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1  Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Inkomstskattelagen (IL) stadgar att ett aktiebolag som äger mer än 901 procent av 

andelarna i ett annat aktiebolag är berättigat till att lämna och ta emot koncernbidrag.2 

Är bestämmelserna i 35 kap. IL uppfyllda skall bidraget dras av hos givaren och tas 

upp hos mottagaren.3 En förutsättning för att kunna tillämpa reglerna om 

koncernbidrag är att koncernbolagen är skattskyldiga i Sverige. Utländska 

associationsformer som uppfyller ovanstående kriterier och som är jämförbara med 

dem som stadgas i 35 kap. IL, kan också tillämpa koncernbidragsreglerna.4 Syftet med 

dessa regler är att försöka neutralisera skatteeffekterna av att en verksamhet bedrivs 

genom flera bolag i förhållande till att samma verksamhet skulle ha bedrivits genom 

ett enda bolag. I praktiken sker alltså en kvittning mellan förluster och vinster i olika 

bolag.5  

 

EU har som grundläggande målsättning att upprätta en inre marknad, utan hinder för 

fri rörlighet. I EG-fördraget stadgas att den fria rörligheten avser varor, personer, 

tjänster och kapital.6 Artikel 43 EG – etableringsfriheten, är av stor betydelse för 

unionens målsättning och innebär att varje medborgare inom den Europeiska Unionen 

är berättigad att etablera sig i vilken annan medlemsstat som han/hon önskar. Vidare 

innebär etableringsfriheten rätten för envar att starta och utöva verksamhet och/eller 

att bilda företag på samma villkor som för de inhemska medborgarna inom den 

specifika medlemsstaten.7 Nationella regler får normalt sett inte vara utformade på så 

vis att de motverkar denna frihet. Undantag från det nu sagda kan dock accepteras med 

stöd av Art. 45 EG och Art. 46 EG, genom utövande av offentlig makt och allmän 

                                                 
1 Inkomstskattelagen (1999:1229) 35 kap. 2§. 
2 Koncernbidragsreglerna går även att tillämpa på andra associationsformer än aktiebolag, se  
Inkomstskattelagen (1999:1229) 35 kap. 2§. 
3 Inkomstskattelagen (1999:1229) 35 kap. 1§. 
4 Inkomstskattelagen (1999:1229) 35 kap. 2a§. 
5 Lodin m.fl. – Inkomstskatt s. 353. 
6 Art. 2 EG och Art. 3 EG. 
7 Art. 43 EG. 
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ordning, säkerhet och hälsa.8 EG-domstolen (EGD) har även utvecklat några 

rättfärdigandegrunder som innebär en inskränkning av den fria rörligheten, dessa 

brukar benämnas rule of reason.9  

 

För många företag innebär etableringsfriheten en möjlighet att ta sig in på nya 

marknader i olika medlemsländer. Detta är oftast kostsamma utvecklingsfaser och 

behovet av att kunna överföra medel från t.ex. ett moderbolag i Sverige till dess 

dotterbolag i Tyskland är stort. Även inom väletablerade koncerner finns ett 

kontinuerligt behov av att kunna utföra s.k. resultatutjämningar över nationsgränserna. 

En internationell handel skapar av naturliga skäl viss gränsdragningsproblematik vad 

gäller den enskilda statens beskattningsanspråk. Denna problematik försöker idag 

undvikas genom tillämpningen av hemvistprincipen (domicilprincipen) och 

källstatsprincipen inom ramen för ingångna skatteavtal.  

 

Hemvistprincipen bygger på att det skattesubjekt som är obegränsat skattskyldig i en 

stat blir skattskyldig för samtliga, världsomfattande, inkomster i den aktuella staten. 

