobjektet visar ett 
negativt resultat. I det andra exemplet står finansiären (säljaren) för risken 
för att köpa in och sälja vidare en vara och för eventuella försämringar av 
varan under tiden innan äganderätten övergår. Slutligen i det tredje exemplet 
ligger risken för finansiären i att denne står ansvarig för eventuella 
försäkrings- och underhållskostnader för tillgången under leasingperioden.  

                                                
32 Imam, Kpodar, A.a. s. 4. 
33 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 14.  
34 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 14. 
35 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 3 
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4 Muslimska obligationer - 
Sukuk 

4.1 Allmänt 

En konventionell obligation är ett räntebärande skuldebrev som vanligtvis 
har en löptid på flera år. Obligationen utgör ett intyg på att innehavaren har 
lånat ut pengar till obligationsutgivaren, som kan vara en stat, en kommun 
eller ett företag, i gengäld lovar utgivaren att betala ränta och att betala 
tillbaka lånet på förfallodagen.36 Skulden som obligationen representerar 
kan köpas och säljas på den öppna marknaden. Obligationer är ett lån som är 
avsett för handel och frågan om ränta är central. I det muslimska finansiella 
systemet å sin sida ska ocker och ränta undvikas, liksom transaktioner av 
skulder och krediter som kan leda till ocker och ränta i ett senare skede. 
Muslimska jurister och ekonomer har därför försökt finna ett muslimskt 
alternativ till västerländska moderna investeringsmetoder, så som utfärdande 
av och handel med obligationer. För att möta investerares olika behov finns 
det numera olika typer av de muslimska obligationer och certifikat som 
kallas sukuk.37 Sukuk är plural av det arabiska ordet sakk som betyder 
certifikat.38 Begreppet översätts ofta som ’muslimsk obligation’ (eng. 
islamic bond) eller är mer ordagrant översatt som ’muslimskt 
investeringscertifikat’.39

 
  

Sukuk användes i stor utsträckning redan under medeltiden som papper som 
representerade finansiella skyldigheter härrörande från handel och annan 
kommersiell verksamhet. Den nuvarande formen av sukuk skiljer sig dock 
från de sukuk som ursprungligen användes. Dagens sukuk utgör värdepapper 
där ägandet av de underliggande tillgångarna överförs till ett stort antal 
investerare genom obligationer som representerar det proportionerliga 
värdet av de aktuella tillgångarna och är besläktade med konventionella 
värdepapper.40

                                                
36 al-Amine, Muhammad, al-Bashir, Muhammad, The Islamic Bonds Market: Possibilities 
and Challanges, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, Nummer 1, 
2001, s.1-18, s. 1. 

 Sukuk utgör den mest populära formen av värdepapper inom 

37 al-Amine, al-Bashir, A.a. s. 1. 
38 Cakir, Selim, Raei, Faezeh, Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference in Value-at-
Risk?, International Monetary Fund Working Paper WP/07/237, Middle East and Central 
Asia Department, October 2007, s. 3.  
39 Wilson, Rodney, Overview of the sukuk market, Islamic Bonds- Your guide to Issuing, 
Structuring and Investing in Sukuk, Nathif J. Adam, Abdulkader Thomas, Euromoney 
Books, London 2004, s. 3-17, s. 3. 
40 Nisar, Shariq, Islamic Bonds (Sukuk): Its introduction and application. Latest information 
about Sukuk, 12/2 2007, tillgänglig på http://www.financeinislam.com/article/8/1/546 
citerad 10/11 2010. s. 1.  

http://www.financeinislam.com/article/8/1/546�
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det muslimska finansväsendet och marknaden är starkt växande.41 Totalt 
utgavs sukuk-obligationer motsvarande 52 miljarder USD under år 2007, 
jämfört med 0.3 miljarder USD under år 2000.42

 
  

Så som sukuk ser ut idag är det en relativt ny produkt och som med andra 
muslimska finansiella produkter saknas fullständig konsensus avseende 
förenligheten med islam bland de muslimska lärda som utgör Sharia-
styrelser på företag och finansiella institut.43 Det är även möjligt att se 
regionala skillnader i bedömningen av huruvida vissa former av sukuk är 
överlåtbara enligt muslimsk rätt. Trots oenigheter har dock The Accounting 
and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 
identifierat 14 olika typer av sukuk.44 AAOIFI är en icke-vinstdrivande 
internationell organisation som bildades 1991 för att upprätthålla och främja 
Sharia-standarder för den muslimska finansbranschen. Majoriteten av 
världens ledande lärda inom Sharia är medlemmar i AAOIFI och 
organisationens uttalanden anses därför representera åsikter från de lärda 
som sitter i Sharia-styrelser i många av de institut som ansvarar för eller 
arrangerar emissioner av sukuk. AAOIFI stöds av 200 institutionella 
medlemmar i 45 länder och har fått sina standarder implementerade i 
flertalet länder, bland annat i Bahrain, Qatar, Jordanien och Libanon. 
Myndigheter i Australien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Saudiarabien och 
Sydafrika och har också utfärdat riktlinjer som är baserade på AAOIFI:s 
standarder och uttalanden.45

  

 2008 utgav AAOIFI en standard och definition 
av sukuk. Enligt definitionen är sukuk: 

”certificates of equal value representing undivided shares in the ownership 
of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets 
of particular projects or special investment activity”.46

 
 

Syftet med sukuk är inte enbart att konstruera en finansiell produkt som 
efterliknar räntebärande instrument utan snarare att utveckla en innovativ 
produkt som uppfyller de krav som ställs enligt muslimsk rätt.47 Muslimska 
principer som sukuk är baserat på är ränteförbudet och tanken om att 
inkomst måste komma som vinst från en delad affärsrisk snarare än som 
garanterad avkastning.48

                                                
41 Jobst, Andy, Kunzel, Peter, Mills, Paul, Sy, Amadou, Islamic Finance: Demand for 
Shariah-Compliant Securities Expands Rapidly, IMF Survey Magazine, vol. 36, no.12, 
October 2007, s. 182-183, s. 182. 

 Skillnaden mellan intäkterna från sukuk och ränta 
från en konventionell obligation är att intäkterna från sukuk kommer från 
den vinst som genereras från en underliggande tillgång och inte enbart från 

42 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 45.  
43 A.a. s. 46.  
44 Macfarlane, Benjamin, United Kingdom: London: The New Souk For Sukuk, 17/4 2007, 
tillgänglig på http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=47714 citerad 23/9 2010. 
45 The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions hemsida: 
www.aaoifi.com citerad 22/11 2010. 
46 The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, Shariah 
Standards for Financial Institutions 2008, stycke 2, sida 307.  
47 Wilson, A.a. s. 3. 
48 Jobst, m.fl., A.a. s. 182.  

http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=47714�
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en skyldighet att betala ränta. Intäkterna som genereras från den 
underliggande tillgången ska inte komma från eller vara kopplad till 
aktiviteter som strider mot muslimska etiska normer.49

 
 

Sukuk används för att anskaffa finansiering till stater och företag och 
obligationerna är principiellt överlåtbara.50 Marknaden för sukuk är dock 
framförallt en marknad där innehavare behåller obligationerna till 
förfallodagen och handeln på den sekundära marknaden är fortfarande 
begränsad.51

4.2 Strukturen  
 

Muslimsk finansiering kräver i allmänhet att det är prestationen bakom de 
olika typerna av tillgångar som genererar medel, pengar kan inte i sig utgöra 
en produkt. Sharia-konform finansiering tenderar följaktligen att fokusera 
på finansiering av tillgångar eller att använda tillgångar för att skapa 
alternativ lånefinansiering. 52 Detta tillvägagångssätt används även för 
sukuk. Förutom att sukuk inte är räntebärande är en viktig skillnad mot 
konventionella, västerländska obligationer, som representerar utfärdarens 
rena skuld, att sukuk representerar ägarandelar i en underliggande tillgång.53

 

 
För en bestämd period tillhör risken och avkastningen som genereras från en 
bestämd tillgång investerarna (sukuk-innehavarna). Sukuk kan därför anses 
utgöra tillgångsbaserade obligationer snarare än obligationer där 
tillgångarna används som en säkerhet.  

Strukturen kan se ut på olika sätt beroende på syftet med upplägget och det 
finns olika typer av sukuk för olika ändamål. Det som skiljer dem åt är 
vilken typ av avtal som sukuk-obligationerna är baserade på. Det kan 
exempelvis röra sig om ett sale and lease back-avtal eller ett avtal om 
partnerskap.  
 
För att iaktta Sharia måste både arten av tillgångarna som används och 
upplägget (avtalet) mellan beställaren och långivaren följa Sharias regler.54

                                                
49 Miller, Neil D, Challoner, John, Atta, Aziza, Islamic Finance: UK welcomes the sukuk, 
International Finance Law Review, Maj 2007, s. 24-25, s. 24 

 
Detta innebär att tillgången eller projektet som finansieras måste följa 
Sharias regler och får således inte utgöras av varor eller aktiviteter som 
anses vara förbjudna (haram). Det innebär också att strukturen måste vara 
fri från ränta och istället måste äganderätten och därmed risken för den 
underliggande säkerheten (tillgången eller projektet) hänföras till 
investerarna.  

50 Macfarlane, A.a. 
51 Cakir, Raei, A.a. s. 4. 
52 UK Sukuk issues and Shariah-compliant securitisation- tax aspects, Norton Rose LPP, 
juni 2008, tillgänglig på 
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/2008/pub15508.aspx?lang=en-gb, 
citerad 1/11 2010, s. 1.  
53 Cakir, Raei, A.a. s. 4.  
54 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 11,13. 
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För att utfärda sukuk bildar ett finansiellt institut eller en annan enhet 
vanligtvis ett för ändamålet avsett bolag, på engelska vanligen kallat Special 
Purpose Vehicle (SPV). SPV:t ger sedan ut obligationerna (sukuk) till de 
aktuella investerarna och handhar även tillgången eller projektet som 
investerarna äger genom sina sukuk. Rättigheten som sukuk medför är 
följaktligen inte bara en rätt till pengaflöde utan även en äganderätt i 
tillgången eller projektet. Sukuk ger innehavaren ett proportionerligt ägande 
av den underliggande tillgången/projektet såväl som intäkterna de genererar. 
En sukuk-innehavare påtar sig även alla rättigheter och skyldigheter knutna 
till underhållet av tillgången.55

 
  

För att utfärda sukuk krävs följaktligen att det finns en tillgång i 
balansräkningen hos den utfärdande enheten (SPV:t). Identifieringen av en 
adekvat tillgång är det viktigaste steget innan sukuk kan utfärdas. Sukuk kan 
dock utfärdas på en existerande tillgång såväl som på specificerade 
tillgångar som kan bli tillgängliga vid en framtida tidpunkt.56

 
 

För att en värdepappersstruktur ska anses vara Sharia-anpassad måste en 
viss grad av äganderätten överföras till investerarna. Någon registrering av 
äganderätten krävs inte enligt muslimsk rätt. Det som krävs är att de 
äganderättsrelaterade rättigheter som krävs för att investerare ska kunna 
utföra sina skyldigheter förenade med tillgången överförs. Om investerarna 
har rätt till tillträde till tillgången så att de kan fullgöra sina skyldigheter och 
bota en defekt, eller till och med ta över verksamheten om omständigheterna 
så kräver, är detta tillräckligt för att uppfylla kraven enligt Sharia. Nivån på 
överlåtelsen varierar från jurisdiktion till jurisdiktion men en miniminivå av 
överlåtelse krävs av Sharia-experter för att undvika karaktäriseringen som 
lån med säkerhet.57

4.3 Olika typer av sukuk  
 

Sukuk används för investeringar och för att anskaffa finansiering. Vilken typ 
av sukuk som används beror på vad syftet är och vilken typ av avtal som 
sukuk-obligationerna är baserade på. Normalt har de olika typerna av sukuk 
fått sina namn från det avtal som ligger till grund för struktureringen.58

Det finns 14 olika typer av sukuk som har blivit identifierade av AAOIFI 
och fler typer utvecklas. Det är därför tydligt att det inte går att finna en 
övergripande definition för alla typer av sukuk. Istället måste de undersökas 
från fall till fall. De 14 typerna som blivit identifierade av AAOIFI består 
oftast av rena eller kombinerade former av de fyra grundläggande formerna 
murabahah, musharakah, mudarabah och ijarah sukuk.

 

59

                                                
55 Macfarlane, A.a. 

 Olika sukuk-
strukturer har vuxit fram men en majoritet av de sukuk som utfärdads är 

56 A.a. 
57 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 11,13.  
58 Nisar, A.a. s. 2 f. 
59 Jobst, m.fl., A.a. s. 182. 
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ijarah sukuk.60

4.3.1 Murabaha Sukuk (sukuk al-murabaha) 

 Nedan kommer beskrivningen att fokusera på de 
grundläggande formerna av sukuk och framförallt på ijarah sukuk eftersom 
det är den vanligaste formen och även den form som åsamkar mest problem 
ur ett svenskt skatterättsligt perspektiv.  

 
 
Murabaha sukuk används typiskt sett då ett företag ska köpa en vara för att 
sedan sälja den vidare och företaget saknar fritt kapital att köpa varan med. 
Om företaget eller de potentiella investerarna vill följa muslimsk rätt kan 
företaget inte finansiera förvärvet med ett lån med ränta och då är murabaha 
sukuk ett alternativ för att anskaffa de medel som behövs för perioden 
mellan det ursprungliga köpet av varan och vidareförsäljningen till den 
slutliga köparen. Murabaha sukuk kan även användas för finansiering av 
inventarier eller annan lös egendom som ska användas i låntagarens egen 
verksamhet. I båda fallen köper en finansiär egendomen å låntagarens 
vägnar för att sedan sälja den till låntagaren med en vinstmarginal.61

 
  

När murabaha sukuk ska utfärdas ingås ett ramavtal mellan ett SPV och en 
låntagare. SPV:t ger ut sukuk-obligationer till investerare och mottar 
betalningen för obligationerna från dem. Därefter förvärvar SPV:t den 
aktuella varan från en leverantör för betalningarna det mottog från 
investerarna. I nästa steg säljer SPV:t varan till låntagaren för den 
ursprungliga köpesumman plus en vinstmarginal och den totala summan 
betalas på delbetalning under en överenskommen tidsperiod. Låntagaren 
säljer slutligen vidare varan till en köpare och investerarna får då det slutliga 
försäljningspriset och vinstmarginalen.62

                                                
60 Macfarlane, A.a. 

 Det är utfärdaren av 

61 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 4. 
62 Nisar, A.a. s. 6 f.  
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obligationerna, SPV:t, som är säljaren av varan, obligationsinnehavarna blir 
köpare och priset de betalar för obligationerna är försäljningspriset på varan. 
Obligationsinnehavarna äger varan och har rätt till det slutliga 
försäljningspriset på återförsäljningen av varan.63

 
  

Vinstmarginalen som SPV:t och slutligen investerarna mottar från 
låntagaren går utöver de kostnader inköpet av varan innefattade och utgör på 
så sätt en ren vinst, ett substitut för ränta. Beräkningen av marginalen kan 
vara i form av en klumpsumma eller kan beräknas som en procentsats av det 
finansiella beloppet.64 Vinstmarginalen är ofta kopplad till en 
interbankränta, exempelvis London Interbank Offered Rates (LIBOR). 
Prissättningen beror på kreditvärderingen, transaktionens storlek och vilken 
typ av egendom som finansieras. En finansiär kan inte ändra prissättningen 
på sina fordringar om räntan den är kopplad till stiger under avtalets löptid. 
Vinsten anses berättigad enligt muslimsk rätt, till skillnad från en ren ränta, 
därför att finansiären påtar sig risken för att egendomen kan skadas från 
tiden då den förvärvas tills den säljs vidare till kunden.65

 
  

Vanligen anses det endast vara möjligt att få rättsligt godtagbara murabaha 
sukuk på den primära marknaden. Handel på andrahandsmarknaden med 
murabaha sukuk är inte tillåtet enligt Sharia. Anledningen till förbudet är att 
de motsvarar en skuld från den efterföljande köparen av varan till sukuk-
innehavarna. Handel med sådana sukuk anses därför utgöra handel med 
skuld med en tidsförskjutning vilket kommer att resultera i riba. Murabaha 
sukuk kan ändå vara överlåtbara om de utgör en mindre del av ett paket eller 
en portfölj som till större del består av överlåtbara instrument som 
mudaraba, musharaka eller ijarah sukuk. Murabaha sukuk är ändå populära 
på den malaysiska marknaden på grund av de malaysiska juristernas mer 
liberala tolkning av Sharia, vilken tillåter försäljning av skuldförbindelser 
till ett förhandlat pris.66

 
 

                                                
63 A.a. s. 6. 
64 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 4. 
65 Siddiqi, Moin, Special Report: Islamic banking, The Middle East, November 2008, s. 35-
40, s. 40. 
66 Nisar, A.a. s. 6. 



