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❖ Vad är en fond?
❖ Vilka typer av svenska fonder finns det?
❖ Hur beskattas fonderna och dess investerare?
❖ Hur påverkas försäkringsbolag?
❖ Vilka utländska fonder finns det?
❖ Vad är avgörande i bedömningen om en utländsk 

fond motsvarar en svensk värdepappersfond eller 
specialfond?

❖ Investeringar i utländska alternativa 
investeringsfonder

❖ Skattemässig hantering av investeringar i utländska 
riskkapitalfonder

 

Under dagens webinarium 
kommer vi att ta upp 
följande:
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Kapital avsatt för särskilda ändamål, 
förvaring eller värdepapper
- Svenska Akademins ordlista
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• Fondens rättsliga konstruktion härrör från 
trustbegreppet från det anglosachsiska rättssystemet.

• Grundmodellen för fondverksamhet är tänkt som en 
“triangel” - investerare, förvaltare och 
förvaringsinstitut

• Fondstruktur är bara en rättslig konstruktion, fonden 
saknar enligt grundmodellen rättskapacitet och kan 
inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter

• Tillgångarna förvaltas ofta av en förvaltare som har 
tillstånd att bedriva fondverksamhet (fondbolag eller 
AIF-förvaltare).

• Tillgångarna förvaras hos ett särskilt förvaringsinstitut, 
t.ex. en bank

• En finansmyndighet är ofta tillstånds - och 
tillsynsmyndighet över fondverksamheten.  

Hur ser fondens rättsliga 
konstruktion ut?
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Svenska fonder

Värdepappersfonder Specialfonder Alternativa 
investeringsfonder

UCITS V - direktivet 
(2009 / 65/EG)

Lag (2004:46) om 
värdepappersfonder

Särskilda skatteregler

AIFMD (2011/61/EU)

Lagen (2013:561) om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder

Specialfonder - 12 kap  
                    
Särskilda skatteregler

Beskattningen är 
beroende av fondens 
form
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Kriterier för att klassificeras som en värdepappersfond
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• En värdepappersfond måste vända sig till allmänheten. 

• Placeringsbestämmelserna innebär begränsningar av vilka tillgångsslag 
fondens medel får placeras i. Tillåtna tillgångsslag utgör; 

– överlåtbara värdepapper, 

– penningmarknadsinstrument, 

– fondandelar, 

– kontoplaceringar hos kreditinstitut och derivatinstrument.

• Tillgångar som inte är är tillåtna för en värdepappersfond att investera i är 
exempelvis fastigheter eller råvaror. 

• Det finns även begränsningar av vilka riskkoncentrationer som en 
värdepappersfond får ha. 
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Kriterier för att klassificeras som en värdepappersfond forts. 

• Utöver bestämmelserna om placering och riskspridning gäller att:

– andelar i fonden måste kunna lösas in på fondandelsägarens begäran,

– fondandelsägare ska få tillgång till viss information om fonden, och

– tillgångarna i fonden ska förvaras hos ett förvaringsinstitut.

• Förvaltaren får inte ta upp eller bevilja penninglån, gå i borgen eller sälja 
överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller andra finansiella 
instrument som inte ingår i fonden
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Kriterier för att klassificeras som en specialfond
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• Specialfonder får vända sig till en något snävare krets av investerare än 
värdepappersfonder. 

• För specialfonder är det tillåtet att begränsa möjligheterna att begära inlösen. En 
specialfond måste dock vara öppen för inlösen av andelar minst en gång per år.

• Finansinspektionen prövar om fonden har en lämplig riskspridning när 
fondbestämmelserna för en specialfond ska godkännas. 

• Vissa tillgångar är emellertid inte heller tillåtna för specialfonder, såsom fastigheter 
eller råvaror.

• Specialfonder kan medges undantag från bestämmelserna om belåning och 
blankning.
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Kriterier för att klassificeras som en alternativ 
investeringsfond (AIF)

• Företag som har bildats för kollektiva investeringar, dvs ett 
“icke-verksamhetsdrivande” företag.

 
• Tar emot kapital, dvs dess huvudsakliga verksamhetsföremål är att investera “externt” 

kapital i tillgångar för avkastningsändamål.

• Från ett antal investerare, dvs. inte behöver vara öppen för allmänheten. 

• För att investera i enlighet med en fastställd investeringspolicy, dvs. begränsar 
fondförvaltarens handlingsförmåga i förhållande till kapitalet.

• Till förmån för dessa investerare, dvs. det ska inte finnas något annat syfte med 
verksamheten. Bolag som använder kapitalet för att driva en viss rörelse, och 
därigenom skapar avkastning åt aktieägarna, undantas

• Icke UCITS-fonder
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Exempel på AIF:er 
❏ Fastighetsfonder

❏ Infrastrukturfonder

❏ Riskskapitalfonder

❏ Hedgefonder 
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Beskattning av svenska värdepappersfonder och specialfonder 
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• Svenska värdepappersfonder och specialfonder är inga juridiska personer. Trots det ska 
bestämmelserna i IL om juridiska personer tillämpas på dem (2 kap 3 § andra stycket 
IL). 