Hemvistprincipen medför dock problematik i och med att olika stater definierar 

begreppet hemvist på olika sätt och definitionen kan även skilja sig mellan fysiska- 

och juridiska personer. Normalt fordras att skattesubjektet har en stark anknytning till 

staten för att hemvistprincipen skall kunna göras gällande.10  

 

I motsats till domicilprincipen innebär källstatsprincipen att den stat vari 

vinsten/inkomsten uppkommer eller där viss egendom är lokaliserad har rätt att 

beskatta skattesubjektet för dessa objekt, oavsett var subjektet befinner sig.11 De flesta 

stater, såväl inom som utanför EU har även slutit s.k. dubbelbeskattningsavtal med 

varandra. Dessa avtal används för att undvika den dubbelbeskattning av skattesubjekt 

                                                 
8 Art. 45 EG och Art. 46 EG. 
9 K. Ståhl och R. Persson Österman – EG skatterätt  s. 142 ff. 
10 Mattias Dahlberg - Internationell beskattning s. 23 – 24. 
11 Lodin m.fl. – Inkomstskatt s. 512. 
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som uppstår genom att två jämförbara skatter uttas från samma skattesubjekt på 

samma underlag och för samma tidsrymd.12  

 

De svenska koncernbidragsreglerna är, som ovan nämnts, emellertid endast tillämpliga 

på koncernbolag som är skattskyldiga i Sverige. Detta omöjliggör gränsöverskridande 

resultatutjämningar för koncernbolag inom EU såvida det utländska bolaget inte är 

skattskyldigt i Sverige för den del koncernbidraget avser.  

1.2 Problemformulering  

Vad utgör gällande rätt, de lege lata, vid gränsöverskridande förlustutjämningar och 

vilka kriterier måste vara uppfyllda för att utländska förluster skall bli avdragsgilla? På 

vilka grunder kan inskränkningar av etableringsfriheten, och därmed möjligheten till 

gränsöverskridande förlustutjämningar, rättfärdigas och vilken betydelse får sådana 

inskränkningar för multinationella koncerner? 

1.3 Syfte 

Jag ämnar med denna uppsats analysera vad som gäller vid gränsöverskridande 

förlustutjämningar genom att analysera relevanta rättsfall från EGD. Jag kommer att 

lägga stor vikt på målet Marks & Spencer eftersom det har varit särskilt betydelsefullt 

för rättsutvecklingen. Syftet med uppsatsen är att, utifrån ovanstående 

problemformulering, utreda vad som är gällande rätt vid gränsöverskridande 

förlustutjämningar och hur den här typen av kapitalöverföringar behandlas i praktiken.  

 

Denna uppsats riktar sig främst till jurister och övriga beslutsfattare inom 

multinationella företag men även till jurister i allmänhet, såväl studerande som 

yrkesverksamma, och personer med ett generellt intresse av EG-rättsliga kontra 

nationella lagstiftningar kring gränsöverskridande resultatutjämningar.  

                                                 
12 J. Francke och H. Skurnik – Skatteavtal s. 7. 
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1.4 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte och skapa förståelse för den problematik som följer av 

gränsöverskridande resultatutjämningar fordras en studie av gemenskapsrätten. 

Gemenskapsrätten eller EG-rätten som den också betecknas växte fram genom det 

ursprungliga europeiska samarbetet som inleddes 1957 genom fördraget EEG - 

Europeiska ekonomiska gemenskapen.13 Normhierarkin inom EG-rätten skiljer sig 

något i förhållande till den svenska rättsordningen. De grundläggande fördragen 

(primärrätten) utgör tillsammans med bindande sekundärrätt, dvs. internationella avtal 

och allmänna rättsprinciper, bindande rättskällor. EG-domstolens och 

förstainstansrättens rättspraxis klassificeras i princip även som bindande rättskällor, 

medan rättskällor som endast är vägledande utgörs av förarbeten, generaladvokaternas 

förslag till avgöranden, den EG-rättsliga doktrinen och ekonomiska teorier.14  

 
Bindande rättskällor Vägledande rättskällor 

Primärrätt – De grundläggande 
fördragen 

Förarbeten 

Allmänna rättsprinciper Generaladvokaternas förslag till 
avgöranden 

Internationella avtal som ingåtts 
mellan gemenskapen och tredje land 
eller internationella organisationer 