 23 

4.3.2 Mudaraba Sukuk (sukuk al-mudaraba) 

 
 
Mudaraba sukuk är investerings-sukuk som representerar ägande av enheter 
med lika värde i mudaraba-kapitalet och används för att öka allmänhetens 
deltagande i stora investeringsprojekt. Mudaraba sukuk används oftast vid 
kortvariga investeringsprojekt och är en särskild form av partnerskap. I linje 
med de muslimska principerna om riskdelning och vinstdelning 
kännetecknas mudaraba av att en part (investeraren) anförtror kapital till en 
entreprenör, på arabiska kallad mudarib, som bidrar till arrangemanget 
genom att tillhandahålla den nödvändiga erfarenheten och expertisen.67 
Grunden är således att två parter ingår ett avtal enligt vilket den ena parten 
tillhandahåller kapital för den andra parten så att denna kan använda 
pengarna för ett specifikt projekt. Avtalet är villkorat av att vinsten från 
projektet delas mellan parterna enligt förutbestämda kvoter. Mudarib 
utfärdar sukuk genom ett SPV och sukuk-innehavaren tillhandahåller de 
medel som utgör projektkapitalet.68 Mudariben använder under sukukens 
löptid pengarna på ett överenskommet sätt och återför sedan kapitalet och en 
andel av vinsten till investeraren, medan mudariben behåller en i förväg 
överenskommen andel av vinsten.69

 
  

I det här fallet utgör projektets vinst således substitutet för ränta. Innehavet 
av mudaraba sukuk innebär att innehavaren blir delägare i projektet och är 
därmed berättigad att erhålla betalningar vid den tidpunkt då projektet är 
vinstgivande samt en årlig andel av den realiserade vinsten enligt 
överenskommelsen. Mudariben samlar in regelbundna vinstbetalningar 

                                                
67 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 5. 
68Macfarlane, A.a. 
69 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 5. 
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under projektets drift, och vid projektets avslutande den slutliga vinsten från 
projektverksamheten, för vidaredistribution till investeraren.70

 
  

De viktigaste principerna att notera är dels att fördelningen av vinsten måste 
ske enligt en i förväg fastställd proportion, dels att om en förlust uppstår i 
projektet står investeraren inte ansvarig utöver det ursprungliga kapitalet 
och slutligen att mudaribens ansvar i allmänhet begränsas till förlust av sin 
tid och ansträngning.71 Ägaren av det anförtrodda kapitalet (investeraren) 
står för 100 procent av den finansiella risken, medan entreprenören 
självständigt fattar beslut om projektet. Investeraren har rätt att utfå 
kapitalbeloppet vid kontraktets utgång, men enbart om det blir ett överskott. 
Om bokföringen visar en nettoförlust utgör det inte kontraktsbrott från 
entreprenörens sida. Investeraren bär risken för förluster men om 
entreprenören varit grovt oaktsam bär denne risken.72

 
 

Mudaraba sukuk-innehavaren ges rätt att överföra äganderätten genom att 
sälja värdepapperena på värdepappersmarknaden efter eget gottfinnande.73

4.3.3 Musharaka Sukuk (sukuk al-musharaka) 

  

 
 
Musharaka sukuk används för att anskaffa medel för inrättande av ett nytt 
projekt, för att utveckla ett befintligt projekt eller för att finansiera en 
affärshändelse, baserat på ett partnerskap.74

                                                
70 Nisar, A.a. s. 4.  

 Musharaka sukuk skiljer sig inte 
mycket från mudaraba sukuk förutom i organisationen av förhållandet 
mellan parterna. Till skillnad från mudaraba sukuk där den ena parten 

71 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 5.  
72 Siddiqi, A.a. s. 40. 
73 Nisar, A.a. s. 3.  
74 A.a. s. 4. 
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ensam står för kapitalet till projektet så innebär musharaka sukuk att båda 
parterna gemensamt bidrar till ett specifikt, existerande eller framtida, 
projekt varefter en av dem eller båda driver projektet. Vinster eller förluster 
delas efter var parts kapitalinsats, och för investerarnas del utgör vinsten 
substitut för räntan som de skulle erhållit om det vore en konventionell 
obligation. Musharaka är den renaste formen av muslimsk finansiering 
eftersom den styrs av principen om delad vinst och förlust och alternativet 
används framförallt vid långvariga projekt.75

 
  

Grunden för musharaka sukuk är ett partnerskap mellan initiativtagaren och 
investerarna, genom ett SPV, i ett gemensamt projekt. Partnerskapet består 
av tillskjutande av kapital eller bidrag in natura, vanligen sakkunskap.76 När 
musharaka sukuk ska utfärdas ingår ett företag (låntagaren) och ett SPV ett 
musharaka-avtal för en bestämd tid och med en överenskommen 
vinstfördelningskvot. Företaget förbinder sig också ofta oåterkalleligen att 
på regelbunden basis, till ett bestämt pris, köpa andelar i projektet från 
SPV:t under löptiden så att investerarna genom SPV:t i slutet av 
bindningstiden inte längre äger några andelar i det gemensamma projektet. 
Företaget bidrar ofta med mark eller andra fysiska tillgångar till projektet 
och SPV:t bidrar med kapital, dvs. erhållen emissionslikvid från investerare. 
Företaget agerar som en entreprenör och utvecklar marken eller andra 
fysiska tillgångar med de likvida medel som tillskjutits projektet.77

 
  

Sukuk-innehavarna blir ägare i projektet eller tillgångarna i verksamheten 
enligt deras respektive andelar och vinsten från projektet distribueras till 
dem. Musharaka sukuk kan behandlas som överlåtbara instrument och kan 
köpas och säljas på andrahandsmarknaden.78

                                                
75 Siddiqi, A.a. s. 40. 

 

76 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 46. 
77 Nisar, A.a. s. 4 f. 
78 A.a. s. 4.  
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4.3.4 Ijarah Sukuk (sukuk al-ijarah) 

 
 
Sukuk baserade på ijarah-avtal är den mest accepterade och enhetligt 
tillämpade formen av sukuk.79 Ijarah är ett avtal enligt vilket ena 
avtalsparten köper och sedan hyr ut utrustning till en klient mot en 
hyresavgift. Hyresperiodens längd är avtalad i förväg och äganderätten 
kvarstår under perioden hos uthyraren.80 Ijarah liknar på så sätt i många 
delar en sale and lease back-transaktion. Det finns två huvudsakliga typer av 
hyresavtal enligt ijarah-strukturen. Den första innebär ett längre hyresavtal 
som vanligen slutar med överföring av äganderätten av tillgången till 
hyrestagaren (ijarah wa Iqtina), som i en modern finansiell leasing. Den 
andra typen av avtal ingås för en kortare tid och kommer vanligtvis att sluta 
med att det finansiella institutet behåller äganderätten till tillgången, i likhet 
med operationell leasing.81 Ijarah sukuk å sin sida är värdepapper av lika 
valör som representerar äganderätt i fysiska, varaktiga och specificerade 
tillgångar som är knutna till ett ijarah-avtal.82

 
  

När ijarah sukuk används för finansiering skapas ett SPV för att köpa den 
aktuella tillgången. För att finansiera förvärvet utfärdar SPV:t sukuk till 
investerare. Tillgången hyrs sedan ut till en tredje part som betalar 
periodiska hyror till SPV:t som i sin tur vidardistribuerar hyrorna till sukuk-
innehavarna.83

                                                
79 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 45. 

 Normalt är finansieringen strukturerad på så sätt att en 
låntagare säljer vissa tillgångar till ett SPV till ett förutbestämt belopp och 
försäljningen finansieras genom att sukuk ges ut till ett belopp motsvarande 
inköpspriset. Summan överförs till låntagaren (som säljare) som sedan 

80 al-Amine, al-Bashir, A.a. s. 4.  
81 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 7. 
82 al-Amine, al-Bashir, A.a. s. 5. 
83 Nisar, A.a. s. 5.  
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under en bestämd tidsperiod hyr tillgången från SPV:t. SPV:t fördelar de 
periodiska hyrorna mellan sukuk-innehavarna och på förfallodagen säljer 
SPV:t tillbaka tillgången till låntagaren (säljaren) för ett förutbestämt 
belopp. Detta belopp brukar överensstämma med det kvarvarande 
skuldbelopp som obligationerna representerar.84

 
 

Det grundläggande kännetecknet av ijarah sukuk är att de representerar 
leasade tillgångar, dvs. obligationerna är inte knutna till något gemensamt 
företag, organisation eller institution. Ijarah sukuk-innehavare är inte ägare 
av en del av ett företag som i sin tur äger tillgången utan är delägare direkt i 
tillgången. Tillgången är ofta fast egendom, mark eller en byggnad med 
hyresintäkter, men kan även vara exempelvis ett flygplan som leasas till ett 
flygbolag. En köpare av ijarah sukuk förvärvar en andel av äganderätten av 
tillgången och en lika stor andel av nettoresultatet från ett eventuellt 
leasingavtal.85

 
  

För att upplägget ska följa Sharia måste de leasade tillgångarna utöver att 
vara fysiska, varaktiga och specificerade även vara halal, dvs. de får inte 
tillhöra någon av de kategorier av varor som är förbjudna enligt muslimsk 
rätt och tillgångarna måste användas på ett sätt som anses vara förenligt med 
Sharia.86 Det är nödvändigt för ett ijarah-avtal att de aktuella tillgångarna 
och summan av hyresavgifterna är tydligt kända för parterna vid tidpunkten 
för avtalet. Är tillgången och hyresavgifterna specificerade kan ijarah-
kontraktet ingås rörande en tillgång som ännu inte existerar, så länge som 
det är angivet i avtalet och förutsatt att uthyraren normalt skulle ha 
möjlighet att förvärva, bygga eller köpa en sådan tillgång innan tidpunkten 
för leveransen. Uthyraren kan sälja den leasade tillgången förutsatt att detta 
inte hindrar hyrestagaren att ta nytta av tillgången. Den nya ägaren skulle i 
sådana fall ha rätt till hyresintäkterna.87

 
  

Hyresbetalningarna, som kan ses som ett substitut för ränta i ett 
konventionellt låneförhållande, kan vara fasta eller beräknas med 
hänvisning till en interbankränta (exempelvis LIBOR), plus en marginal 
som motsvarar marknadspriset för hyresbetalningarna. När sådana 
transaktioner struktureras är det viktigt att notera att alla belopp som betalas 
till SPV:t, inklusive hyresbetalningarna som kommer att finansiera de 
periodiska utbetalningarna till sukuk-innehavarna, utgör en ovillkorlig och 
oåterkallelig skyldighet för låntagaren. Låntagaren är också vanligen skyldig 
att förvärva tillgången vid utgången av hyresavtalet till ett överenskommet 
pris som kommer att användas för återbetalning av kapitalbeloppet till 
sukuk-innehavarna.88

                                                
84 A.a. s. 6.  

 Parterna kan gemensamt avtala om när hyrorna ska 
betalas, det kan ske före början av hyresperioden, under perioden eller efter 
perioden beroende på parternas gemensamma vilja. Denna flexibilitet kan 

85 al-Amine, al-Bashir, A.a. s. 5. 
86 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 7.  
87 Nisar, A.a. s. 5. 
88 Client Note: Islamic Finance: Shariah, Sukuk & Securitisation, A.a. s. 7 f.  
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användas för att utveckla olika former av avtal och sukuk som kan tjäna 
olika syften för olika utfärdare och innehavare.89

 
 

Äganderätten till tillgångarna måste till en början överföras till SPV:t, när 
obligationerna sedan utfärdats äger varje innehavare en proportionerlig del i 
den underliggande tillgången och avkastningen som genereras av tillgången. 
I och med att sukuk-innehavarna äger tillgången åtar de sig även 
skyldigheten att underhålla och försäkra tillgången. På så sätt antar de risken 
för tillgången vilket gör investeringen förenlig med Sharia.90 Enligt Sharia 
är kostnader relaterade till tillgångarnas grundläggande egenskaper ägarens 
ansvar, samtidigt som underhållskostnader för verksamhet knuten till 
tillgången ska bäras av hyrestagaren.91 Innehavarna (uthyrarna) är dock 
alltid skyldiga att underhålla tillgången i sådant skick att hyrestagaren kan 
nyttja tillgången för dess ändamål.92

 
 

Ijarah-obligationer ger en hög grad av flexibilitet med tanke på deras 
utgivningsmöjligheter och säljbarhet. Stater och kommuner såväl som andra 
privata och publika tillgångsanvändare kan utfärda obligationerna. De kan 
även utfärdas av finansiella mellanhänder eller direkt av användarna av de 
leasade tillgångarna.93 I och med att ijarah sukuk representerar en del av en 
tillgång består en del av de framtida intäkterna av avtalsrättsligt fastställda 
hyresbetalningar.94 Den förväntade nettoavkastningen på vissa ijarah-
obligationer är dock inte alltid helt fastställd i förväg eftersom det kan 
krävas underhålls- och försäkringsutgifter som inte är helt fastställda i 
förväg. Detta innebär i vissa fall att summan av den betalda hyran är den 
maximala avkastningen som sedan blir föremål för avdrag för sådana 
kostnader. Ijarah sukuk är även föremål för risker relaterade till förmågan 
och viljan hos hyrestagaren att erlägga hyresbetalningarna. Dessutom är de 
föremål för verkliga marknadsrisker som orsakas av potentiella förändringar 
i tillgångens prissättning.95

 
 

Sukuk-innehavarna har rätt att förfoga över sina sukuk som de vill så länge 
som det inte påverkar rätten för leasingtagaren, detta innebär även att de kan 
säljas på andrahandsmarknaden.96

4.4 Sukuk i Europa 
  

Utanför de traditionellt muslimska regionerna har efterfrågan på sukuk varit 
begränsad, men sedan 2007 syns tendenser på att sukuk-obligationer blivit 
allt mer populära i andra delar av världen.97

                                                
89 Nisar, A.a. s. 5.  

 Malaysia och Gulf-regionen har 

90 Swee-Hock, Wang, A.a. s. 45. 
91 Nisar, A.a. s. 5.  
92 al-Amine, al-Bashir, A.a. s. 6.  
93 A.a. s. 6. 
94 A.a. s. 5.  
95 A.a. s. 6. 
96 Nisar, A.a. s. 5. 
97 Jobst, m.fl., A.a. s. 183.  
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länge ansetts utgöra ett centrum för utfärdandet av sukuk men antalet 
utfärdare växer i USA, Asien och sakta även i Europa.98

 
  

År 2004 utfärdades för första gången sukuk i Europa till ett värde av 100 
miljoner Euro. Det var den tyska förbundsstaten Sachsen-Anhalt som 
utfärdade en ijarah sukuk noterad på börsen i Luxemburg och 
förbundsrepubliken Tyskland gick in som borgensman. Sachsen-Anhalts 
finansministerium ägde ett visst antal angivna fastigheter som såldes till ett 
SPV som av skatteskäl hade sitt säte i Nederländerna. SPV:t hyrde i sin tur 
tillbaka fastigheterna till finansministeriet för en femårsperiod. Sukuk-
innehavarna mottog rörliga hyresbetalningar som var kopplade till 
interbankräntan EURIBOR under hyrestiden.99

 
 

Under 2010 blev det brittiska företaget International Innovative 
Technologies Ltd det första företaget i Europa att anskaffa finansiering 
genom sukuk. Företaget, som tillverkar maskiner i nordöstra England, har 
erhållit 10 miljoner USD genom en muslimsk företagsobligation för att 
utveckla nya produkter. Dubaibaserade Millenium Private Equity Ltd är 
ensam investerare i obligationen som kommer att vara noterad på Cayman 
Island Stock Exchange. Sukuk-obligationen är en musharaka sukuk vilket 
innebär att båda parterna bidragit med kapital till projektet. Vinsterna 
fördelas sedan efter överenskommen kvot, i det här fallet kommer sukuk-
obligationen att ge en avkastning på 10 procent per år och förfaller 2014.100

 
 

Anledningen till att International Innovative Technologies valt att finansiera 
sin verksamhet genom sukuk är att den aktuella investeraren endast hade 
möjlighet att investera på ett Sharia-kompatibelt sätt.101

 

Att International 
Innovative Technologies Ltd hade möjlighet att utfärda sukuk i år beror på 
att Storbritannien nyligen företagit ändringar i sin skattelagstiftning för att 
möjliggöra utfärdandet av sukuk i landet. Storbritannien är inte ensam om 
att ha justerat lagstiftningen för att möjliggöra sukuk de senaste åren men 
trots ansatser har reglerna ännu inte utnyttjats i övriga länder.  

I Frankrike som har Västeuropas största muslimska befolkning har 
ansträngningar vidtagits för att möjliggöra utfärdandet av sukuk men 
rättsläget framstår fortfarande som oklart. Under 2009 vidtogs ansatser att 
utfärda företags-sukuk men på grund av rättslig osäkerhet har det planerade 
utfärdandet till ett värde av 1 miljard Euro försenats. I media har detta 
framställts som ett nederlag för Frankrike som tävlat med Storbritannien om 

                                                
98 Cakir, Raei, A.a. s. 3.  
99 Todd, Rory, Sukuk: Emergence as a Multi-Purpose Shariah Compliant Financing 
Product, november 2007, tillgänglig på 
http://www.worldservicesgroup.com/publications.asp?action=article&artid=2153, citerad 
22/11 2010.  
100 Valente, Cecilia, UK firm to launch first European corporate sukuk, London, Reuters, 
16/8 2010, tillgänglig på http://uk.reuters.com/article/idUKTRE67F1LO20100816, citerad 
13/10 2010. 
101 A.a. 
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att inta en ledande roll inom muslimsk finans och sukuk-utfärdande.102 Ett 
lagförslag som röstades igenom i september 2009 har mött kritik i 
Frankrikes högsta domstol, som avfärdade förslaget på tekniska grunder. 
Ändringen har även mött politiskt motstånd från vänstersympatisörer som 
menar att den utgör ett hot mot landets sekulära traditioner och att det i 
praktiken skulle innebära att muslimsk lag införs i den franska 
lagstiftningen. Motstridigheterna inom den politiska sfären är stora mellan 
de som anser att det är en fråga om att bibehålla Paris som ett 
konkurrenskraftigt finansiellt centrum och ser sukuk som en ny inkomstkälla 
och de som anser att det rör sig om ett införande av Sharia och att sådana 
ändringar öppnar upp dörren för radikala islamister. Debatten i Frankrike 
står i skarp kontrast till den i Storbritannien som välkomnat muslimska 
investerare med öppna armar.103

 
  

Även i Irland har regeringen tagit initiativ till att främja internationella 
finansieringsalternativ och initiativen har välkomnats av internationella 
marknadsaktörer. Finance Bill 2010 som trädde i kraft januari 2010 har 
underlättat utfärdandet av sukuk. Enligt den nya lagen möjliggörs 
utfärdandet genom att de skatteregler som gäller för konventionell 
finansiering utvidgas till att omfatta även sukuk. Avkastningen ska i 
huvudsak behandlas som ränta på värdepapper i skattehänseende, vilket 
innebär att utgivaren har rätt till avdrag för betalningarna till sukuk-
innehavarna.104 Skattemyndigheterna på Irland har även gett ut en detaljerad 
beskrivning av beskattningen av Sharia-anpassade produkter för att klargöra 
rättsläget.105 Den irländska lagen klargör att sukuk (i lagen specified 
financial transaction, en term som omfattar alla sådana strukturer oavsett 
om de uppfyller kraven enligt Sharia) i skattehänseende ska anses vara ett 
värdepapper och avkastningen ska behandlas som ränta, men enligt 
skatteexperter i landet finns det fortfarande kvarstående frågor avseende 
stämpelskatt, kapitalsvinstbeskattning samt vissa oklarheter rörande de fall 
då avkastningen är kopplad till resultatet hos låntagaren.106

 
  