• Sedan 1 januari 2012 är värdepappersfonder och specialfonder inte längre skattskyldiga 
enligt IL. Det gäller såväl svenska värdepappersfonder och specialfonder som utländska 
värdepappersfonder och specialfonder (6 kap 5 § IL). 

• Andelsägare i värdepappers- och specialfonder ska istället ta upp en schablonintäkt 
(42:43 IL). Schablonintäkten är 0,4% av fondandelarnas värde vid ingången av 
beskattningsåret. Även utländska fondandelar ska beaktas vid beräkning av 
schablonintäkten.

• Utdelning och kapitalvinst beskattas också på andelsägarnivå. 
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Hur påverkas försäkringsföretag?

● Livförsäkringsföretag omfattas inte av schablonbeskattningen såvitt avser 
avkastningsbeskattad del av verksamheten

● Skadeförsäkringsföretag samt livförsäkringsföretag som avser 
inkomstbeskattad del: om fondandelen ingår i vp-lager som vid beskattningen 
tas upp till verkligt värde så ska schablonintäkt inte tas upp

● Omvänt: om fondandelarna ingår i vp-lager som vid beskattningen tas upp till 
samlat anskaffningsvärde ska schablonintäkt tas upp

17
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Beskattning av alternativa investeringsfonder (AIF:er)

• Exempel på alternativa investeringsfonder är riskkapitalfonder och 
fastighetsfonder. 

 
• Det finns ingen särskild skatterättslig reglering för dessa typer av fonder. 

Beskattningen är beroende av associationsformen såsom aktiebolag eller 
kommanditbolag

18
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• Med värdepappersfonder och specialfonder avses även 
utländska motsvarigheter. 

• Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att med 
värdepappersfonder menas såväl svenska som utländska 
fonder som omfattas av UCITS-direktivet, oavsett vilken legal 
form fonden har (HFD 2016 ref. 22).

• Utländska fonder som inte uppfyller villkoren i 
UCITS-direktivet kan anses utgöra utländska specialfonder 
om de uppfyller vissa kriterier.

• Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om andelar i en 
Luxemburgsk fond (SICAV) skulle ingå i kapitalunderlaget vid 
beräkningen av schablonintäkt. HFD prövade om den 
utländska fonden civilrättsligt motsvarade en svensk 
specialfond. 

Utländska motsvarigheter till 
svenska värdepappersfonder 
och specialfonder 

20

https://www4.skatteverket.se/download/18.23fa67a159821a78a7e64/1483974418675/HFD%202016%20ref.%2022.pdf
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Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en utländsk specialfond ska 
anses motsvara en svensk specialfond:

• Fonden ska ha tillstånd och stå under tillsyn i sitt hemland.

• Fondens tillgångar ska förvaras hos ett separat förvaringsinstitut.

• Fonden ska få kapital från allmänheten eller en avgränsad krets investerare.

• Fonden ska lösa in andelar på begäran av innehavarna med medel ur 

fondens tillgångar minst en gång per år.

• Fonden ska enbart göra investeringar i sådana tillgångar som är tillåtna för 

svenska specialfonder.

• Fonden ska tillämpa principerna om riskspridning.

• Fonden ska tillhandahålla viss information.

Motsvarar en utländsk fond en svensk specialfond?
Skatteverkets ställningstagande 2017-03-20
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• Utländska alternativa investeringsfonder i enlighet med 
AIFM-direktivet definieras på samma sätt som svenska 
alternativa investeringsfonder

• Exempel på utländska AIFer är riskkapitalfonder och 
fastighetsfonder

Investeringar i utländska 
AIFer

22
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Investeringar i andra utländska fonder än AIFer inom EES- 
riskkapitalfonder 
Hur beskattas investeringarna i Sverige?

• Ett anglosaxiskt Limited Partnership - är det ett enkelt bolag eller ett kommanditbolag?

– Ej juridisk person En investerare anses ha bildat ett enkelt bolag tillsammans 
med övriga andelsägare. Från ett svensk skattemässigt perspektiv är investeraren direkt 
ägare av en ideell andel av de underliggande tillgångarna och skulderna. 

– I utlandet delägarbeskattad juridisk person (kommanditbolag)                     En svensk 
investerare är skattskyldig i Sverige för inkomster från den i utlandet delägarbeskattade 
juridiska personen. Investeraren beskattas för ett så stort belopp som motsvarar hans andel 
av den juridiska personens inkomst, oavsett om beloppet tas ut ur företaget eller ej.