EG-rättslig doktrin 

 Ekonomiska teorier 
EG-domstolens rättspraxis EG-domstolens rättspraxis 

Förstainstansens rättspraxis Förstainstansens rättspraxis 
 

EG-rätten bygger i större utsträckning på oskriven rätt än vad exempelvis den svenska 

och kontinentaleuropeiska rättstraditionen gör.15 Detta medför att EG-rätten är mer lik 

det angloamerikanska rättssystemet där rättspraxis har en mer betydelsefull ställning 

och även är mer omfattande. Rättspraxis från de högsta instanserna tillmäts i och för 

sig även mycket stor betydelse i Sverige men den avgörande skillnaden i förhållande 

till EG-rätten är att EG-domstolen är behörig att skapa rätt genom tolkning av 

                                                 
13 J. Hettne och I. Otken Eriksson - EU-rättslig metod s. 23. 
14 J. Hettne och I. Otken Eriksson - EU-rättslig metod s. 24. 
15 J. Hettne och I. Otken Eriksson - EU-rättslig metod s. 24 och s. 25. 
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fördragsartiklarna. Detta rättssystem uttrycks i den angloamerikanska rättsordningen 

som common law.16  

 

Ytterligare en markant skillnad mellan den svenska normhierarkin och EG-rätten är att 

den senare inte tillmäter sedvänjor någon större betydelse. Detta torde bero av 

gemenskapens komplexitet och mångkulturella rättssystem vilket i princip gör det 

omöjligt att urskilja någon enhetlig sedvänja. Det bör dock erinras om att allmänna 

rättsprinciper fungerar som bindande rättskällor inom EG-rätten. Dessa har emellertid 

utvecklats av EG-domstolen utifrån medlemsstaternas allmänna rättsordningar och 

satisfierar därför inte med den svenska definitionen av begreppet.17  

 

Vid EG-rättsligt arbete är det viktigt att erinra sig om att det är medlemstaterna som 

har skapat EU genom primärrätten, eftersom samarbetet bygger på politiska och 

demokratiska värderingar är primärrätten att betrakta som den överordnade rättskällan 

inom gemenskapsrätten. Detta innebär i princip att primärrätten egentligen inte kan 

ifrågasättas av EU:s institutioner och således inte heller av EG-domstolen. EG-

domstolen är emellertid behörig att tolka fördragsbestämmelserna och denna tolkning 

kan komma att bli mycket långtgående.18  

 

I unionens natur ligger ett ständigt behov av utveckling för att motverka potentiella 

konfliktmöjligheter och för att öka det ekonomiska samarbetet. Det nu anförda medför 

emellertid att EG-domstolen har dubbla roller, dels som övervakare av lag och rätt och 

dels som en komplementär till lagstiftaren. Balansgången mellan dessa uppdrag är 

mycket svår och EG-domstolen utsätts stundom för häftig kritik och anklagelser om 

judiciell aktivism. Utifrån grunderna för det europeiska samarbetet är emellertid en 

politiskt aktiv domstol en nödvändighet.19 Enligt min uppfattning torde detta problem 

endast kunna lösas genom att omarbeta rättsystemet från ett angloamerikanskt system 

till ett mer kontinentaleuropeiskt, för att på så vis entlediga EG-domstolen från rollen 

                                                 
16 J. Hettne och I. Otken Eriksson - EU-rättslig metod s. 24 och s. 25. 
17 J. Hettne och I. Otken Eriksson - EU-rättslig metod s. 25. 
18 J. Hettne och I. Otken Eriksson - EU-rättslig metod s. 26. 
19 J. Hettne och I. Otken Eriksson - EU-rättslig metod s. 37. 
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som lagstiftare. En sådan omarbetning framstår emellertid som fullständigt orimlig 

med tanke på den komplexa bakgrund som EU-samarbetet bygger på.  

 

Genom att studera rättsutvecklingen från 1996 fram till skrivande stund avser jag att 

på ett tydligt sätt visa på den förändring som har skett inom EU beträffande 

avdragsrätten för gränsöverskridande förlustutjämningar och vilka konsekvenser detta 

har medfört för koncernbolag som befinner sig på den inre marknaden. 

 

Sammanfattningsvis har EG-domstolen i uppdrag, förutom att upprätthålla lag och 

rätt, även att fylla ut de luckor som fördragstexten innehåller och att utveckla 

rättsprinciper av konstitutionell natur. Detta uppdrag försvåras emellertid av EG-

rättens dynamiska karaktär. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar inte fall när företag tillämpar oriktig prissättning vid 

gränsöverskridande transaktioner. Inte heller diskuteras fall där företag har valt att 

utöva sin verksamhet i annan medlemsstat genom att etablera ett fast driftställe. 