                                                
102 Valente, Cecilia, France Risks Sharia Credentials Over Sukuk Delay, Reuters, 17/2 2010, 
tillgänglig på http://www.reuters.com/article/idUSTRE61G2Q920100217, citerad 22/11 
2010. 
103France adopts law facilitating Islamic bonds, Reuters, 17/9 2007, tillgänglig på 
http://in.reuters.com/article/idINLH61475420090917, citerad 22/11 2010. 
Islamic finance in France Sharia calling: A political row about Muslim law, The Economist, 
12/11 2009, tillgänglig på http://www.economist.com/node/14859353?story_id=14859353, 
citerad 24/11 2010. 
104 Publication of Finance Bill 2010, Department of Finance, Government of Ireland, 
tillgänglig på http://www.finance.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=6189, citerad 24/11 2010.  
 Finance Bill 2010, Chapter 4: Income Tax, Corporation Tax and Capital Gains Tax, 
Section 35: Specified financial transactions.  
105 Parker, Mushtak, New Irish finance bill to facilitate sukuk transactions, Arab News, 14/2 
2010, tillgänglig på http://arabnews.com/economy/islamicfinance/article17033.ece, citerad 
24/11 2010. 
106 Parker, Mushtak, Ireland presses on with Islamic finance tax neutrality laws, Arab 
News, 21/11 2010, tillgänglig på http://arabnews.com/economy/article197574.ece, citerad 
24/11 2010.  
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Det fjärde landet i Europa som vidtagit åtgärder för att möjliggöra sukuk är 
Luxemburg. Luxemburg har spelat en aktiv roll inom muslimsk finans sedan 
början av 1980-talet, exempelvis etablerades det första muslimska 
försäkringsbolaget i Luxemburg 1983. I januari 2010 var 16 sukuk till ett 
värde av 6 miljarder Euro noterade på fondbörsen i Luxemburg. Den enda 
jurisdiktionen i Europa som kan jämföra sig med Luxemburg i det 
hänseendet är idag Storbritannien. Skattemyndigheten i Luxemburg 
utfärdade i januari 2010 ett cirkulär för att klargöra den skattemässiga 
behandlingen av olika muslimska finansieringsformer, bland annat sukuk. 
Cirkuläret utgör ett steg i ett led av åtgärder som har vidtagits för att 
marknadsföra landet som ett europeiskt centrum för muslimsk finans och 
bekräftar Luxemburgs inställning till muslimsk finans. Enligt cirkuläret ska 
sukuk i skattehänseende behandlas som konventionella obligationer och 
avkastningen på sukuk ska behandlas som räntebetalningar på 
konventionella skuldförbindelser, även i de fall där avkastningen är direkt 
beroende av intäkterna i den underliggande tillgången. Avkastningen blir 
därmed avdragsgill på samma sätt som räntor på en konventionell skuld. 
Ingen källskatt på avkastningen blir heller aktuell enligt Luxemburgs 
lagstiftning.107

 
  

I samband med den muslimska finansens tillväxt och de muslimska 
finansinstitutens växande antal världen över förutspås myndigheters ökade 
öppenhet i Europa öka efterfrågan på sukuk och dess utgivare.108

 
  

 
 

                                                
107 Krawczykowski, Raymond, Capocci, David, Verbeken, Alain, Ammar, Ashraf , 
Luxembourg Tax Alert: Tax authorities issue guidance on Islamic finance: “no interest, but 
plenty of attention”, Deloitte, 14/1 2010, tillgänglig på 
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/c42f39606dc26210VgnVCM100000ba42f00a
RCRD.htm, citerad 25/11 2010. 
Piot, Wim, Shtayyeh, Serene, Sukuk Listing On the Luxembourg Stock Exchange, 
PriceWaterhouseCoopers, September 2009, s. 3.  
108 Piot, Shtayyeh, A.a. s. 5. 
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5 Storbritannien  
Som ovan redogjorts för finns det för närvarande fyra länder i Europa som 
infört ny lagstiftning för att underlätta utfärdandet av sukuk. Den här 
framställningen kommer att fokusera på Storbritannien då de nya europeiska 
skattereglerna för första gången utnyttjades av ett privat företag i England. 
London har även förutsagts bli Europas centrum för muslimsk finans, en 
titel Storbritannien har som ett uttalat mål bakom de nya 
lagstiftningsåtgärderna.  
 
Storbritannien har genomfört ändringar i skattelagstiftningen i två steg, 
vilka givit sukuk skattemässig behandling motsvarande konventionella 
obligationer och London har därför förutspåtts kunna bli en viktig bro 
mellan muslimsk finansiering och mer konventionella källor till kapital.109 
Ändringarna av skattelagstiftningen har vidtagits som ett led i de 
lagstiftningsåtgärder som vidtagits i Storbritannien sedan 2003 då ändringar 
infördes för att anpassa lagstiftningen till den muslimska finansbranschen. 
Sharia-konforma transaktioner har förekommit på Londons finansiella 
marknader sedan 1980-talet men den största delen av tillväxten har ägt rum 
under 2000-talet.110

5.1 Syftet med den nya lagstiftningen 
  

I Storbritannien ansåg regeringen att det var viktigt att främja tillväxten av 
den muslimska finansmarknaden i landet. För att göra det behövde vissa 
skatterättsliga problem, som hämmade utvecklingen och tillväxten av 
industrin, undanröjas. Eftersom sukuk inte beaktades i den brittiska 
skattelagstiftningen före 2007 ansågs skattereglerna utgöra ett hinder för 
utvecklingen av den alternativa finansieringsindustrin och ny lagstiftning 
ansågs nödvändig. De skatterättsliga problemen bestod delvis i att sukuk 
beskattades mindre fördelaktigt än konventionella obligationer och dels i att 
det fanns vissa oklarheter i hur sukuk skulle komma att beskattas vilket 
gjorde det till ett mindre attraktivt finansieringsalternativ. Regeringen 
formulerade två tydliga mål med lagstiftningen. Regeringen önskade 
bibehålla Londons position som europeisk ledare inom internationell 
muslimsk finans och avseende lagstiftningens betydelse för enskilda hade 
regeringen för avsikt att säkerställa att alla, oavsett religiösa eller etiska 
övertygelser, fick tillgång till konkurrenskraftigt prissatta finansiella 
produkter och att sådana produkter skulle beskattas likvärdigt.111

                                                
109 Cakir, Raei, A.a. s. 4. 

 Cirka 3 
procent av Storbritanniens befolkning utgörs av muslimer och regeringen 

110 Ainley, Michael, Mashayekhi, Ali, Hicks, Robert, Rahman, Arshadur, Ravalia, Ali, 
Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges, Financial Services Authority, 
November 2007, s. 6.  
111 Summary: Intervention & Options, Title: Impact Assessment for Stamp Duty Land Tax, 
Capital Gains Tax & Capital Allowance tax reliefs for Alternative Investment Bonds, HM 
Revenue and Customs, 22/4 2009, s. 1.  
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ansåg därför att denna relativt stora samhällsgrupp borde få tillgång till 
finansiella tjänster som överensstämmer med deras religiösa övertygelser.112

  
  

En konsekvensanalys förebereddes av de brittiska myndigheterna i samband 
med att lagförslagen lades fram, slutsatsen i analyserna var dock att den nya 
lagstiftningen endast skulle påverka de företag som önskade utnyttja den 
nya möjligheten att använda sig av sukuk. Lagförslagen ansågs inte ha några 
negativa konsekvenser eftersom utnyttjandet av reglerna är ett frivilligt 
beslut för varje enskilt företag.113

5.2 Skatterättsliga problem med sukuk 
innan den nya lagstiftningen 

  

I en sukuk-struktur mottar SPV:t betalningar som genererats från de 
underliggande tillgångarna för att direkt distribuera vidare betalningarna till 
ägarna, dvs. sukuk-innehavarna. Betalningarna kan sägas utgöra substitut för 
ränta och beroende på vilken form av sukuk som används varierar 
substitutets form. När ijarah sukuk används utgör betalningarna hyra, när 
mudaraba, musharaka och murabaha sukuk används utgör de en del av 
vinsten. Detta innebär att betalningarna skatterättsligt inte behandlas som 
ränta. Denna klassificeringsproblematik var det första som lagstiftningen i 
Storbritannien tog sikte på. Följaktligen var det största problemet med 
utfärdande av sukuk de skattekostnader som uppstod hos den emitterande 
enheten (SPV:t) eftersom denne mottar någonting som uppenbarligen utgör 
beskattningsbar inkomst samtidigt som betalningarna som den emitterande 
enheten gör till investerarna inte ger någon rätt till avdrag. Betalningarna till 
investerarna är inte ränta, utan utgör helt enkelt en del av intäkterna från den 
underliggande tillgången. Så som lagstiftningen såg ut i Storbritannien 
innan ändringarna så fanns ingen avdragsrätt för sådana betalningar. Även 
om den emitterande enheten försökte hävda att betalningarna borde 
betraktas som ränta skulle detta i många fall inte ha bidragit till att avdrag 
beviljades. Enligt brittisk skattelagstiftning får avdrag inte göras för ränta på 
värdepapper om räntan är beroende av resultatet hos företaget.114 Istället 
anses det då utgöra utdelning (eng. distribution) vilket inte är 
avdragsgillt.115

 
 

Ytterligare ett skattemässigt problem var då ijarah sukuk utgavs. När 
byggnader eller mark skulle överföras till ett emitterande SPV utgjorde det 
en skattepliktig försäljning. Om byggnaden gått upp i värde fick det säljande 
företaget betala skatt på vinsten. På samma sätt utgick stämpelskatt vid 
försäljningen av byggnaden eller marken. När egendomen sen skulle 

                                                
112 Ainley, m.fl., A.a. s. 3. 
113 Ewart, Jane, Explanatory Memorandum to the Alternative Finance Investment Bonds 
(Stamp Dusty Land Tax) (Prescribed Evidence) Regulations 2009, HM Revenue and 
Customs, punkt 10-11.  
114 Income and Corporation tax Act ( ICTA) 1988 Section 209(2) (e) (iii). 
115 The new UK tax law on sukuk, NewHorizon - Global perspective on Islamic banking 
and insurance. Issue 166, October-December 2007, s. 36-38, s. 36.  
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återföras till den ursprungliga ägaren uppstod samma problematik.116 Det 
ansågs även vara osäkert huruvida sukuk-innehavarna skulle bli skyldiga att 
betala stämpelskatt som ägare av egendomen, då det var det de i realiteten 
skulle anses vara. Då obligationen representerar en ägarandel i egendomen 
överförs ägarrätten, vilket ansågs kunna leda till att innehavaren av 
obligationen blir skyldig att betala stämpelskatt vid överföringar.117

 
  

De här två huvudsakliga problemen är det som den brittiska lagstiftaren 
försökt lösa genom de två lagstiftningsåtgärderna som vidtogs år 2007 och 
2009.  
 

5.3 Den nya lagstiftningen och 
beskattning av sukuk i Storbritannien  

5.3.1 Allmänt 
I och med ändringarna som genomfördes i brittisk skattelagstiftning 
beskattas sukuk numera på samma sätt som konventionella 
obligationstransaktioner och det är därmed möjligt att utfärda, inneha och 
handla med sukuk i Storbritannien. Det finns även bestämmelser som 
likställer sukuk med traditionella värdepapper i andra skattehänseenden och 
genom att sukuk behandlas på samma sätt som andra värdepapper skapas 
lika villkor vilket gör det möjligt att utfärda och handla med sukuk i 
Storbritannien. Ändringarna medför på så sätt ett bredare utbud av produkter 
för alla investerare, inklusive de företag som vill diversifiera sin 
investeringsbas och utnyttja de muslimska fonder som finns i Mellanöstern. 
Det finns dock en oro att den nya lagstiftningen ska leda till skatteflykt. Ett 
antal villkor måste därför uppfyllas för att arrangemangen inte ska klassas 
som skatteflykt utan istället kvalificeras som legitima 
finansieringsalternativ.118

 
 

Ordet ”sukuk” går inte att finna i den brittiska lagstiftningen, istället 
används begreppet Alternative Finance Investment Bond (AFIB). Begreppet 
används som en synonym till muslimsk finansiering men omfattar alla 
former av finansiering som inte överensstämmer med västerländska 
modeller.119

                                                
116 The new UK tax law on sukuk, A.a. s. 38. 

 Ända sedan Storbritannien började lagstifta om muslimsk 
finans 2003 har referenser till muslimska och arabiska termer noga 
undvikits i lagstiftningen eftersom det ansågs att skattelagarna måste gälla 
lika för alla oavsett religiös tillhörighet. I Storbritannien har lagstiftaren 
därför valt att definiera vissa typer av transaktioner, gett dem deskriptiva 

117 Summary: Intervention & Options, Title: Impact Assessment for Stamp Duty Land Tax, 
Capital Gains Tax & Capital Allowance tax reliefs for Alternative Investment Bonds. A.a. 
s. 4.  
118 Macfarlane, A.a. 
119 Consultation document: Stamp duty land tax: Commercial sukuk, HM Revenue and 
Customs, 26/6 2008, s. 9.  
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namn för att underlätta hänvisningar, och sedan redogjort för hur sådana 
transaktioner beskattas. Skattelagstiftningen gäller sedan för transaktionen 
oavsett om den sker i enlighet med Sharia eller ej.120

 
 

I 2007 års och 2009 års budget presenterades ändringar som behövde vidtas 
för att sukuk under vissa omständigheter skulle behandlas som traditionella 
värdepapper. Ändringarna genomfördes i Finance Act 2007 och Finance Act 
2009 och anses ha klargjort skatteeffekterna avseende inkomstskatt, 
bolagsskatt, kapitalsvinster, avskrivningsrätt, arvsskatt och stämpelskatt på 
försäljning av fast egendom.121

5.3.2 Finance Act 2007: Alternative Finance 
Investment Bond  

  

Sukuk är obligationer som ger innehavaren äganderätt och rätt till den 
ekonomiska avkastning som härrör från en portfölj med tillgångar som 
innehas av utfärdaren (SPV). Avkastningen som mottas av sukuk-
innehavarna motsvarar avkastningen som de skulle ha mottagit på ett 
räntebärande skuldebrev/värdepapper. Om utgivaren av sukuk tidigare var 
skattskyldig i Storbritannien beskattades denne på vinsten från tillgångarna 
men saknade rätt till avdrag för de betalningar av vinsterna som sedan 
vidtogs till sukuk-innehavarna. 2007 introducerades därför lagändringar i 
Storbritanniens Finance Act 2007 som gav nya regler avseende 
beskattningen av sukuk, eller AFIB som är den term som används i den 
brittiska lagstiftningen.  
 
Den nya lagstiftningen påverkar beskattningen för enskilda och företag i 
Storbritannien som önskar investera i alternativa finansieringsarrangemang 
som liknar räntebärande värdepapper, dvs. sukuk, samt för de företag i 
landet som vill finansiera sin verksamhet genom sådana. 
 

5.3.2.1 Kraven 
I Finance Act 2007 Section 53 uppställs de krav som måste uppfyllas för att 
ett upplägg ska klassificeras som AFIB.122

 

 Som nämnts tidigare beror detta 
på att den brittiska lagstiftaren önskat förhindra att upplägget används som 
en del i ett skatteflyktsarrangemang. 

Till en början krävs att en person (obligationsinnehavaren) betalar en 
summa pengar (kapitalet) till en annan person (obligationsutgivaren).  
Tillgångarna som utgivaren ska förvärva för att generera inkomst eller vinst 
måste också identifieras och obligationens löptid måste specificeras. Sukuk 
som inte är tidsbegränsad kvalificerar inte enligt lagstiftningen. Som en del 
av avtalet måste utgivaren även åta sig att avyttra alla återstående 
                                                
120 Amin, Mohammed, Country report: The New Sukuk Law in the UK, Islamic Finance 
News: volume 4, issue 29, 20/7 2007, s. 17-18, s. 17. 
121 Consultation document: Stamp duty land tax: Commercial sukuk, A.a. s. 10.  
122 Finance Act 2007,  Part 3 - Income tax, corporation tax and capital gains tax, Section 53 
- Alternative finance investment bond. 
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obligationstillgångar i samband med obligationens förfallodag och att 
återbetala kapitalet under eller vid slutet av obligationens löptid.123

 
  

Utgivaren måste även göra ytterligare betalningar till 
obligationsinnehavaren. De ”ytterligare betalningarna” kallas alternative 
finance return och kommer från hyran i ijarah sukuk eller vinsten i 
exempelvis musharaka sukuk. Dessa består av betalningar som vid en 
konventionell obligation hade utgjort ränta.124 Betalningarna får inte 
överskrida vad som vore rimlig affärsmässig avkastning på ett lån på 
motsvarande kapital. Lagen fastställer inte vad som är en rimlig 
affärsmässig avkastning utan bedömningen är beroende av det enskilda 
fallets omständigheter. Den brittiska regeringen införde kravet eftersom den 
var angelägen om att se till att det inte gavs skatteavdrag för betalningar på 
sukuk-instrument som var likvärdiga ordinarie aktier.125 Utöver detta åtar sig 
utgivaren även att förvalta tillgångarna, med andra ord placeras inte det 
ansvaret på investerarna utan på SPV:t. Utgivaren kan delegera ansvaret och 
i exempelvis en mudaraba-struktur förvaltar vanligen företaget, som kan 
jämföras med en konventionell låntagare, tillgångarna eftersom det är denna 
som nyttjar tillgångarna.126

 
  

Obligationsinnehavarna å sin sida har rätt att överföra sina rättigheter till 
andra personer som därmed blir innehavare. Detta innebär att sukuk-
obligationerna måste vara överlåtbara. Det betyder inte att obligationerna 
måste överföras utan de ursprungliga innehavarna kan inneha dem för den 
totala livslängden, något som i praktiken är väldigt vanligt för sukuk. Det 
kritiska är att de går att överlåta.127

 
  

Arrangemanget måste slutligen vara noterat på en erkänd börs så som det är 
definierat i skattelagstiftningen och ska behandlas som en finansiell skuld i 
utgivarens bokföring.128

 
  

Lagstiftningen innehåller även vissa lättnader. Det anges att utgivaren kan 
förvärva tillgångarna före eller efter det att obligationerna getts ut och att 
tillgångarna kan vara tillgångar av alla slag, inklusive rättigheter i tillgångar 
som tillhör en annan person. Detta innebär att istället för att äga en byggnad 
direkt så kan tillgången utgöras av ett leasingkontrakt över byggnaden.129

 
  

En trust, som är en anglosaxisk företeelse och saknar motsvarighet i svensk 
rätt, får användas i arrangemanget men det är ingenting som krävs. 
Kortfattat innebär detta att en förvaltare handhar egendom till förmån för 
någon annan. Förvaltaren har rätt att förfoga över egendomen för ett visst 

                                                
123 The new UK tax law on sukuk, A.a. s. 36.  
124 HM Revenue and Customs, CFM44230 - Deemed loan relationships: alternative 
finance: investment bond arrangements: tax treatment. 
125 The new UK tax law on sukuk, A.a. s. s. 36. 
126 A.a. s. 37. 
127 A.a. s. 37. 
128 Amin, A.a. s. 17.  
129 The new UK tax law on sukuk, A.a. s. 37.  
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ändamål och detta kan innebära omfattande befogenheter.130 När det gäller 
sukuk används en trust vanligen genom att ett företag (ett SPV) ger ut sukuk 
mot kontant betalning för att sedan identifiera tillgångar som öronmärks 
genom att företaget avger en förklaring om att det håller tillgångarna i en 
trust till förmån för sukuk-innehavarna.131

 
  

Obligationsinnehavarna får vidare ha rätt till tidig uppsägning. 
Inlösenbeloppet får även reduceras om tillgången eller intäkterna förlorat i 
värde. Det är tillåtet att inlösen betalas genom utgivande eller överförande 
av aktier eller värdepapper. De ytterligare betalningarna kan slutligen vara 
fasta eller rörliga. Om betalningarna är rörliga ska det högsta beloppet som 
betalas dock inte överskrida det som är ”rimlig affärsmässig avkastning”.132

 
 

5.3.2.2 Beskattning av utgivaren 
Om alla kraven uppfylls beskattas utgivaren (SPV:t) som om AFIB vore en 
skuldförbindelse. Utgivaren förblir skatteskyldig för intäkten men får även 
åtnjuta skattelättnad (eng. tax relief) för betalningar (eng. alternative finance 
return) som görs till sukuk-innehavarna. Sammantaget åtnjuter de 
inblandade nu skattelättnader motsvarande de lättnader de åtnjutit ifall de 
gett ut en konventionell räntebärande obligation.133

 

 När det är fastställt att 
betalningarna ska behandlas som ränta kan avdrag göras för de betalningar 
som sker inom Storbritannien. 