• Bedömningen är även av intresse för att fastställa hur man ska behandla källskatt på utdelningar 
från de underliggande investeringarna.
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Investeringar i andra utländska fonder än AIFer inom EES - 
riskkapitalfonder forts.
Utmaningar i den skattemässiga redovisningen

• Skillnaden mellan redovisning och beskattning där;

– Redovisningen fokuserar på transaktioner på andelsnivå medan
– Beskattningen baseras på transaktioner på fondnivå

• Fondernas redovisning av realiserade resultat är ofta kontantbaserad (periodiseringsfrågor)

• Fondens information till delägare är inte anpassad efter svenska regler (informationsbrist)

• Skattskyldighet i det land fonden hör hemma? 

• Rätt till avräkning för utländsk skatt som belastar fonden?

• Praktisk approach krävs bl.a. avseende 
– Valutakurser
– Uppskjuten skatt

• Överväg vilka ytterligare uppgifter som bör lämnas i deklarationen

24
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EU Direktiv 2018/822/EU (”DAC6”)

Syftet med direktivet

- En ny nivå i EU:s agenda för skatt och transparens
- Rapporteringskrav för gränsöverskridande 

arrangemang som verkar utgöra aggressiva 
skatteupplägg

- Det ultimata syftet är att designa ett system som 
avskräcker från aggressiv skatteplanering

DAC6

26

2-stegsprocess när det gäller rapporterad 
information
 
1. Berörd person rapporterar arrangemanget till 

nationell skattemyndighet
2. Automatiskt informationsutbyte mellan 

skattemyndigheterna i berörda länder
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Vad är ett rapporteringspliktigt arrangemang?

Gränsöverskridande
Arrangemang som omfattar antingen (i) fler än en medlemsstat eller (ii) en medlemsstat och ett tredje 
land

Arrangemang 
Arrangemang som uppvisar ett eller flera så kallade kännetecken, i vissa fall kopplade till en 
skatteförmån, ska rapporteras in till Skatteverket.

Ett arrangemang kan exempelvis vara; transaktioner, avtal, bidrag, överenskommelser, åtaganden, 
system, händelser, verksamheter… 

Kännetecken
Rapporteringskrav när arrangemanget uppvisar ett kännetecken. 

För vissa kännetecken krävs det att skatteförmånen är den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga 
fördelarna med arrangemanget. 

27
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Vem ska rapportera? 

28

Rådgivare är den som:
1. utformar, marknadsför, tillhandahåller eller organiserar ett rapporteringspliktigt 

arrangemang, eller
2. vet eller skäligen kan förväntas veta att denne har åtagit sig att, direkt eller genom 

andra personer, bidra till att utforma, marknadsföra, tillhandahålla eller organisera ett 
rapporteringspliktigt arrangemang

Användare är den som:
1. tillhandahålls ett rapporteringspliktigt arrangemang, eller
2. har genomfört det första steget av ett rapporteringspliktigt arrangemang och som har 

“skattemässig anknytning” till Sverige.
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Frågan i målet

- United Biscuit Pension förvaltade ett 
tjänstepensionssystem för anställda vid United 
Biscuits UK ltd.

- United Biscuit Pension anlitade externa förvaltare 
för att utföra förvaltningen. De externa förvaltarna 
var såväl försäkringsgivare som icke- 
försäkringsgivare.

- Frågan till EU-domstolen var om de externa 
förvaltarnas tjänster omfattades av undantaget för 
försäkringstransaktioner i Momsdirektivets artikel 
135.1 a. 

Moms - Mål C-235/19 United Biscuits
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EU-domstolens tolkning
 

- Försäkringstransaktioner har definierats i bl.a. 
mål C-349/96, CPP. Av den domen framgår att 
med försäkring avses att en försäkringsgivare 
åtar sig att i) mot förskottsbetalning av en 
premie ii) tillhandahålla försäkringstagaren den 
prestation som parterna kom överens om när 
avtalet ingicks iii) för det fall försäkringsrisken 
skulle förverkligas.

- EU-domstolen hänvisar bl.a. till CPP-målet och 
gör en åtskillnad mellan vad som är 
försäkringsverksamhet ur ett vidare perspektiv 
och vad som utgör en försäkringstransaktion. 

- Slutsats. De aktuella förvaltningstjänsterna 
utgör inte undantagna försäkringstransaktioner.
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Kontaktlista
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Denna presentation har tagits fram endast som allmän information och/eller generell vägledning. Den utgör således inte någon professionell rådgivning. Du bör därför inte förlita dig på presentationen 
eller vidta några åtgärder på grundval av den utan att dessförinnan ha gjort avstämningar med en professionell rådgivare utifrån de förutsättningar som gäller i din situation. Med hänsyn härtill lämnar 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB ingen utfästelse eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) för att informationen i presentationen är korrekt och/eller fullständig för 
dina syften och ändamål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB tar således inte något som helst ansvar för eventuella konsekvenser av att du väljer att förlita dig på 
eller agera utifrån informationen i denna presentation.  

This publication or presentation has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in 
this publication/presentation without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information 
contained in this publication, and, to the extent permitted by law, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, PricewaterhouseCoopers AB, its members, employees and agents do not accept or assume 
any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication/presentation or for any 
decision based on it.

© 2018 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
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