Omständigheterna i fallet AMID20 utgörs emellertid av ett belgiskt bolag med ett fast 

driftställe i Luxemburg. Jag anser dock att avgörandet bidrar till att öka förståelsen för 

etableringsfriheten och de gemenskapsrättsliga reglerna, varför målet trots denna 

begränsning behandlas i uppsatsen. 

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund till det ställda problemet. Här ingår även 

syfte, metod och avgränsningar. Därefter redogör jag för syftet med koncernbolag och 

väsentliga skillnader mellan skattelagstiftning och civilrättslig lagstiftning för nämnda 

bolagsstruktur. Vidare redogör jag för begreppet etableringsfrihet och analyserar 

EGD:s praxis avseende tiden före Marks & Spencer.  

 

                                                 
20 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619. 
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Det följande kapitlet behandlar målet Marks & Spencer. För att öka förståelsen för 

målet beskriver jag även något av den internationella debatten som följde efter domen. 

 

De två följande kapitlen är tänkta att belysa effekterna av målet Marks & Spencer, dels 

ur ett svenskt perspektiv och dels ur ett europeiskt. Varje kapitel avslutas med ett 

analysavsnitt där jag lyfter fram särskilt viktiga argument/resonemang och diskuterar 

utifrån dem.  

 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande analys av hela uppsatsen. Denna analys 

fokuserar på de gemenskapsrättsliga problemen som finns med gränsöverskridande 

resultatutjämningar och vilka argument som EGD använder sig av vid bedömningen 

av tvister rörande gränsöverskridande förlustutjämningar.  
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2 Koncernbolag 

2.1 Allmänt 

Vid frågor om koncerner och koncernbidrag är det viktigt att iakttaga de olika 

definitioner som råder mellan olika lagstiftningsområden. Jag nämnde ovan vilka krav 

som uppställs i den skatterättsliga lagstiftningen för att koncernbidrag skall kunna 

lämnas/mottagas. De skatterättsliga kraven skiljer sig i några väsentliga delar mot 

andra lagområden. Exempelvis stadgar aktiebolagslagen (ABL) att ett 

koncernförhållande föreligger om ett aktiebolag (moderbolag) innehar mer än hälften 

av rösterna för samtliga aktier eller andelar i en annan juridisk person (dotterbolag). 

Vidare anses ett koncernförhållande existera om ett aktiebolag, genom avtal med de 

andra delägarna, i en annan juridisk person förfogar över mer än hälften av rösterna 

för samtliga aktier eller andelar. En juridisk person klassificeras även som dotterbolag 

till moderbolaget om det, helt eller delvis, ägs av ett eller flera dotterbolag som alla 

kontrolleras, direkt eller indirekt, av moderbolaget.21 Liksom i IL fordrar ABL att 

moderbolaget skall ha sitt säte i Sverige för att koncernbolagsreglerna skall kunna 

tillämpas.22 Det nu anförda innebär således att det civilrättsligt kan föreligga en 

koncern, men som inte är berättigad till att varken lämna eller ta emot koncernbidrag 

med skatterättslig verkan.  

2.1.1 Koncernen som en rättslig enhet 

Varje aktiebolag som ingår i en koncern skall betraktas som en självständig juridisk 

enhet. Detta innebär att dotterbolag behåller bolagsstämma, styrelse och VD även efter 

sammanslutningen till koncernen. Moderbolaget har emellertid ett varaktigt och 

bestämmande inflytande över dotterbolaget vilket till stor del åsidosätter betydelsen av 

de centrala funktioner hos dotterbolaget som nämndes ovan. Koncernen i sig utgör 

dock inget eget rättssubjekt och är inte heller något skattesubjekt. Det finns emellertid 

en rad bestämmelser, främst med fiskala anknytningar, som påverkar 

                                                 
21 Aktiebolagsslagen (2000:551) 1 kap. 11§. 
22 Torsten Sandström – Svensk aktiebolagsrätt s. 62. 
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koncernbildningen. Exempelvis beskattning av aktieutdelningar, koncernbidrag och 

andra transaktionstyper som sker inom koncernen.23  

2.1.2 Koncernen som en ekonomisk enhet 

I inledningen nämndes att ett koncernbidrag skall beskattas hos mottagaren och att 

avdrag beviljas hos givaren. Genom detta förfarande uppnås syftet med att neutralisera 

effekterna av att en verksamhet bedrivs inom en koncern i förhållande till att samma 

verksamhet bedrivs av ett enda aktiebolag. Ett aktiebolag kan som bekant kvitta 

förluster mot vinster i resultatberäkningen och beskattas sedan på den slutliga vinsten. 