Om investerarna istället är begränsat skatteskyldiga i Storbritannien kan 
SPV:t bli skyldigt att innehålla källskatt för utbetalningarna till investerarna. 
Utbetalningarna kan vidtas utan att innehålla källskatt om AFIB-
obligationen är noterad på en erkänd fondbörs. Om obligationen är noterad 
på en sådan omfattas obligationen av undantaget som den brittiska 
lagstiftningen infört avseende Eurobonds. För att ge ut sukuk i 
Storbritannien är det därför viktigt att se till att den är noterad på en fullt 
erkänd börs enligt skattelagstiftningens definition för att undvika att erlägga 
innehållen skatt. Om sukuk är noterad på en erkänd börs innebär 2007 års 
regler att den behandlas som skuldinstrument och undantaget som gäller 
Eurobonds blir tillämpligt. Ränta på noterade Eurobonds kan betalas utan 
innehållen källskatt. Om en sukuk i Storbritannien skapas och noteras på en 
fondbörs som endast är erkänd för AFIB-reglerna och inte för andra syften 
gäller dock inte Eurobond-undantaget.134

                                                
130 Skatteverkets handledning för internationell beskattning 2010, SKV 352 utgåva 14, s. 
785.  

 

131 HM Revenue and Customs, CFM44120 - Deemed loan relationships: alternative 
finance: investment bond arrangements.  
132 Amin, A.a. s. 18. 
133 A.a. s. 18. 
134 HM Revenue and Customs, CTM35218 - Income Tax: deduction of tax: Eurobonds and 
deduction of tax. 
The new UK tax law on sukuk, A.a. s. 37.  
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5.3.2.3 Beskattning av innehavaren  
Utbetalningar från utgivaren till innehavarna blir genom ändringen 
avdragsgilla hos utgivaren och tas upp för beskattning hos sukuk-
innehavarna. Utbetalningarna tas upp för beskattning som om de vore ränta 
hos sukuk-innehavaren om denne betalar inkomstskatt som fysisk person, 
alternativt beskattas utbetalningarna under the loan relationship-rules om 
innehavaren ska betala bolagsskatt.135

 
  

För att ett företag ska omfattas av loan relationship-reglerna måste företaget 
utgöra borgenär eller gäldenär i ett låneförhållande.136 Under regelverket 
faller alla kapitalskulder. För ett företag görs ingen åtskillnad mellan enkla 
skuldebrev och utgivna värdepapper. Olika sorters skulder behandlas inte 
olika utan alla omfattas av loan relationship-reglerna, regler som idag 
omfattar sukuk.137 Lagstiftaren är dock noga med att inte uttrycka att AFIB 
utgör en skuldförbindelse: istället applicerar den enbart samma 
skattebehandling på AFIB som om det vore en skuldförbindelse.138

 
  

När det gäller fysiska personer behandlas betalningarna istället enligt 
reglerna för inkomstskatt och beskattning av ränta.139 Sukuk-tillgångarna 
behandlas som om de ägs av utgivaren (SPV:t) och intäkter eller vinst som 
genereras från tillgångarna ses som intäkter i verksamheten. Betalningarna 
till sukuk-innehavarna är dock specifikt undantagna från att klassificeras 
som utdelning (eng. distribution) även om de görs beroende av resultatet i 
verksamheten. Vare sig betalningarna av alternative finance return eller 
återbetalningen av lånekapitalet till AFIB-innehavarna kan anses utgöra 
utdelning enligt reglerna.140

5.3.3 Finance Act 2009 

  

I Finance Act 2009 gjordes en kompletterande lagändring som ger en 
möjlighet till undantag från beskattning vid försäljning av egendom för den 
som vill skapa finansiering genom att ge ut AFIB i Storbritannien. Det 
vidtogs även ändringar avseende avskrivningsrätten.  
 

                                                
135 Finance Bill Tracking Service 2007, Budget 2007, Budget Notes: BN16 Alternative 
finance arrangements, tillgänglig på 
http://cchweb.cch.co.uk/budget/budget2007/hmrc/bud07_note_16.htm, citerad 1/11 2010, s. 
1. 
136 HM Revenue and Customs, CTM51102 - Loan relationships: meanings: general: 
introduction. 
137 HM Revenue and Customs, CTM50100 - Loan relationship: overview: wide meaning of 
loan relationship. 
138 Amin, A.a. s. 18. 
139 HM Revenue and Customs, CFM44230 - Deemed loan relationships: alternative 
finance: investment bond arrangements: tax treatment. 
140 HM Revenue and Customs, CFM44300 - Deemed loan relationships: alternative 
finance: other tax rules: distributions. 

http://cchweb.cch.co.uk/budget/budget2007/hmrc/bud07_note_16.htm�
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5.3.3.1 Stamp Duty Land Tax  
Stamp Duty Land Tax (SDLT) är en stämpelskatt på förvärv av fast 
egendom i Storbritannien. När en konventionell obligation ges ut med en 
byggnad som säkerhet betalas ingen SDLT och lagstiftaren ansåg det därför 
nödvändigt att även i detta avseende likställa sukuk med konventionella 
obligationer.141

 

 Eftersom ijarah sukuk ofta är strukturerade för användning 
av fast egendom, vanligen mark, uppstod tidigare vissa skattekonsekvenser i 
Storbritannien. Utgivande av ijarah sukuk innebär ofta att fast egendom 
överförs från den ursprunglige ägaren för att sedan återföras till denne vid 
slutet av sukuk-perioden. Ett problem med detta var att SDLT därför kunde 
utlösas vid försäljningen och återförsäljningen. Det ansågs även finnas en 
potentiell risk för att sukuk-innehavarna, som genom sina obligationer har 
ett ägarintresse i tillgången, skulle bli skyldiga att betala SDLT. Denna 
oklarhet är också åtgärdad i de nya reglerna. 

SDLT är en transaktionsskatt, som betalas av köparen (SPV:t vid den första 
transaktionen och sedan låntagaren vid återförsäljningen) vid förvärv av 
mark eller fastighet liksom vid förvärv av en andel i sådana.142 Finance Act 
2009 undantar vissa transaktioner från att omfattas av SDLT.143 De 
undantagna transaktionerna är den initiala överföringen av tillgången till 
utgivaren (SPV:t) samt den slutliga återföringen av tillgången till den 
ursprungliga ägaren, vilket innebär att ingen SDLT utgår för dessa 
transaktioner.144

 
  

Skuldebreven (obligationerna) som ges ut till sukuk-innehavarna ger i 
realiteten innehavaren ett ägarintresse i de underliggande tillgångarna. 
Därför ansågs det tidigare finnas en risk för att SDLT kunde uppstå även då 
obligationerna gavs ut eller överfördes till en ny ägare. Genom Finance Act 
2008 anses inte längre sukuk-innehavarna ha ett intresse i tillgångarna i 
skattehänseende vilket innebär att någon skyldighet att betala SDLT inte 
uppstår. I Finance Act 2009 modifierades regeln så att transaktionerna är 
undantagna SDLT enbart i de fall som någon enskild sukuk-innehavare inte 
får kontrollen över utgivarens tillgångar genom innehavet av sukuk. 
Undantag medges dock om innehavaren var omedveten om att han förvärvat 
kontrollen.145

                                                
141 Summary: Intervention & Options, Title: Impact Assessment for Stamp Duty Land Tax, 
Capital Gains Tax & Capital Allowance tax reliefs for Alternative Investment Bonds. A.a. 
s. 4. 

 

142 Consultation document: Stamp duty land tax: Commercial sukuk, A.a. s. 10. 
143 Finance Act 2009, Schedule 61- Alternative Finance Investment Bonds, Paragraph 6, 8.  
144 Finance Bill Tracking Service 2009, Budget 2009, Budget Notes: BN43 Stamp Duty 
Land Tax, Capital Allowances and Tax on Capital Gains: Alternative Finance Investment 
Bonds, tillgänglig på 
http://www.cchweb.cch.co.uk/budget/budget2009/hmrc/bfb2009/budget2009/bud09_bn/bn
2009_43.htm, citerad 1/11 2010, s. 1.  
145 Finance Act 2009, Schedule 61- Alternative Finance Investment Bonds, Paragraph 2, 3. 
Budget 2009, Norton Rose Group, 22/4 2009, tillgänglig på 
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/2009/pub20724.aspx?page=09042219
3547&lang=en-gb citerad 1/11 2010, s. 1.  

http://www.cchweb.cch.co.uk/budget/budget2009/hmrc/bfb2009/budget2009/bud09_bn/bn2009_43.htm�
http://www.cchweb.cch.co.uk/budget/budget2009/hmrc/bfb2009/budget2009/bud09_bn/bn2009_43.htm�
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/2009/pub20724.aspx?page=090422193547&lang=en-gb�
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/2009/pub20724.aspx?page=090422193547&lang=en-gb�
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5.3.3.2 Capital Gain Tax 
Capital Gain Tax är en skatt som uppstår på eventuell vinst som 
uppkommer vid avyttring av tillgångar. Att använda en tillgång som 
säkerhet anses i brittisk lagstiftning normalt inte som en avyttring varför 
någon Capital Gain Tax inte blir aktuell.146

 

 Om överföraren istället i en 
sukuk-struktur för över tillgångar till ett SPV anses det normalt utgöra en 
avyttring vilket påverkar beskattningen av kapitalvinster. Även dessa regler 
har därför krävt lagstiftningsåtgärder i Storbritannien.  

De nya reglerna innehåller ett undantag från skattskyldighet för sådana 
kapitalvinster som uppstår i samband med överföringar av tillgångar knutna 
till sukuk.147 Lagstiftaren har löst problemet genom att överföringen till 
SPV:t, liksom återöverföringen, inte anses utgöra avyttring och på så sätt 
uppstår ingen beskattningsbar vinst.148

 
 

5.3.3.3 Capital Allowance 
I Storbritannien kan företag använda sig av Capital Allowance på vissa 
förvärv och investeringar. Det innebär att det är möjligt att göra avdrag för 
delar av kostnaderna från den beskattningsbara vinsten. Den som ger ut 
konventionella obligationer med tillgångar som säkerhet har fortsatt rätt till 
avdragen, varför lagstiftaren ansåg att det samma bör gälla för dem som 
använt sig av sukuk.149

 
 

Problematiken med Capital Allowance har i likhet med problematiken med 
Capital Gain Tax lösts genom att överföringen ej anses utgöra en 
avyttring.150 Eftersom överföringen inte utgör en avyttring kan överföraren 
(den ursprungliga ägaren, dvs. låntagaren) fortsätta att göra avdrag för alla 
kostnader som är kvalificerade för sådana avdrag.151 Effekten blir därmed 
att då sukuk-perioden är slut och tillgången har återförts till dess 
ursprungliga ägare ska den ursprunglige ägaren behandlas som om denna 
ägt egendomen under hela perioden.152

                                                
146 Summary: Intervention & Options, Title: Impact Assessment for Stamp Duty Land Tax, 
Capital Gains Tax & Capital Allowance tax reliefs for Alternative Investment Bonds. A.a. 
s. 4.  

 

147 Finance Act 2009, Schedule 61- Alternative Finance Investment Bonds, Paragraph 10, 
12.  
148 Finance Bill Tracking Service 2009, A.a. s. 1. 
149 Summary: Intervention & Options, Title: Impact Assessment for Stamp Duty Land Tax, 
Capital Gains Tax & Capital Allowance tax reliefs for Alternative Investment Bonds. A.a. 
s. 4.  
150 Finance Act 2009, Schedule 61- Alternative Finance Investment Bonds, Paragraph 14.  
151 Budget 2009, Norton Rose Group, A.a. s. 1.  
152 Finance Bill Tracking Service 2009, A.a. s. 1. 
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6 Beskattning av sukuk i 
Sverige  

För att sukuk ska bli en attraktiv finansieringsform krävs att hela sukuk-
upplägget behandlas och beskattas likvärdigt med konventionella 
obligationer. Detta innebär att avkastningen som tillfaller SPV:t och 
sedermera sukuk-innehavarna behandlas som ränta och att övriga 
transaktioner i upplägget inte föranleder andra beskattningskonsekvenser än 
vad en konventionell obligation utlöser. Av pedagogiska skäl har vi i denna 
framställning valt att indela sukuk-upplägget i två delar. Den första delen är 
den ”rena obligationsdelen”, dvs. relationen mellan SPV:t och investerarna. 
Den andra delen utgör relationen mellan låntagaren och SPV:t och skiljer 
sig åt beroende på vilket underliggande avtal som ligger till grund för sukuk-
upplägget. Det är dock viktigt att understryka att sukuk-stukturen i sin helhet 
utgör ett finansiellt upplägg och för att sukuk ska utgöra en attraktiv 
finansieringsform krävs det inte enbart att den ”rena obligationsdelen” 
behandlas som en konventionell obligation utan det måste även avse 
avtalsdelen.    
 
Nedan behandlas den skatterättsliga problematiken avseende transaktionerna 
knutna till själva obligationen, dvs. köpeskillingen som erläggs och 
återbetalas samt avkastningen (substitutet för ränta). Vidare kommer en 
genomgång av den skatterättsliga problematiken avseende ijarah sukuk då 
denna form av sukuk kan leda till ytterligare problem.  

6.1 Sukuk-relationen mellan investerarna 
och SPV:t 

När sukuk ges ut sker en rad transaktioner. Detta genom att en obligation ges 
ut av ett SPV och överförs till sukuk-innehavarna samtidigt som 
köpeskillingen för obligationen överförs till SPV:t. Eftersom obligationen 
representerar ägarandelar i den underliggande tillgången överförs även en 
del av äganderätten till innehavarna, men tillgångarna kvarstår hos 
låntagaren. Slutligen överförs avkastningen samt, vid löptidens slut, 
köpeskillingen till sukuk-innehavarna.  
 
Sukuk är därmed inte uppbyggt som konventionella obligationer. Sukuk 
särskiljer sig på två huvudsakliga punkter. I en sukuk-struktur övergår 
äganderätten av tillgångarna till viss del till sukuk-innehavarna, något som 
inte sker vid konventionella obligationer. Inte heller om tillgångarna använts 
som säkerhet för en konventionell lånetransaktion hade äganderätten 
övergått till långivaren. I sukuk-strukturen överförs till viss del den 
civilrättsliga äganderätten till sukuk-innehavarna, men det är SPV:t som 
förvaltar tillgångarna och exempelvis vid en ijarah sukuk-struktur leasar 
tillgångarna till låntagaren.  Den andra skillnaden är att avkastningen är 
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beroende av resultatet vilket beror på den grundläggande strukturen av 
sukuk, exempelvis genom att det underliggande projektet i en musharaka-
struktur måste generera vinst för att avkastning ska bli aktuell. 
 
De här båda särdragen, som åsamkar problem i svensk rätt, är ingenting som 
är möjligt att ändra på för att anpassa sukuk till ett västerländskt system, då 
de härstammar från grundprinciperna inom muslimsk rätt. Om äganderätten 
inte övergår och räntan inte är beroende av resultatet delas inte risken och 
istället skulle det då röra sig om att ”tjäna pengar på pengar” vilket inte är 
förenligt med Sharia.  
 
Som ovan redogjorts för har ändringar vidtagits i andra länder i Europa för 
att möjliggöra utgivandet av sukuk. Gemensamt för länderna är att deras mål 
varit att sukuk inte ska beskattas mindre fördelaktigt än konventionella 
obligationer. Den gemensamma utgångspunkten i länderna har varit att 
acceptera sukuk som en alternativ typ av obligation och ändringarna som 
införts har i första hand tagit sikte på att avkastningen ska behandlas och 
beskattas som ränta utan att klassificeras som sådan. Vidtas inga ändringar 
inom svensk lagstiftning medför det att den periodiska avkastningen som 
sukuk-innehavarna mottar inte kommer att kunna behandlas som en ränta då 
utbetalningarna, som ovan redogjorts för, är beroende av resultatet. En 
sådan utbetalning liknar mer en utdelning och skulle således 
utdelningsbeskattas. I följande avsnitt kommer vi därför visa på skillnaderna 
mellan utdelning och ränta och de eventuella möjligheter som finns för att 
behandla utbetalningarna som ränta utifrån dagens rättsläge.  

6.1.1 Klassificering av utbetalningar 
I samtliga av de tidigare beskrivna typerna av sukuk mottar det utfärdande 
bolaget, SPV:t, intäkter från låntagaren som härrör från den i fallet aktuella 
tillgången. SPV:t mottar betalningarna i syfte att vidaredistribuera dem till 
sukuk-innehavarna. Det finns aldrig någon avsikt att kapitalet ska kvarvara i 
SPV:ts ägo. I ett konventionellt låneförfarande skulle betalningar från 
låntagare till långivare behandlas och beskattas så som ränta. Då den 
muslimska rätten förbjuder nyttjandet av ränta är frågan som behöver 
besvaras följaktligen vad svensk skatterätt föreskriver att betalningarna ska 
anses utgöra, hur de ska beskattas samt hur beskattningen skiljer sig från 
beskattningen av en konventionell obligation.  
 

6.1.1.1 Ränta  
Sukuk utgör till sin karaktär en obligation. Skillnaden mot konventionella 
obligationer är som framkommit att sukuk är räntefria, vilket påverkar den 
skatterättsliga behandlingen. Betalningarna till SPV:t genereras från en 
underliggande tillgång och utgörs av hyresintäkter eller vinstmarginal 
beroende på vilken typ av sukuk som används i det aktuella fallet. Detta 
kapital blir sedan en intäkt hos sukuk-innehavarna, som kan vara fysiska 
eller juridiska personer. Om sukuk-utgivaren (SPV:t) har sitt säte i Sverige 
är bolaget obegränsat skattskyldig i Sverige, detta innebär att betalningar 
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från låntagaren till bolaget beskattas i Sverige. Om dessutom sukuk-
innehavarna är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas även 
vidarebetalningarna till innehavarna i Sverige.  
 
Kupongobligationer och nollkupongsobligationer är de två huvudtyperna av 
konventionella obligationer. Intäkterna från sådana obligationer utgörs av 
ränta. Ränteinkomster är i huvudregel alltid skattepliktiga, undantag görs 
dock för ränta på överskjutande skatt och andra liknande uppbördsräntor. 
Enligt kontantprincipen ska ränta beskattas vid den tidpunkt när den är 
disponibel för uttag.153 Vid kupongobligationer beskattas räntan av ägaren 
till obligationen när räntan blivit tillgänglig för lyftning, kontantprincipen 
råder strikt. Vid nollkupongobligationer sker ej någon löpande avkastning 
och därigenom ingen löpande beskattning på den årliga värdetillväxten på 
nollkupongsobligationen. Beskattning aktualiseras först vid inlösen eller vid 
försäljning av obligationen. Den ränta som erhålls på obligationerna 
beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent då ägandet utgörs av en 
fysisk person och i inkomstslaget näringsverksamhet för en juridisk 
person.154 Vad gäller marknadsnoterade obligationer behandlas 
kapitalvinsterna eller kapitalförlusterna som ränteintäkter respektive 
ränteutgifter (48 kap 3 § IL)155. Beskattningen grundas på intäkten med 
avdrag för anskaffningskostnaderna. Även genomsnittsmetoden kan 
användas vid beräkningen av anskaffningskostnaden, detta då den 
skatteskyldige innehar flera obligationer av samma slag. Då ingen löpande 
ränteavkastning föreligger sker beskattning vid försäljning eller inlösen.156

 
  

Vid en konventionell lånetransaktion är ränteutgifter som utgångspunkt 
alltid avdragsgilla. Undantag för avdragsrätten föreligger dock för 
ränteutgifter som avser ränta på skatteskulder (9 kap 8 § IL). För att 
ränteutgifter ska vara avdragsgilla krävs att räntan avser egen skuld. Vad 
avser ränta som är hänförlig till en gemensam skuld föreligger avdragsrätt 
för den ränta som var och en av de skuldsatta har erlagt.157

                                                
153 Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattingsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, 16:e 
upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 136.  

 En anledning till 
att avdragsrätten föreligger är att ränteinkomster för obegränsat 
skatteskyldiga beskattas, vilket dock ej är fallet för begränsat skatteskyldiga. 
Den generella avdragsrätten tillfaller följaktligen endast obegränsat 
skatteskyldiga med undantag för personer som är bosatta inom EES-området 
och uteslutande eller till nästan uteslutande del innehar förvärvsinkomst i 
Sverige. Under den period som personen varit bosatt inom EES-området 
medges avdrag för räntor som har betalats under denna tid. Dessa personer 
har alltså inte genom bosättning eller tillräckligt lång stadigvarande vistelse 
ansetts vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige men har genom sitt 
intjänande av förvärvsinkomster i Sverige begärt att bli behandlade som 
obegränsat skatteskyldiga. För de begränsat skatteskyldiga som inte är 

154 Andersson, Lennart, Värdepapper, en genomgång av kapitalmarknaden och 
skattereglerna, åttonde upplagan, april 2010, Björn Lundén Information AB, s. 116 f. 
155 Inkomstskattelag (1999:1229), nedan refererat IL. 
156 Andersson, A.a. s. 116 f. 
157 RÅ 80:1:69 III. 
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bosatta inom EES-området krävs för avdragsrätt att ränteutgiften är en utgift 
för inkomsternas förvärvande och bibehållande. Avdraget för ränta ska i 
första hand göras i den eventuella näringsverksamheten där det lånade 
kapitalet används. Dock medges avdrag i inkomstslaget kapital om avdrag 
inom näringsverksamhet inte är aktuellt. Då lånet till viss del använts inom 
näringsverksamhet och till viss del för privat bruk ska räntan fördelas 
mellan näringsverksamhet och kapital.158

 
 

Inom inkomstslaget näringsverksamhet är räntor, såsom utgifter för 
inkomsters förvärvande, avdragsgilla. När ränteutgifterna är hänförliga till 
inkomstslaget kapital föreligger avdragsrätt för samtliga ränteutgifter 
oavsett om lånet företagits för en intäktsgivande investering eller för att 
tillgodose personliga levnadskostnader (42 kap 1 § 2 st IL). Rätten till 
avdrag för samtliga ränteutgifter härrör ur praktiska överväganden men 
kanske främst utifrån principen att likställa personer som behöver låna med 
de personer som innehar eget kapital för att bekosta personliga 
levnadskostnader. Avdrag medges dock inte för utgifter som är hänförliga 
till inkomster som är skattefria enligt dubbelbeskattningsavtal (9 kap 5 § 
IL). 
 
Av 42 kap. 7-11 §§ IL framkommer att ett antal olika utgifter ska behandlas 
som ränta och därigenom vara avdragsgilla för fysiska personer. Genom att 
dessa utgifter ska behandlas som ränta medför det att de alltid är 
avdragsgilla oberoende av om utgifterna grundar sig i kostnader för 
inkomsternas förvärvande eller ej. Utgifter hänförs därmed ej till 
kapitalförlustkategorin med dess begränsning av avdraget. Utgifter som 
behandlas som ränteutgifter är exempelvis utgifter för återbetalning av lån i 
förtid. Dessa utgifter uppkommer då en långivare vanligtvis inte utan 
ersättning vill avsluta ett lån i förtid då lånet löper med en högre ränta än 
den aktuella utlåningsräntan. Denna bestämmelse är av stor vikt då denna 
typ av utgift enligt äldre praxis inte behandlades som ränta utan följde 
huvudregeln om att kapitalförluster på skulder inte är avdragsgilla. Det 
följer vidare av 42 kap. 1 § IL att de utgifter som inte är att anse som 
ränteutgifter endast är avdragsgilla om de är utgifter för att förvärva och 
bibehålla kapitalinkomster. Därmed innehar ränteutgifter en särställning 
inom kapitalbeskattning.159

 
 

Vad avser SPV:t i en sukuk-struktur innebär detta att bolaget inte skulle 
beskattas annorlunda ifall intäkterna utgjorde räntebetalningar, bolagsskatt 
på intäkterna skulle uppstå även i ett sådant fall. Den skatterättsliga 
problematiken uppstår först vid nästa transaktion, då SPV:t 
vidaredistribuerar betalningarna till sukuk-innehavarna. Om betalningarna 
inte behandlas som ränta har SPV:t inte rätt till avdrag, vilket medför att 
intäkterna beskattas först hos bolaget och sedan hos sukuk-innehavarna utan 
att några avdrag får vidtas. Hade det istället rört sig om en konventionell 
obligation hade intäkterna beskattats i båda leden men avdrag för den senare 
utbetalningen hade beviljats.   
                                                
158 Eriksson, A.a. s. 143 f. 
159 Lodin, Sven-Olof, m.fl., A.a. s. 180 f. 
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6.1.1.2 Utdelning 
I en sukuk-struktur för SPV:t vidare intäkterna från tillgångarna till sukuk-
innehavarna. Utbetalningarna till sukuk-innehavarna är därmed beroende av 
låntagarens inbetalningar och av resultatet i verksamheten. Då en 
utbetalning är beroende av resultat kan inte den vidtagna betalningen anses 
utgöra ränta utan framstår snarare i sin karaktär som utdelning.  
 
För obegränsat skattskyldiga personer i Sverige kan utdelning utgöra 
skattepliktig inkomst i inkomstslaget kapital för fysiska personer eller i 
inkomstslaget näringsverksamhet för juridiska personer, dock kan även 
juridiska personer enligt 24 kap IL beskattas i inkomstslaget kapital under 
vissa förutsättningar (42 kap 1 §, 15 kap 1 § IL). Utdelningen sker i 
huvudregel i förhållande till aktieägarens aktieinnehav och utgår i regel 
utifrån den vinst som är fastställd enligt balansräkningen. Vanligtvis utgör 
utdelningen ett visst kontantbelopp som grundar sig på aktieinnehavet som 
medför utdelning per aktie.160

 
 

Utdelning utgör i allmänhet en vederlagsfri utbetalning från ett aktiebolag 
eller en ekonomisk förening till bolagets eller föreningens ägare. 
Utbetalningen ska ske direkt till ägarna i egenskap av ägare. De 
utdelningsbara medlen utgörs av den av bolaget beskattade vinsten som 
sedermera beskattas av ägarna vid utdelningen, därigenom blir bolagets 
vinst vid utdelning föremål för dubbelbeskattning. Även förtäckt utdelning 
ska beskattas som utdelning. Med förtäckt utdelning avses transaktioner 
som har skett under annan beteckning än utdelning. I de fallen behandlar 
bolaget utbetalningen som en avdragsgill utgift. På förevarande sätt försöker 
bolaget därigenom minska det beskattningsbara utrymmet. Vid en vidtagen 
förtäckt utdelning korrigeras bolagets skattepliktiga vinst genom ett tillägg 
för det utdelade beloppet, så kallad uttagsbeskattning, vilket även sker när 
utdelningen är skattefri.161

 
 

Vid utdelning till privatpersoner bosatta i Sverige innehålls normalt en 
preliminär skatt på 30 procent, procentsatsen kan dock variera beroende på 
vilken typ av bolag utdelningen härstammar från. Preliminär skatt utgår på 
utdelningar som medfört skyldighet att lämna kontrolluppgift, vilket främst 
utgör utdelningar via VPC, riksgäldskontoret, värdepappersinstitut, 
fondbolag och banker. Det föreligger dock inte någon skyldighet att 
innehålla preliminär skatt på utdelning från kupongbolag, exempelvis 
fåmansbolag.162

 
 

Det finns särskilda bestämmelser som anger om en viss situation är att anse 
som utdelning eller om utdelning i en viss situation är undantagen från 

                                                
160 Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, Elfte upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 65. 
161 Eriksson, A.a. s. 137. 
162 A.a. s. 34 f. 
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beskattning.163 I aktiebolag skapas värden som beskattas när de tillförs till 
exempelvis ägare, anställda eller långivare och beskattas därmed som 
utdelning, lön eller ränta. Mellan dessa kategorier kan det föreligga 
gränsdragningsproblem.164

 
 

Genom praxis på området har RegR i en rad domar bedömt om det varit så 
att utdelning från ett aktiebolag förelegat skatterättsligt. I RÅ 1998 ref. 9 
ansåg RegR i linje med den bolagsrättsliga Sueciaprincipen att en 
transaktion betecknad som ett lån utgjorde en utdelning när 
aktieägaren/låntagaren saknade återbetalningsförmåga. Vid återbetalning av 
ett villkorat aktieägartillskott ska inte återbetalningen beskattas som en 
utdelning trots att återbetalningen rent bolagsrättsligt kan likna en vanlig 
vinstutdelning.165 Därigenom sker avvikelser från bolagsrätten och 
bedömningen som sker är rent skatterättslig. Förmögenhetsöverföringar som 
skett från ett aktiebolag till ett annat med samma ägare har varit 
omdiskuterade. RegR:s praxis på området är dock inte ensidig. I Sipano-
målet 166 fann RegR i plenum att en förmögenhetsöverföring inte var att 
anse som en utdelning för aktieägarna. Dock ansåg RegR i ett senare 
rättsfall167 (som även det avgjordes i plenum) att utdelning förelåg då 
omständigheterna i princip var likadana som i Sipano-målet. Av RegR:s 
praxis framkommer dock inte klart om avgränsningen av utdelning 
skatterättsligt anses vara densamma som den bolagsrättsliga avgränsningen 
av vinstutdelning eller om det föreligger en mer eller mindre självständig 
bedömning. I många av domarna från RegR sker inga hänvisningar till 
bolagsrätten, dock i vissa fall, men det framkommer inte klart vilken 
anknytning som avses. Endast i ett fall förekommer tydliga hänvisningar till 
den utdelningsbedömningen som sker bolagsrättsligt.168

 
 

Den viktigaste skillnaden som avgör huruvida en utbetalning klassificeras 
som en utdelning respektive ränta är att det som ovan redogjorts för 
föreligger avdragsrätt avseende räntebetalningar men inte för utdelningar. 
Detta blir relevant för beskattningen både av låntagaren och SPV:t i en 
sukuk-struktur. Frågan blir därför huruvida det är möjligt att behandla de 
utbetalningar som sker i ett sukuk-upplägg som räntebetalningar.   
 

6.1.1.3 Rättshandlingars verkliga innebörd 
För att sukuk ska kunna behandlas som ett värdepapper med räntebärande 
avkastning krävs, utöver rättshandlingarnas civilrättsliga benämning, att 
rättshandlingarna är av den karaktär som klassificeringen innebär.  
Vid inkomstbeskattning utgör ofta den civilrättsliga klassificeringen 
grunden för beskattning. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock 

                                                
163 Meltz, Peter, När föreligger utdelning skatterättsligt? Synpunkter mot bakgrund av RÅ 
2007 not. 161, Skattenytt nr 5 2008, s. 225-236, s. 226. 
164 A.a. s. 225 f. 
165 Se exempelvis RÅ 85 1:10. 
166 RÅ 1992 ref. 56 (Sipano-målet). 
167 RÅ 2004 ref. 1. 
168 Meltz, A.a. s. 225 f. 
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medföra att det ifrågasätts om beskattningen ska grundas på 
rättshandlingarnas civilrättsliga karaktär eller utifrån rättshandlingarnas 
verkliga innebörd. Omständigheterna i fallet kan härleda att den 
skatteskyldige har givit rättshandlingarna en viss beteckning eller juridisk 
form för att tillgodose sig skatterättsliga fördelar. Det förekommer dock 
ingen bestämmelse i IL som reglerar huruvida rättshandlingar ska bedömas 
utifrån dess civilrättsliga form eller på grundval av rättshandlingarnas 
verkliga innebörd, men frågan har behandlats av RegR i flertalet fall genom 
åren.169

 
 

Genom RegR praxis på området har det i vissa fall framkommit att det är 
rättshandlingarnas verkliga innebörd som ska ligga till grund för 
beskattningen. Metoden grundar sig på att det i skattesammanhang bortses 
från rättshandlingars civilrättsliga beteckning för att istället tillämpa ett 
särskilt skatterättsligt betraktelsesätt för att avgöra en eller flera 
transaktioners skatterättsliga innebörd.170Av RegR praxis kan utläsas att då 
det föreligger en serie kopplade rättshandlingar prövar man de 
skattemässiga konsekvenserna utifrån rättshandlingarnas sammanhang och 
vidtar därigenom en helhetsbedömning.171 Det får anses vara en allmänt 
accepterad uppfattning att man bör lägga den civilrättsliga innebörden av 
rättshandlingen till grund för beskattningen. RegR uttalar sig dock om hur 
rättshandlingarna ska bedömas i skattemässigt hänseende men ifrågasätter i 
regel inte det civilrättsliga fångets natur.172 Enligt RegR ska även de rent 
ekonomiska konsekvenser som avtalen haft för den skatteskyldige beaktas 
och inte enbart de skattemässiga effekter som rättshandlingarna medför.173 
Vikt har även fästs vid huruvida transaktionen varit affärsmässigt 
motiverad.174 För att finna den rätta klassificeringen använder man sig av en 
rättslig metod för att finna den verkliga innebörden av en serie 
rättshandlingar och inte en särskild princip vid lagtolkning. Den 
obligationsrättsliga innebörden måste beaktas men till den bedömningen 
måste även ett skatterättsligt synsätt tillämpas. Då rättshandlingarnas 
innehåll inte överensstämmer med vad den yttre formen ger vid handen ska 
rättshandlingarnas verkliga innebörd läggas till grund för beskattningen. I de 
fall det saknas grund för att göra en sådan bedömning av förfarandet ska 
beskattning ske i enlighet med rättshandlingarnas utformande. Det andra 
steget är att undersöka huruvida skatteflyktslagen175 kan angripa 
förfarandet.176

 
 

                                                
169 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering, Del 1, SKV 
301 utgåva 28, Avsnitt 3, s. 70. 
170 RÅ 1998 ref. 19. 
171 Framgår bl.a. av RÅ 1986 ref. 75, RÅ 1990 ref. 115, RÅ 1998 ref. 19 och RÅ 1999 not. 
18. 
172 Se exempelvis RÅ 1989 ref. 32 och RÅ 2001 ref. 50. 
173 Se exempelvis RÅ 1994 ref. 52 I-II, RÅ 1998 ref. 58 I och RÅ 1999 not. 18. 
174 Se exempelvis RÅ 1994 ref. 56. 
175 Lag (1995:575) mot skatteflykt. 
176 Gäverth, Leif, Möller, Lars, Har Regeringsrätten frångått genomsyn?, Skattenytt nr. 11, 
2007, s. 652-662. 
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I RÅ 1998 ref. 19 poängterades att man kan ”betrakta flera rättshandlingar 
som en helhet när de är så civilrättsligt säregna, sedda var för sig, att de 
framstår som rimliga endast om de betraktas tillsammans”. Vidare har 
redogjorts för att detta betraktelsesätt är ytterst begränsat till mycket 
speciella situationer som närmast kan likställas med de inom civilrätten 
benämnda ”kopplade avtal i sammanvävda förfaranden där den enskilda 
rättshandlingen inte kan förstås annat än i sitt sammanhang”. Här har även 
framhållits att det snarare är en bevisrättslig presumtionsfråga än en 
rättsfråga.177

 

 Detta rättsfall visar på att det är möjligt att betrakta flera 
rättshandlingar som en helhet. Detta förhållningssätt torde kunna appliceras 
på ijarah sukuk då de skilda rättshandlingarna kan anses vara så civilrättsligt 
säregna att det framstår som det enda rimliga att de betraktas tillsammans.  

Det bör även tilläggas att den omständigheten att ett förfarande vidtagits 
med det huvudsakliga syftet att uppnå vissa skatteeffekter inte i sig utgör 
grund för att frånkänna transaktionerna de rättsverkningar som följer av 
deras formella innehåll.178

 
   

6.1.1.4 Korrigeringsregeln  
Gränsdragningsproblematiken mellan lån och utdelning har 
uppmärksammats av RegR i ett mål där frågan var huruvida 
omklassificering kunde ske med stöd av korrigeringsregeln (14 kap 19 § 
IL).  
 
I RÅ 1990 ref. 34 erhöll ett svenskt dotterbolag ett lån från sitt utländska 
moderbolag. Dotterbolagets egna kapital var ovanligt litet i förhållande till 
dess skulder. Bolaget yrkade att den vidtagna räntebetalningen av 
dotterbolaget skulle bedömas som en inte avdragsgill utdelning, vilket 
ogillades. Dotterbolaget ville att låneavtalet skulle frånkännas rättsverkan 
med stöd av korrigeringsregeln och att räntebetalningen skatterättsligt skulle 
behandlas som en utdelning. Inledningsvis konstaterade RegR att det förelåg 
en låneskuld till moderbolaget och att de av dotterbolaget erlagda 
betalningarna utgjorde räntor. RegR behandlade därefter frågan huruvida 
lånet kunde behandlas som någon form av kapitaltillskott med utgångspunkt 
från armlängdsprincipen. RegR konstaterade att vid tillämpning av 
armlängdsprincipen krävs en jämförelse utifrån de villkor som normalt 
skulle ha avtalats mellan oberoende företag. RegR framförde att: 
 
”Finansiering mellan näringsidkare som är oberoende av varandra sker 
inte genom riskkapital utan genom lån på marknadsmässiga villkor. En 
jämförelse med vad som skulle ha gällt om bolagets verksamhet istället hade 
finansierats av ett utomstående företag kan därför inte leda till att man med 
stöd av korrigeringsregeln skattemässigt behandlar det avtalade lånet som 
någon form av aktieägartillskott. Därvid saknar den omständigheten att 

                                                
177 Hultqvist, Anders, Verklig innebörd i nytt rättsfall, SvSkT 2009, s 106-111, s. 111. 
178 RÅ 1990 ref. 101.  
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bolagets eget kapital var ovanligt litet i förhållande till dess skulder 
självständig betydelse.”179

 
 

Enligt RegR:s praxis är det möjligt att med stöd av korrigeringsregeln 
korrigera en ränta som är för hög eller för låg. Dock torde det ej vara möjligt 
att med stöd av denna regel att omklassificera ett lån till kapitaltillskott. I 
dessa hänseenden ska den civilrättsliga klassificeringen vara 
utgångspunkten för den skatterättsliga behandlingen. Vidare följer det ej av 
förarbetena att korrigeringsregeln skulle vara ett instrument för 
omklassificering.180

 

 Eftersom korrigeringsregeln inte ger stöd för 
omklassificering torde det inte heller vara möjligt att med hjälp av denna 
regel betrakta utdelning som ränta på ett lån.  

6.1.1.5 Slutsatser avseende klassificering 
Som ovan framgått får vare sig låntagaren eller SPV:t i en sukuk-struktur 
göra avdrag för de utbetalningar som görs såvida utbetalningarna inte 
klassificeras som räntebetalningar.  
 
Vad avser utbetalningarna till sukuk-innehavarna tillfaller de innehavarna 
såsom ägare av den underliggande tillgången och utbetalningarna är 
beroende av resultatet vilket leder till slutsatsen att utbetalningarna inte 
utgör räntebetalningar enligt svensk skattelagstiftning. Det är dock även 
oklart huruvida utbetalningarna skulle klassificeras som utdelning då sukuk-
innehavarna inte utgör ägare i SPV:t. Därav torde det inte vara möjligt att 
klassificera sukuk-utbetalningar enligt svensk rätt.  
 
Om utbetalningarna ändå skulle anses utgöra utdelning torde det inte vara 
möjligt att omklassificera en sådan utdelning till en räntebetalning med stöd 
av korrigeringsregeln. Detta genom en e contrario tolkning av ovan nämnda 
rättsfall som slår fast att korrigeringsregeln inte kan användas för att 
omklassificera en räntebetalning till utdelning. Något stöd för 
omklassificering med hjälp av korrigeringsregeln anses ej heller finnas 
enligt förarbetena. Det får därmed anses vara uteslutet.  
 
Enligt RegR praxis avseende rättshandlingarnas verkliga innebörd 
framkommer det vidare att det inte är möjligt för parterna att på eget bevåg 
klassificera rättshandlingar genom att applicera en civilrättslig benämning 
på avtalet. Istället ska en helhetsbedömning av samtliga vidtagna 
rättshandlingar vidtas utifrån ett civil- och skatterättsligt perspektiv. 
Såsom framgått ovan ska en transaktion betecknad som ett lån utgöra 
utdelning när aktieägaren/låntagaren saknar återbetalningsförmåga. Detta 
framgick i ett rättsfall från RegR där aktieägaren önskade klassificera en 
utdelning som en räntebetalning. Detta skulle analogt kunna tolkas som att 
en sukuk-transaktion mer liknar en utdelning då förmågan att betala ränta är 
helt beroende på resultatet och är därför inte säkerställd. Parterna kan 
                                                
179 RÅ 1990 ref. 34. 
180 Pelin, Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, fjärde upplagan, Prose 
Design & Grafik, Lund, 2006, s. 158 f. 
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följaktligen inte bestämma rättshandlingens civilrättsliga karaktär och 
därmed inte heller de skatterättsliga konsekvenserna. Därigenom är det inte 
möjligt att vid en sukuk-transaktion beteckna en utbetalning som en 
räntebetalning.  
 
Slutsatsen blir följaktligen att de utbetalningar som sker från SPV:t till 
sukuk-innehavarna inte torde behandlas som räntebetalningar. Detta innebär 
att avdrag ej kommer att medges för de vidtagna transaktionerna och att 
sukuk kommer att beskattas mindre förmånligt än konventionella 
obligationer i detta avseende. Även om det skulle vara möjligt att 
argumentera för att klassificera utbetalningarna som räntebetalningar skulle 
det leda till rättsosäkerhet kring huruvida transaktionen skulle komma att 
behandlas som utdelning eller ränta vilket skulle resultera i att det blir 
oattraktivt att investera i sukuk.  
 
Vi anser att det inte är möjligt att klassificera strukturen som ett idag 
befintligt rättsligt institut utan det är istället nödvändigt att acceptera 
strukturen som ett nytt finansieringsalternativ där anpassningar i svensk rätt 
bör ske för att möjliggöra sukuk om avsikt är att följa den utveckling som 
idag sker i den muslimska världen men även i Europa.  
 
För att sukuk ska kunna utfärdas i Sverige utan att beskattas ofördelaktigt i 
jämförelse med konventionella obligationer torde det därför krävas ny 
lagstiftning på området. Lagstiftningen skulle därmed behöva precisera att 
denna typ av alternativ finansieringsform ska behandlas skatterättsligt som 
konventionella obligationer. En sådan lagstiftning skulle resultera i att 
utbetalningar som sker från SPV och investerare ska behandlas som 
räntebetalningar och därmed vara avdragsgilla. Att genom lagstiftning 
föreskriva att ett rättsligt institut skatterättsligt ska behandlas som ett annat 
rättsligt institut är inte främmande inom svensk skatterätt. Exempelvis 
föreskrivs i 2 kap 6 § IL att vad som sägs om fastighet även gäller tomträtt. 
Därigenom behandlas tomträtter skatterättsligt som fastigheter.  
 
Vid införandet av lagändringarna i Storbritannien uttrycktes oro för att 
transaktionerna skulle komma att användas som en del i 
skatteflyktsarrangemang. I Storbritannien löstes detta genom att de nya 
reglerna uppställde krav för att transaktionerna skulle klassificeras som ett 
legitimt förfarande. I ett svenskt skatterättsligt perspektiv torde ett sukuk-
förfarande inte kunna angripas med skatteflyktsreglerna då förfarandet inte 
vidtas för att resultera i skatteundandragande utan är en finansiell 
transaktion som anpassats för att möjliggöra en kapitalmarknad för 
muslimsk finans (2 § skatteflyktslagen). Vid eventuell ny lagstiftning blir 
det även viktigt att tydliga rekvisit uppställs för vilka transaktioner som 
omfattas av de nya reglerna. Detta är önskvärt både för att tydliggöra vilka 
finansieringsformer som omfattas och för att undanröja oklarheter avseende 
beskattningen.  
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6.1.2 Utbetalningar till sukuk-innehavare 
utomlands  

Om sukuk-innehavarna är obegränsat skattskyldiga i ett annat land än 
Sverige och mottar betalningar från ett i Sverige beläget SPV kan ett 
eventuellt dubbelbeskattningsavtal med det aktuella landet bli tillämpligt.   
 
I OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet181, 
det så kallade modellavtalet, som i de flesta fall utgör grunden vid 
förhandling av nya skatteavtal, behandlas frågan om ränta i artikel 11. I 
avtalet definieras ränta som inkomst av varje slags fordran, oavsett om den 
säkerställs genom inteckning i fast egendom eller inte och oavsett om den 
medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. I de fall som 
modellavtalet följs beskattas ränta, som härrörs från en avtalsslutande stat 
och som betalas till en person med hemvist i en annan avtalsslutande stat i 
den sistnämnda staten. Detta innebär att mottagaren av räntan får beskattas i 
sin hemviststat men det förhindrar inte enligt artikel 11.2 att källstaten också 
beskattar ränteinkomsten med vissa begränsningar. Skatten i källstaten får 
inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. Källskatten får sedan 
räknas av mot den skatt som erläggs i hemviststaten.182 Då ränta hänförlig 
till inkomst av kapital inte är skattepliktig inkomst för personer bosatta 
utomlands enligt svenska interna regler har den uteslutande 
beskattningsrätten i de flesta svenska skatteavtalen tillagts hemviststaten.183

 

  
I Storbritannien infördes ett undantag avseende källskatt på sukuk-
utbetalningar, detta är dock inget som krävs i Sverige om utbetalningarna 
behandlas som ränta, då källskatt ej utgår på ränta.   

Inom inkomstslaget näringsverksamhet är räntor såsom utgifter för 
inkomsters förvärvande avdragsgilla, detta innebär att ett svenskt SPV 
skulle kunna göra avdrag för sina utbetalningar till sukuk-innehavarna 
oavsett var de befinner sig om utbetalningarna behandlas som ränteutgifter.  
 
Då utdelning istället sker från svenska aktiebolag och värdepappersfonder 
till personer som är begränsat skatteskyldiga i Sverige ska det utbetalande 
företaget normalt innehålla en källskatt på utdelningen med 30 procent.184

 
  

Enligt kupongskattelagen ska kupongskatt betalas för utdelning på aktie i 
svenskt aktiebolag, på andel i svensk investeringsfond, på aktie i 
europabolag med säte i Sverige samt vissa andra betalningar som ska anses 
som utdelning vid tillämpning av lagen. Exempelvis vid utbetalning från 
aktiebolag vid minskning av aktiekapitalet omfattas därmed av begreppet 
                                                
181 OECD, Modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet, OECD:s kommitté 
för skattefrågor, uppdaterad t.o.m. den 1 mars 1994, översättning till svenska språket av Jan 
Francke och Hillel Skurnik, Iustus förlag, Uppsala, 1995. 
182 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, Upplaga 2:1, Studentlitteratur 2007. s 
162, 178 f.  
183 Skatteverkets handledning för internationell beskattning 2010, A.a. s. 557 f.  
184 Kupongskattelagen (1970:624).  
Eriksson, Asbjörn, A.a. s. 34 f.  
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utdelning. En begränsat skattskyldig fysisk person är liksom en begränsat 
skattskyldig juridisk person skattskyldig för kupongskatt i Sverige. Det 
förekommer dock undantag avseende kupongskatt för juridiska personer i 
utländska stater, bland annat som följd av det EU-rättsliga 
moder/dotterbolagsdirektivet185

  

. Skattesatsen enligt kupongskattelagen är 30 
procent men kan sättas ner enligt tillämpliga dubbelbeskattningsavtal.  

Enligt OECD:s modellavtal artikel 10.3 utgör utdelning exempelvis inkomst 
av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst. I 
modellavtalet anges att utdelning från ett bolag med hemvist i en 
avtalsslutande stat till en person med hemvist i den andra avtalsslutande 
staten får beskattas i den andra staten. Artikel 10.2 medger dock källstaten 
rätt att ta ut skatt på utdelningen med särskilt angivna procentsatser. 
Källstatens beskattningsrätt är begränsad till 5 procent av utdelningens 
bruttobelopp om den som har rätt till utdelning är ett bolag (handelsbolag är 
dock undantagna) som innehar minst 25 procent av det utbetalande bolagets 
kapital. I övriga fall har källstaten rätt att ta ut skatt på utdelningen 
motsvarande högst 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Källskatten 
avräknas sedermera i hemviststaten.186

 
  

Huruvida utbetalningarna till sukuk-innehavarna behandlas som ränta eller 
utdelning påverkar följaktligen den skattemässiga behandlingen i Sverige av 
både SPV:t och sukuk-innehavarna. Om utbetalningarna behandlas som 
ränta får SPV:t göra avdrag för utgifterna och sukuk-innehavarna beskattas 
enbart i sin hemviststat. Utgör utbetalningarna istället utdelning har SPV:t 
ingen rätt till avdrag och sukuk-innehavarna kan bli skyldiga att betala 
källskatt i Sverige med upp till 15 procent av utdelningens bruttobelopp.  
Även om ny lagstiftning införs så att utbetalningar från SPV:t till en sukuk-
innehavare i Sverige ska behandlas och beskattas som ränteutgifter kan 
problem uppstå vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal. Detta genom 
att skatteavtalet eventuellt inte gör samma klassificering.  
 
Problematiken med att sukuk-utbetalningar inte behandlas i OECD:s 
modellavtal har uppmärksammats i länder som infört lagändringar rörande 
beskattningen av sukuk. I cirkuläret som gavs ut i Luxemburg avseende den 
skatterättsliga behandlingen av sukuk anges att problemen rörande 
tillämpningen av skatteavtal avseende sukuk får lösas genom ömsesidig 
överenskommelse mellan de avtalsslutande staterna. Åsikter om att sukuk-
utbetalningar skulle kunna falla in under artikel 11 i OECD:s modellavtal 
har dock framförts.187

                                                
185 Moder/dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG). 

 Även på andra håll har problematiken 
uppmärksammats och vikten av att OECD ser över sitt modellavtal i ljuset 
av den ökande förekomsten av muslimska finansieringsformer har 

186 Dahlberg, Mattias, A.a. s 162, 178.  
187 News Flash: Luxembourg Tax circular on Islamic finance published, Loyens & Loeff 
Avocats a la Cour, 27/1 2010, s. 3.   
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framhävts. Detta för att ge vägledning i skattefrågor som rör muslimska 
finansiella produkter och transaktioner.188

6.2 Problem specifikt relaterade till ijarah 
sukuk  

  

I avsnittet ovan har transaktionerna mellan investerarna och SPV:t 
behandlats. Vad avser den relationen är de olika typerna av sukuk 
strukturerade på samma sätt. Relationen mellan SPV:t och låntagaren skiljer 
sig dock åt beroende på vilket underliggande avtal strukturen är baserad på. 
Idag finns det 14 erkända typer av sukuk som eventuellt kan medföra olika 
skattekonsekvenser. Den följande delen fokuserar på ijarah sukuk som är 
den mest enhetligt tillämpade och vanligast förekommande. Ijarah sukuk är 
den mest principiellt intressanta typen av sukuk då den föranleder mest 
skatterättsliga problem. Det är även den typen av sukuk som motiverat de 
lagändringar som infördes i Storbritannien i Finance Act 2009.  
 
I detta avsnitt behandlas relationen mellan låntagaren och SPV:t vid ijarah 
sukuk. Ijarah-avtalet, som ingås mellan låntagaren och SPV:t och ligger till 
grund för ijarah sukuk, liknar på många sätt en sale and lease back-
transaktion (slb-transaktion). Detta genom att de tre huvudtransaktioner som 
vidtas till sin grund utgör ett köpeavtal, genom försäljningen av tillgången, 
ett hyres- /leasingavtal, genom låntagarens nyttjande av tillgången, samt ett 
återköpsavtal då tillgången ska övergå till den ursprungliga ägaren. För att 
undvika att sukuk skulle beskattas mindre fördelaktigt än konventionella 
obligationer undantog Storbritannien köpeavtalen som ingås mellan SPV 
och låntagare från stämpelskatt och kapitalvinstbeskattning och klargjorde 
även att avskrivningsrätten skulle tillfalla låntagaren även under 
leasingperioden. Slutligen skulle även hyresbetalningarna från låntagaren till 
SPV:t behandlas som ränta.  
 
För att utreda vilka beskattningskonsekvenser ijarah sukuk skulle utlösa i 
Sverige idag är det därför relevant att utreda hur en slb-transaktion 
beskattas. Det är även av intresse att utreda huruvida en slb-transaktion kan 
undantas de beskattningskonsekvenser som Storbritannien genom 
lagändringar ville undvika eller om en lagändring är önskvärd även i 
Sverige.  

6.2.1 Sale and lease back 

Leasing är ett engelskt ord och termen översätts vanligen som uthyrning 
eller förhyrning. Vid termens användning i avtalsrättsliga sammanhang vid 
nyttjanderätt av lös sak avses dock vanligtvis något annat än uthyrning i 
traditionell bemärkelse. Ett belysande exempel på skillnaderna mellan 
traditionell uthyrning och leasing är framförallt hyres- respektive 

                                                
188 Jahangiri, Kashif, The Rise & Rise of Islamic Finance, Financial Perspectives, november 
2009, s. 21-25, s. 25.  
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leasingtidens längd. Vid uthyrning är det vanligt med kortare hyresperioder, 
medan leasingavtal, så som ijarah sukuk, oftast löper på en tidsperiod av tre 
till sju år eller en längre tid beroende på leasingtagarens önskemål och 
leasingobjektets livslängd. En annan viktig skillnad är att ett leasingavtal i 
princip är ouppsägbart.189

 
 

I praktiken innebär leasing att ett finansbolag köper utrustning som ett 
företag är i behov av för att sedan upplåta den fulla nyttjanderätten till 
företaget. Därigenom är finansbolaget leasinggivare och företaget 
leasingtagare. De bokförings- och skattemässiga avskrivningarna 
tillkommer leasinggivaren som anses äga objektet. Den leasingavgift som 
leasingtagaren erlägger ska motsvara leasinggivarens anskaffnings- och 
refinansieringskostnader samt avskrivningar.  Den erlagda avgiften är 
skattemässigt avdragsgill. Genom leasing har leasingtagaren möjlighet att 
erhålla en högre finansieringsgrad än vad som hade varit möjligt vid 
exempelvis avbetalningsköp. Finansieringsformen kan även företas av 
företag med låg likviditet genom att det egna kapitalet inte binds utan kan 
förräntas på annat sätt. Normalt krävs ej heller att någon särskild säkerhet 
ställs, vilket är en viktig fördel med leasing. Därigenom har leasingtagaren 
möjlighet att disponera eventuella säkerheter för andra finansiella 
transaktioner. Möjligheten för företag att ansöka om lån påverkas ej av 
leasingen då finansieringsformen ej påverkar företagets skuldsida i 
balansräkningen. Leasingavgiften klassificeras som hyra och kostnadsförs 
direkt och i sin helhet, således påverkas resultatet. Vid jämförelse med lån 
och avbetalningsköp så görs avdrag för ränta men inte amortering. Vid köp 
får köparen skriva av på objektet men detta resulterar ej i den snabba effekt 
som direktavdrag medför. Leasing kan även vara av fördel då ett företag inte 
har tillräckligt hög beskattningsbar inkomst för att kunna utnyttja 
avskrivningsmöjligheterna.190

 
 

I samband med leasing uppkommer skatte- och civilrättsliga problem genom 
att leasingavtal ofta är en ”hybrid mellan hyra, köp och kreditgivning”.191 
Leasinggivarens situation blir att han genom avtalen i framtiden inte får 
någon eller en liten ekonomisk risk och rådighet över leasingobjektet. 
Därigenom uppstår frågor om äganderätt, avbetalningsköp och 
lånetransaktion. Det kan därmed föreligga svårigheter att rättsligt rubricera 
många leasingavtal.192

 
 

Vid en slb-transaktion säljs en egendom till ett företag som sedermera 
omedelbart hyr ut egendomen till den ursprungliga ägaren. Detta sker 
vanligast med ett uttryckligt eller underförstått villkor om att 
säljaren/hyresgästen skall få köpa tillbaka egendomen vid leasingperiodens 
utgång. Denna typ av transaktion förekommer främst då en ägare till 

                                                
189 Svenska Bankföreningen, Bankernas finansbolag 2007, juli 2008, s. 5 ff., 18 f. 
190 A.a. s. 5 ff., 18 f. 
191 SOU 1994:120, s. 330. 
192 RSV:s skrivelser 020923, Dnr. 4413-02/150, rubrik 1. 
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egendom vill lösgöra kapital mot att för framtiden betala periodiska 
belopp.193

 
 

6.2.1.1 Sale and lease back av fast egendom 
Då en låntagare vid ijarah sukuk överlåter en fastighet till ett SPV för att 
sedermera nyttja fastigheten genom att erlägga ett förutbestämt belopp till 
SPV:t liknar förfarandet på många sätt en slb-transaktion av fast egendom. 
Formellt sett utgör en slb-transaktion en försäljning av en tillgång som 
kombineras med ett leasingavtal med den ursprunglige ägaren av tillgången. 
Den aktuella egendomen disponeras oftast kontinuerligt av 
säljaren/leasingtagaren och lämnar ej dennes besittning. Vid 
leasingperiodens slut återköper leasingtagaren egendomen.  
 
En slb-transaktion med återköpsoption på fast egendom sker genom att 
parterna upprättar tre avtal som till det yttre kan ses som fristående. Ett 
köpeavtal, ett hyresavtal och ett optionsavtal. Köpeavtalet framställs i 
enlighet med formkraven i 4 kap. 1 § JB194. I överensstämmelse med 
köpekontraktet överlåter fastighetsägaren/säljaren fastigheten till 
finansiären/köparen. Köpeskillingen bestäms utifrån fastighetens 
marknadsvärde och betalas vanligen kontant vid tillträdesdagen. I sedvanlig 
ordning söks och beviljas lagfart och stämpelskatt uttas på vanligt sätt. I 
vissa fall erläggs stämpelskatten av säljaren och annars av köparen. 
Stämpelskatten kommer att behandlas vidare nedan. Hyresavtalet och 
optionsavtalet som upprättats lämnas inte in till inskrivningsmyndighet.195 
Som ett villkor för förvärvets fullbordan anges ofta i köpehandlingarna att 
ett hyresavtal ska upprättas mellan köparen och säljaren, dock förkommer ej 
optionen som ett köpevillkor i köpehandlingen.196 Den vidtagna 
transaktionen behandlas och beskattas som ett vanligt köp. Därigenom tar 
säljaren upp hela den bokföringsmässiga vinsten som intäkt i 
resultaträkningen och fastigheten redovisas inte längre i balansräkningen. 
Den eventuella vinsten tas upp till beskattning (kapitalvinstbeskattning) och 
köparen anses vara skattemässig ägare och har således rätt till avdrag för 
värdeminskning avseende fastigheten.197

 
 

Av hyresavtalet framkommer att säljaren har rätt att hyra fastigheten 
avseende viss längre tid, ofta för en tidsperiod på 10 - 20 år. Hyresgästen 
(säljaren) ska enligt avtalet svara för underhåll samt för de kostnader som 
kan åsamkas köparen i egenskap av lagfaren ägare av fastigheten. Här 
inkluderas även kostnader som avser skatter och avgifter. Den av 
hyresgästen erlagda hyresavgiften avser även försäkringskostnader och 
hyresgästen svarar för skador eller försämringar av fastigheten under 
hyrestiden. Om hinder i nyttjandet skulle föreligga medför det ej minskning 

                                                
193 Hellner, Jan, Hager, Richard, Person, Anina H., Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt, 1 
häftet, särskilda avtal, femte upplagan, Nordstedts juridik, Mölnlycke, 2010, s. 204. 
194 Jordabalken (1970:994).  
195 SOU 1991:81 s. 110. 
196 A.a. s. 66. 
197 A.a. s. 67. 
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eller befrielse från skyldigheten att erlägga hyresavgifterna. Hyran bestäms 
utifrån hyresvärdens (köparens) krav på förräntning av köpeskillingen. 
Hyran består främst av en räntedel och en avskrivningsdel. Den del som 
avser avskrivningen motsvarar den värdeminskning fastigheten bedöms 
undergå under hyrestiden eller vad avser den för köparen högsta tillåtna 
skattemässiga avskrivningen på fastigheten.198

 
 

Enligt optionsavtalet förbinder sig köparen att på säljarens begäran sälja 
tillbaka fastigheten efter viss försutten tid. Det föreligger en rätt för 
säljaren/hyresgästen att köpa tillbaka fastigheten efter att viss karenstid (ofta 
5 - 10 år) förflutit sedan det ursprungliga köpet, eller efter uppsägning av 
hyresavtalat. Någon skyldighet att köpa tillbaka fastigheten föreligger dock 
ej för säljaren. Optionspriset avseende fastigheten är bestämt i förväg eller 
beräknas enligt angiven beräkningsgrund med den ursprungliga 
köpeskillingen som utgångspunkt. Vanligtvis motsvarar priset inköpspriset 
subtraherat med avskrivningsbetalningen under hyrestiden. Då uppsägning 
sker från hyresgästens sida på grund av kontraktsbrott, exempelvis genom 
bristande hyresbetalning förverkas hyresrätten och optionsrätten.199

 
 

Enligt svensk rätt är en utfästelse att i framtiden sälja fast egendom inte 
bindande. Det framkommer ej direkt av JB men anses följa av den 
ömsesidighetsprincip för partsbildning som torde grundas på formkravet för 
fastighetsköp och i ÄJB:s200 förbud mot resolutiva villkor. Om en 
överenskommelse träffats mellan parterna om att säljaren ska inneha en 
återköpsrätt av fastigheten men handlingen inte intagits i köpehandlingen 
saknar den verkan och köpeavtalet i sig består. Då återköpsrätten intagits i 
köpehandlingen får den dock betydelse. Är den att anse som ett 
återgångsvillkor är den giltig om den avtalats för maximalt två år. Löper 
avtalet under en längre tid än två år är hela köpet ogiltigt. Anses istället 
återköpsrätten som en utfästelse att återsälja fastigheten är den ogiltig 
medan köpet i princip består, detta oavsett vilken tid som avtalats för 
återköpsrättens inträdande. 201

 
 

Optionsrätt att förvärva fast egendom är således ogiltig. Då utfästelsen att 
sälja inte är giltig kan inte optionsinnehavaren rättsligen framtvinga en 
överlåtelse av egendomen på grundval av köpoptionen. Möjlighet att kräva 
skadestånd på grund av att säljaren underlåter att uppfylla utfästelsen 
föreligger ej heller. Det är därigenom osäkert i vilken mån beskattning kan 
komma ifråga då själva optionsrätten är ogiltig. Den ogiltiga köpoptionen 
saknar därmed marknadsmässigt omsättningsvärde men kan dock åsättas ett 
värde av parterna då den kan bli föremål för överlåtelse.202 Att överlåtelser 
av köpoptioner avseende fast egendom ska beskattas framkommer av RegR 
praxis203

                                                
198 A.a. s. 110 f. 

 men kommer dock ej att beröras vidare, då detta händelseförlopp ej 

199 A.a. s. 110 f. 
200 Äldre jordabalken (i 1734 års lag). 
201 SOU 1991:81 s. 87 f. 
202 A.a. s. 180 f. 
203 Se RÅ 1990 ref. 80. 
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kan förekomma vid en ijarah sukuk eftersom optionsinnehavaren har en 
skyldighet att återköpa egendomen. 
 
Slutligen kan en slb-transaktion utformas på olika sätt. Först och främst så 
som grundtransaktionen är utformad då det sker ett köp av en fast egendom 
med rätt för säljaren att nyttja och återköpa fastigheten. Det kan även vara 
ett köp av en fast egendom genom ett bolag med rätt för säljaren att nyttja 
bolagets fastighet och sedermera köpa bolaget. Den tredje konstellationen är 
att ett bolag köps med rätt för säljaren att nyttja bolagets fastighet för att 
sedan återköpa bolaget.204

 

 Den andra och den tredje konstellationen får 
antas vidtas då parterna vill säkerställa att köpeoptionen blir civilrättsligt 
giltig genom att istället paketera fastigheten i ett bolag och därigenom få 
tillgång till fastigheten genom bolaget. Den ursprungliga ägaren har sedan 
rätten att köpa samtliga aktier i bolaget och därmed återfå ägandet till 
bolaget.  

6.2.1.1.1 Stämpelskatt  
Utgivande av ijarah sukuk innebär, som redogjorts för ovan, ofta att fast 
egendom överförs från låntagaren till SPV:t och på förfallodagen från SPV:t 
tillbaka till låntagaren.  En skattekonsekvens som kan aktualiseras vid 
transaktionerna är således påförande av stämpelskatt. Vid förvärv och 
inteckning påförs fastighetsägaren stämpelskatt enligt lagen om stämpelskatt 
vid inskrivningsmyndighet.205 Vid de flesta typer av fastighetsförvärv 
beskattas fysiska personer med 1,5 procent och juridiska personer med 4,25 
procent av vad som utgör köpeskillingen.206 I de fall taxeringsvärdet 
överstiger köpeskillingen sker beskattningen på grundval av 
taxeringsvärdet.207 Stämpelskatt på förvärv av fast egendom utgår däremot 
inte om förvärvet utgör en gåva. Ett krav är att ersättningen som erläggs 
understiger 85 procent av egendomens taxeringsvärde (4-5 §§ Lag om 
stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet). Enligt praxis krävs dock även att 
gåvoavsikt föreligger avseende den förvärvade tillgången.208

 

 Saknas 
gåvoavsikt utgår därmed stämpelskatt trots att ersättningen understiger 85 
procent av taxeringsvärdet.   

I ett försök att undgå att stämpelskatt påförs ett förvärv av fast egendom i en 
sukuk-struktur skulle ersättningen kunna begränsas till att inte vara mer än 
85 procent av taxeringsvärdet. Ett sådant försök torde dock inte påverka 
stämpelskatten eftersom det per definition inte finns någon gåvoavsikt i ett 
sukuk-förfarande. Sukuk är ett finansiellt upplägg och vidtas för att 
exempelvis frigöra kapital och för att investerarna ska kunna erhålla kapital 
genom innehavande av obligationer. Gåvoavsikt kan även uteslutas genom 

                                                
204 SOU 1991:81. 
205 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet. 
206 Lag (2010:774) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndighet. 
207 Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, 8:e upplagan, Iustus förlag, Uppsala 2008, s. 156.  
208 Hovrätten för västra Sverige, 2007-07-27, mål nr. 2222-07. 
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att hela transaktionsarrangemanget bygger på att egendomen ska återföras 
till den ursprungliga ägaren.  
 
För att en sukuk-struktur inte ska beskattas mindre fördelaktigt än 
konventionella obligationer bör ingen stämpelskatt utgå eftersom en 
konventionell obligation inte utlöser någon sådan beskattning. Även vid en 
jämförelse med en säkerställd obligation framstår beskattningen av ijarah 
sukuk som mindre fördelaktig. Då fast egendom används som säkerhet för 
en konventionell obligation (säkerställd obligation) genomförs inget förvärv 
av den fasta egendomen, däremot kan inteckning i fast egendom användas 
som säkerhet (1 kap 2 §, 3 kap 1 § Lag om utgivning av säkerställda 
obligationer)209

 

. För inteckning i fast egendom och tomträtt inträder 
skyldigheten att betala stämpelskatt när inteckningen beviljas och 
stämpelskatten är vid en sådan inteckning 2 procent (24-25 §§ Lag om 
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). För en juridisk person innebär 
detta att en överlåtelse av en sukuk-tillgång beskattas med 2,25 procent mer 
än inteckningen som sker vid en säkerställd obligation. Ytterligare en 
skillnad är att vid en ijarah sukuk-struktur påförs stämpelskatt för två 
transaktioner, den initiala överföringen till SPV:t samt återföringen till 
låntagaren, medan en säkerställd obligation enbart resulterar i stämpelskatt 
för inteckningen.    

Vid försäljning eller inlösen av en obligation utlöses ingen stämpelskatt då 
en obligation utgör ett värdepapper och inte en fastighet. Dock kan problem 
eventuellt uppkomma då en obligation vid ijarah sukuk specifikt avser en 
viss fastighet eller del av fastighet. Troligtvis skulle problem ej uppkomma i 
Sverige men det skulle vara lämpligt att tydliggöra detta för att inbringa den 
tydlighet som är önskvärd. Sådan lagstiftning infördes i Storbritannien då 
rättsläget ansågs vara oklart.  
 

6.2.1.2 Sale and lease back av lös egendom  
En slb-transaktion av lös egendom konstrueras på samma sätt som slb av 
fast egendom. Den största principiella skillnaden mellan slb av fast 
respektive lös egendom är att fast egendom regleras i JB och måste följa 
vissa formkrav. Formkraven påverkar exempelvis giltigheten av 
optionsrätten. 
 
Inom skattelagstiftningen återfinns ingen reglering vad avser leasing av lös 
egendom. Därigenom avgörs de skattemässiga konsekvenserna utifrån 
generella skatteregler och allmänna skatterättsliga principer. Vanligtvis 
anses leasing av lös egendom utgöra hyresavtal vari någon skillnad mellan 
finansiell- och operationell leasing ej föreligger. Den som anses vara ägare 
till leasingobjektet följer normalt av den civilrättsliga bedömningen.210

                                                
209 Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. 

 
Under leasingperioden har leasinggivaren rätt till värdeminskningsavdrag 
avseende leasingobjektet och leasingtagaren har rätt till avdrag för hela 

210 SOU 1994:120 s. 203.  
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leasingavgiften. 211 Det förkommer inget särskilt skatterättsligt 
äganderättsbegrepp utan det är det civilrättsliga äganderättsbegreppet som 
utgör grunden för bedömningen. De regler som gäller på området återfinns i 
lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.212(AvbL) och 
konsumentkreditlagen213

  

, vilka tar sikte på gränsdragningen mellan 
avbetalningsköp och uthyrning. Av 1 § 3 st. AvbL följer att: 

”Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen sker som vederlag 
för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att 
den till vilken varan utlämnas skall bli ägare till denna” 
 
Denna regel torde ge uttryck för en kodifiering för den allmänna princip 
som gäller inom såväl civilrätten som skatterätten, dvs.  principen om att 
parterna inte innehar rätten att disponera över den rättsliga klassificeringen 
vad avser ingångna rättshandlingar. Det framkommer även av RÅ 1998 ref. 
58 att vid avtalstolkning ska partsavsikten och den egentliga innebörden av 
avtalet försöka utrönas. Dock leder inte den gemensamma partsavsikten till 
att parterna kan bestämma vilken rättslig figur avtalet avser. Den 
gemensamma partsavsikten är snarare avgörande när det gäller innebörden 
av de olika villkoren och rättshandlingarna.214 I den civilrättsliga doktrinen 
har gränsdragningen mellan avbetalningsköp och leasing diskuterats 
ingående och gemensamt för författarna är att de anser att utrymmet för att 
omklassificera ett leasingavtal till ett köpeavtal är ytterst begränsat med stöd 
av AvbL.215 Denna restriktivitet har återspeglats i RegR:s praxis216

 

 men 
frågan är om detta förhållningssätt har frångåtts genom flygplansleasing-
domen som kommer att beskrivas nedan.  

När ett optionsavtal träffas avseende lös egendom vid en slb-affär medför 
det inte någon beskattning hos optionsinnehavaren/säljaren. När 
köpeoptionen utnyttjas av optionsinnehavaren sker ett förvärv genom ett 
köp av den tillgången som avser optionsrätten. Förvärvsdagen är den dag då 
optionen utnyttjas. För optionsinnehavaren medför inte utnyttjandet av 
optionen någon kapitalvinstbeskattning. Om optionsinnehavaren därefter 
säljer tillgången får han uppta det pris som erlagts vid utnyttjandet av 
optionen samt tillägg för det eventuella belopp som erlagts i samband med 
optionsavtalets ingående vid beräkning av kapitalvinsten.217

 
 

6.2.1.3 Klassificering vid sale and lease back 
Som ovan framgått föreligger det klassificeringsproblem rörande såväl 
leasing som slb, något som resulterar i osäkerhet avseende 
beskattningskonsekvenserna. Ett intressant exempel som belyser 
                                                
211 SOU 1994:120 s. 209.  
212 Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. (1978:599). 
213 Konsumentkreditlagen (1992:830). 
214 Baekkevold, Arne, Leasing, SvSkT, nr 6-7, 2002, s. 435-450 s. 442. 
215 Se exempelvis Millqvist, Göran, Finansiell leasing: om det finansiella leasingavtalets 
civilrättsliga innebörd och reglering, Juridiska föreningen, Lund, 1986, s. 86. 
216 RÅ 1989 ref. 62.  
217 SOU 1991:81, s. 178 f. 
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klassificeringsproblematiken och dess inverkan på beskattningen återfinns i 
RegR:s praxis. 
 
RegR har meddelat två uppmärksammade domar218

 

 avseende överklagade 
förhandsbesked angående slb-affärer med fastigheter. Omständigheterna 
som förelåg var att ett finansbolag ville köpa en fastighet av en 
fastighetsägare och sedan hyra ut fastigheten till den ursprungliga 
fastighetsägaren. Avsikten var att vid avtalsförhållandets slut skulle 
fastigheten återsäljas till den ursprunglige fastighetsägaren. RegR 
konstaterade att transaktionen till sin form utgjorde ett köpeavtal och utgick 
ifrån att transaktionen i egenskap av fastighetsköp var civilrättsligt giltig. 

Därefter konstaterade RegR generellt att: 
 
”Vid bestämmandet av de skatterättsliga konsekvenserna av transaktionen 
uppkommer primärt spörsmålet om de rättshandlingarna mellan parterna, 
som enligt sin form utgör köp, hyra och återköp av fastighet, skall tilläggas 
den innebörd de har enligt formen eller om man skall bortse från denna och 
utgå från andra rättsliga institut som man finner mera ägnade för 
transaktionerna än de av parterna valda.”219

 
 

RegR konstaterade dock att omständigheterna inte var sådana att avtalen 
skulle frångås och uttalade följande: 
 
”Av det sagda framgår att skäl kan anföras för att ge avtalen en annan 
innebörd än den deras utformning anvisar. Dessa skäl har emellertid inte 
den styrka som enligt det föregående bör krävas för att anse rättsläget vara 
ett annat än det som följer av parternas rättshandlingar. Avtalen bör 
således anses innefatta en överföring av äganderätten till fastigheten till 
bolaget.”220

 
 

Finansbolaget ansågs alltså ha köpt den i fallet aktuella fastigheten trots att 
denna omgående hyrts ut till säljaren. Detta följer av att RegR ansåg att 
transaktionens upplägg i övrigt inte innebar att det förelåg omständigheter 
som klart visat att den reella och den av parterna åsyftade innebörden av 
transaktionen i dess helhet, alltså överlåtelse - hyra - option, varit en annan 
och att avtalen därigenom bör innefatta en överföring av äganderätten av 
fastigheten till bolaget.221

 
 

Genom dessa domar har RegR slagit fast att inkomstskatterättsligt ska 
fastighetsleasing behandlas som en fastighetsöverlåtelse 
(omsättningsöverlåtelse), en återhyrning och en rätt för den ursprunglige 
fastighetsägaren att återköpa fastigheten. Därigenom ansåg RegR att det inte 

                                                
218 RÅ 1989 ref. 62 I - II. 
219 A.a. 
220 A.a. 
221 Lodin, m.fl., A.a. s. 306. 
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förelåg tillräckligt starka skäl för att behandla de vidtagna transaktionerna 
som en lånetransaktion med den aktuella fastigheten som säkerhet.222

 
  

Om RegR istället hade kommit fram till att det inte var ett omsättningsköp, 
utan som majoriteten uttryckte klassificera förfarandet genom ”andra 
rättsliga institut som man finner mera ägnade för transaktionerna.” Det torde 
avse en säkerhetsöverlåtelse eller pantsättning och därmed skulle fastigheten 
i skatterättsligt hänseende anses ägd av säljaren. Vid tolkning av RegR:s 
dom torde det leda till att då en slb-affär civilrättsligt utgör ett 
omsättningsköp ska köparen beskattas som ägare till fastigheten medan om 
förfarandet däremot civilrättsligt utgör en säkerhetsöverlåtelse ska 
transaktionen behandlas som ett lån där fastigheten används som säkerhet. 
Säljaren är då den som är att anse som skattemässig ägare till fastigheten. I 
de fall optionen avser lös egendom sker bedömningen på samma sätt, dvs. 
att transaktionen då den anses utgöra en säkerhetsöverlåtelse ska behandlas 
som ett lån med den aktuella egendomen som säkerhet. Den aktuella 
egendomen anses därmed fortfarande tillhöra säkerhetssäljaren.223

 

 Det 
avgörande blir följaktligen huruvida det finns tillräckligt starka skäl att 
omklassificera en slb-transaktion vid ijarah sukuk så att denna behandlas 
och beskattas som en säkerhetsöverlåtelse men dock ej klassifceras som en 
sådan.  

6.2.1.4 Flygplansleasing-domen och dess 
efterverkningar 

I de ovan nämnda rättsfallen vidtogs ingen omklassificering men RegR 
tydliggjorde att detta förfarande är möjligt avseende slb-transaktioner. I 
motsats till 1989 års fall har RegR i RÅ 1998 ref. 58, den så kallade 
flygplansleasing-domen, valt att bortse från den av parterna valda 
benämningen avseende avtalet. Flygplansleasing-domen avsåg 
klassificering vid leasing men är principiellt av intresse för att utröna 
RegR:s bedömningspunkter. I samband med flygplansleasing-domen 
avgjorde RegR även två andra mål224

 

 om slb av inventarier där utfallet blev 
som i flygplansleasing-domen med liknande bedömning. 

I flygplansleasing-domen hade RegR till uppgift att bedöma innebörden av 
ett avtal om leasing av flygplan. Enligt det aktuella avtalet var ett 
kommanditbolag köpare och därefter uthyrare av det i fallet aktuella 
flygplanet. Kommanditbolaget yrkade att i egenskap av ägare inneha rätten 
till värdeminskningsavdrag avseende anskaffningsutgiften. RegR ansåg 
dock inte att kommanditbolaget var ägare och uthyrare av flygplanet och 
medgav därav inte rätten till värdeminskningsavdrag. RegR anförde som 
grund för sitt ställningstagande att avtalen innebar att den av parterna som 
angavs vara hyrestagare var den som utövade ”de väsentliga 
ägarfunktionerna med avseende på flygplanet, att avtalsparterna vid 
                                                
222 Bergström, Sture, Två avgöranden av regeringsrätten ang s.k. fastighetsleasing, 
Skattenytt, nr 6, 1989, s. 261-270 s. 266. 
223 SOU 1991:81, s. 199. 
224 RÅ 1998 ref. 58 II och III. 
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ingåendet av avtalen förutsatt att kommanditbolaget inte skulle komma att 
återta planet när denna tid gått ut och att kommanditbolaget med stor 
säkerhet kunnat beräkna det ekonomiska utfallet av arrangemanget från 
början.”225 Därmed nekades kommanditbolaget rätten till 
värdeminskningsavdrag avseende anskaffningsutgifterna.226

 
  

Flygplansleasing-domen har skapat stor rättsosäkerhet om vad som gäller 
vid klassificering av leasingavtal. Den restriktivitet som tidigare 
förespråkades kan nu inte anses gälla lika klart och det finns anledning att 
tro att rättsläget är förändrat. Det föreligger osäkerhet kring under vilka 
förutsättningar det egentligen är möjligt att omklassificera ett leasingavtal. 
Som ett resultat härav presenterade finansdepartementet en promemoria den 
16 maj 2002 med förslag till ändrade inkomstskatteregler vid leasing av 
inventarier.227

 

 I promemorian föreslås uttryckliga skatteregler avseende 
leasing av inventarier. Dessa innebär i korta drag att en leasinggivare som i 
huvudsak endast tar en kreditrisk inte skall beskattas för uthyrning av 
egendom utan för utlåning av kapital. Denna princip ska dock inte tillämpas 
på leasar där löptiden är maximalt fem år. Genom undantaget kommer 
många leasar att även i fortsättningen behandlas som hyrestransaktioner. 
Enligt de nya leasingreglerna ska leasinggivaren alltid skriva av på 
leasingobjektet om leasingperioden är fem år eller kortare under 
förutsättning att han är ägare till objektet. I de fall leasingperioden 
överstiger fem år har leasinggivaren inte rätt till avskrivningar om: 

1. ”någon har ställt ut en restvärdesgaranti 
2. någon har fått en option att köpa tillgången till ett pris som 

understiger det förväntade marknadsvärdet när optionen kan 
utnyttjas, eller 

3. leasingtiden överstiger 75 % av tillgångens förväntade ekonomiska 
livslängd.” 

 
Leasingtagaren ska skriva av om: 
 

1. ”han själv har ställt ut en restvärdesgaranti, 
2. han själv har fått option att köpa tillgången där lösenpriset 

understiger objektets förväntade marknadsvärde, eller 
3. leasingtiden överstiger 75 % av objektets förväntade ekonomiska 

livslängd.” 
 
I de fall avskrivningsrätten tillfaller leasinggivaren ska han ta upp hela 
leasingavgiften som skattepliktig inkomst och i annat fall bara räntedelen. 
När leasingtagaren är den som är berättigad att skriva av ska han inte dra av 
för amorteringsdelen av leasingavgifterna, men när leasingtagaren inte är 
den avskrivningsberättigade ska han dra av hela leasingavgiften.228

                                                
225 RÅ 1998 ref. 58. 

 Ett 
problem som dock följer av promemorian är att det kommer föreligga en 

226 Lodin, m.fl., A.a. s. 321. 
227 Ds 2002:16 - Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier. 
228 Ds 2002:16 - Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier, s. 7 f. 
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situation när varken lesingtagaren eller leasinggivaren kommer att inneha 
rätten att skriva av på tillgången. Så är fallet när ”leasingtiden överstiger 
fem år men understiger 75 % av tillgångens förväntade ekonomiska 
livslängd och tredje man har ställt ut en restvärdesgaranti eller fått en billig 
option”. Vid denna situation ska leasingtagaren dra av hela 
leasingavgiften.229

 
 

6.2.1.5 Beskattning av sale and lease back då 
köpeavtalet betraktas som en 
säkerhetsöverlåtelse 

Det föreligger en skatterättslig debatt angående fastighetsleasing där två 
huvuduppfattningar har gjort sig gällande. Den ena uppfattningen 
förespråkar att slb-transaktionen civilrättsligt och skatterättsligt ska 
behandlas som en vanlig omsättningsöverlåtelse med ett ingånget hyresavtal 
mellan parterna och att säljaren innehar en optionsrätt, som inte är juridiskt 
bindande, att få köpa tillbaka fastigheten. Den andra uppfattningen är att 
transaktionen ska anses utgöra och behandlas som en lånetransaktion där 
säljaren ska fortsätta att beskattas för fastigheten och att det som är 
avdragsgillt respektive skattepliktigt endast avser den del av hyresavgiften 
som anses utgöra ränta.230

 
  

I de fall en slb-affär civilrättsligt klassificeras som en säkerhetsöverlåtelse 
torde den av säljaren säkerhetsöverlåtna egendomen skattemässigt anses 
vara ägd av säkerhetssäljaren och transaktionen bör i övrigt behandlas som 
en kreditgivning mot säkerhet i den aktuella överlåtna egendomen. Vad 
avser beskattningen resulterar det i att säljaren inte ska beskattas i samband 
med säkerhetsöverlåtelsen av egendomen. Säljaren kommer inte att ha rätt 
till avdrag för det som idag betecknas som hyra utöver den del som 
motsvarar marknadsmässig ränta på köpeskillingen. Den del av hyran som 
inte är avdragsgill för säljaren är ej heller skattepliktig för köparen. Det är 
säljaren som är att anse som skattemässig ägare till egendomen och innehar 
därmed rätten till avdrag vad avser egendomen. Vid fast egendom innehar 
säljaren sedvanlig rätt till avskrivningar för allt avseende driftkostnader 
antingen i form av värdeminskningsavdrag eller direkt. Då säljaren utnyttjar 
återköpsrätten till egendomen ska detta förfarande inte föranleda någon 
beskattning hos köparen eller säljaren.231

                                                
229 Baekkevold, A.a. s. 438. 

 Det är i detta hänseende inte av 
intresse att redogöra för vad som inträffar om säljaren överlåter optionen 
eller om säljaren avstår från sin rätt att lösa tillbaka egendomen, eftersom 
det vid ijarah sukuk föreligger en skyldighet för säljaren att återta 
egendomen vid avtalsfristens slut.  

230 Bergström, A.a. s. 261. 
231 SOU 1991:81, s. 200-201. 
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6.2.2 Slutsatser avseende ijarah sukuk  
För att ijarah sukuk inte ska missgynnas skatterättsligt krävs att slb-
förfarandet behandlas som en säkerhetsöverlåtelse utan att klassificeras som 
en sådan. Säljaren ska därmed skattemässigt anses vara ägare till tillgången. 
Detta resulterar i att låntagaren har rätt till avdrag för den del av ”hyran” 
som utgör marknadsmässig ränta och att SPV:t beskattas för motsvarande 
del. Det innebär vidare att den initiala överlåtelsen och återföringen av 
tillgången undantas beskattning.  
 
I 1989 års fall framkommer att då det föreligger tillräckligt starka skäl kan 
en slb-transaktion omklassificeras. I det aktuella målet ansåg dock RegR att 
sådana starka skäl inte förelåg. Som ovan redogjorts för torde en slb-
transaktion civilrättsligt kunna klassificeras som en säkerhetsöverlåtelse. 
RegR valde dock i 1989 års fall att inte ändra den rättsliga benämningen. 
Hade RegR istället ansett att tillräckligt starka skäl förelåg för att 
omklassificera förfarandet låg det enligt RegR närmast till hands att betrakta 
transaktionen som ett lån med egendomen som säkerhet för lånet. 
Därigenom är det inte främmande för RegR att se en slb-transaktion som en 
säkerhetsöverlåtelse. Att RegR hävdade att tillräckligt starka skäl inte 
förelåg bör även ses i ljuset av att målet är mer än tjugo år gammalt. 
Utvecklingen efter dessa mål har visat på ett mer avslappnat förhållningssätt 
till omklassificering. Som ovan redogjorts för är omklassificering baserat på 
rättshandlingarnas verkliga innebörd idag ett mer vanligt förekommande. 
 
Även i flygplansleasing-domen har RegR vidtagit en omklassificering. I det 
aktuella fallet var det ett leasingavtal och RegR nekade 
värdeminskningsavdrag för leasinggivaren då denne inte ansågs vara ägare. 
RegR har i domen fäst stor vikt vid att hyrestagaren utövat de väsentliga 
ägarfunktionerna och att kommanditbolaget inte haft för avsikt att återta 
planet i besittning vid avtalsfristens slut. Även det faktum att det 
ekonomiska utfallet kunnat beräknas vid början av avtalsförhållandet var 
avgörande. Vid en analogitolkning av detta rättsfall torde det vid ijarah 
sukuk tala för att det är den ursprungliga ägaren som är den part som skulle 
inneha rätten till värdeminskningsavdrag. Detta då det är låntagaren som 
utövar de väsentliga ägarfunktionerna men kanske främst för att det aldrig 
föreligger någon avsikt att tillgången ska överföras till SPV:t vid 
avtalsfristens slut. Även företeelsen att tillgången aldrig har varit i SPV:ts 
besittning talar för att det inte enligt skatterättslig mening är att ses som 
ägare och därmed inte ska inneha rätten till värdeminskningsavdrag. Vad 
avser det ekonomiska utfallet torde parterna ha kunnat beräkna detta vid 
avtalets ingående. Därmed torde rätten till värdeminskningsavdrag tillfalla 
låntagaren vid en ijarah sukuk. 
 
Enligt detta synsätt torde det vid ett ijarah sukuk-förfarande vara möjligt att 
behandla transaktionerna som en säkerhetsöverlåtelse enligt praxis. Det är 
av värde att uppmärksamma detta då en sådan behandling skulle föranleda 
det skatterättsliga utfallet som är önskvärt vid ijarah sukuk. Det bör dock 
erinras att ijarah sukuk inte ska klassificeras som ett konventionellt lån med 
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säkerhet, då tillgången de facto inte används som säkerhet. Tillgången utgör 
en del i obligationsstrukturen och fyller ett annat syfte än vad en 
konventionell säkerhet gör.   
 
Det torde därför vara önskvärt att frambringa klarhet och tydlighet genom 
lagstiftning som anger att ijarah-avtalet som används i en sukuk-struktur ska 
behandlas och beskattas som en säkerhetsöverlåtelse. Att det krävs 
lagstiftning för att klargöra problematiken avseende leasing och slb är redan 
uppmärksammat genom de utredningar som publicerats år 1991, 1994 och 
2002. Inga lagstiftningsåtgärder har dock vidtagits till följd av 
utredningarna, något som kan anses vara ett problem då lagstiftningen inte 
anpassas till ”nya” finansieringsformer. Det får även anses vara rättsosäkert 
att välja denna typ av finansieringsform då parterna inte med säkerhet kan 
veta hur transaktionerna kommer att klassificeras och behandlas. Denna 
rättsosäkerhet gör det oattraktivt att skapa finansiering genom ijarah sukuk i 
Sverige idag.  
 
Genom en lagändring är det dock, som nämnt ovan, önskvärt att tydliggöra 
att ijarah sukuk inte ska anses utgöra en säkerhetsöverlåtelse utan att 
förfarandet enbart ska behandlas som ett sådant. Detta för att undvika att 
ijarah sukuk klassificeras som ett räntebärande lån med säkerhet då detta 
strider mot Sharia. Om lagändringen följer vad som ovan framkommit torde 
detta inte vara ett problem då det istället för ränta och ränteavdrag talas om 
avdrag för den del av hyran som motsvarar marknadsmässig ränta. På så sätt 
undviks att det belopp som kontinuerligt erläggs av låntagaren klassificeras 
som ränta.  
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7 Avslutande reflektioner  
I denna uppsats har vi gjort ett försök att visa på skatterättsliga problem 
avseende utfärdande av sukuk i Sverige. Vi anser inte att det finns några 
principiella problem med att införa sukuk som en ny finansiell produkt i 
svensk lagstiftning. Som vi pekat på är det inte helt främmande att 
skattemässigt behandla ett rättsligt institut som om de utgjorde ett annat 
rättsligt institut. Det kvarstår dock problem som kräver vidare utredningar, 
exempelvis frågor avseende den civilrättsliga äganderättsproblematiken.   
 
Vi anser att det vore av värde att vidare utredningar vidtogs på området och 
att behovet av lagstiftning uppmärksammades. Detta är önskvärt både för att 
möjliggöra sukuk som en alternativ produkt för de som söker finansiering 
eller investeringsalternativ, men även om Sverige har för avsikt att följa den 
utveckling som pågår i Europa. Som belysts i tidigare avsnitt gavs de första 
muslimska obligationerna i Europa ut av icke-muslimska aktörer, detta tyder 
på att denna finansieringsform inte enbart är av intresse för praktiserande 
muslimer utan även för andra aktörer som önskar anskaffa finansiering 
respektive investera kapital.  
 
Vid eventuell lagstiftning avseende sukuk är det viktigt att hänvisningar till 
muslimsk rätt undviks då det inte bör vara fråga om att införliva muslimsk 
rätt i den svenska lagstiftningen, utan om att möjliggöra en ny 
finansieringsform. Detta är också det som debatten i Frankrike har 
fokuserats på. Inför den nya lagstiftningen i Storbritannien bedömdes dock 
ett möjliggörande av sukuk inte ha några negativa effekter eftersom 
förfarandet är frivilligt och endast påverkar de som vill använda sig av det.  
Genom att möjliggöra sukuk i Sverige bör ingen skatterättslig särställning 
eftersträvas utan avsikten bör vara att muslimska obligationer ska beskattas 
som konventionella obligationer och därmed åtnjuta en likabehandling. Det 
är dock viktigt att undvika att klassificera obligationen som en 
konventionell obligation och därmed klassificera avkastningen som ränta 
och istället enbart föreskriva att obligationen ska behandlas som en sådan.  
 
Det är även önskvärt att termen sukuk ersätts med en neutral term, något 
som skett i både Storbritannien (Alternative Finance Investment Bond) och 
Irland (specified financial transaction). Eventuell lagstiftning på området 
måste förses med tydliga rekvisit och en tydlig definition av vad den nya 
finansieringsformen innebär. Något krav på att upplägget generellt ska vara 
förenligt med muslimsk rätt bör inte förekomma. Det ska inte påverka 
bedömningen huruvida den som avser att använda sig av sukuk gör detta för 
ändamål som strider mot muslimsk rätt, exempelvis genom att finansiera 
alkoholproduktion, eller inte. Finansieringsformen måste vara möjlig för 
alla som uppfyller rekvisiten oavsett religiös åskådning.  
 

Zara Hellmark 
    Klara Sirén 
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