Ägarsambandet är en grundläggande förutsättning för att få lämna/ge koncernbidrag, 

IL uppställer emellertid även krav på att koncernen måste ha utgjort en ekonomisk 

enhet under hela det beskattningsår som bidraget hänför sig till.24 

 

Förutom tidsaspekten anses en koncern utgöra en ekonomisk enhet med avseende på 

att den verksamhet som bedrivs i respektive bolag ofta är starkt påverkad/beroende av 

verksamheten i de övriga bolagen. Detta förhållande skapar, ur finansiell synpunkt, ett 

behov av att kunna utföra olika kapitaltransaktioner i form av lån och 

vinstöverföringar mellan bolagen. Utifrån ett HR perspektiv kan koncernen även 

uppfattas som en ekonomisk enhet eftersom det inte är ovanligt att mänskliga resurser, 

i synnerhet de administrativa tjänsterna, delas av samtliga koncernbolag.25  

2.1.3 Internationell skatteflykt 

Vid en fri tillämpning av regler, motsvarande de svenska koncernbidragsreglerna, 

inom EU skulle risken för skatteplanering troligtvis öka. Ur ett europeiskt perspektiv 

har Sverige en relativt hög beskattning, även vad gäller bolagsbeskattning. Den höga 

beskattningen beror till övervägande del på att Sverige har valt att bygga ut ett 

omfattande välfärdssystem med en stor offentlig sektor.26  

 

                                                 
23 Gösta Kedner – koncerninterna vinstöverföringar s. 17 – 18. 
24 Inkomstskattelagen (1999:1229) 35 kap. 3§ p. 3 och Lars Pelin – Internationell skatterätt s. 148 – 
149. 
25 Gösta Kedner – koncerninterna vinstöverföringar s. 19. 
26 Mattias Dahlberg – Internationell beskattning s. 25. 
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Några länder har till skillnad från Sverige valt att ha ett lägre skattetryck för att på så 

vis locka till sig utländska investerare. Den ökande internationaliseringen under de 

senaste 30 åren har medfört att multinationella företag idag har lättare för att utnyttja 

sådana lågskatteländer. Vid avgörandet av huruvida en stat bör klassas som ett 

”skatteparadis” eller ej har syftet med skattereglerna stor betydelse. Är skattesystemet 

utformat för att locka till sig utländska investerare i allmänhet föreligger sannolikt ett 

skatteparadis. Många länder som var ockuperade av Sovjetmakten har idag 

förhållandevis låga skattesatser, men flertalet av dessa torde trots det inte klassificeras 

som skatteparadis.27 

2.2 Gällande jurisdiktion för multinationella koncerner 

Internationella koncerner kan ha många olika anledningar till att göra 

inkomstöverföringar mellan koncernbolagen. Ett skäl är naturligtvis att försöka samla 

vinsterna i det land/länder som har den förmånligaste beskattningen, ett annat skäl kan 

vara att överföra medel från ett vinstgivande bolag till ett förlustbringande och på så 

vis minska den totala beskattningen av koncernen. Överföringar som sker genom 

oriktig prissättning kan hanteras med hjälp av 14 kap. 19§ IL och 14 kap. 20§ IL, även 

om de sker över nationsgränserna, sådana överföringar ligger dock utanför ramen för 

denna uppsats.28  

 

För att kunna avgöra vilket lands lagar som skall tillämpas vid beskattningen av 

individer och företag används bl.a. de principer och avtal som nämndes i föregående 

kapitel. Inom EU är normalfallet att ett bolags säte blir direkt avgörande för vilket land 

som bolaget skall anses tillhöra.29 Vid gränsöverskridande transaktioner är det 

emellertid oerhört viktigt att även tillämpa de gemenskapsrättsliga reglerna. 

2.2.1 Etableringsfrihet 

Etableringsfriheten är ett av de centrala begreppen inom gemenskapsrätten varför jag 

anser att en fördjupning av ämnet är lämpligt. Gemenskapsmedborgare är genom Art. 

                                                 
27 Mattias Dahlberg – Internationell beskattning s. 25 – 27. 
28 Lars Pelin – Internationell skatterätt s. 127. 
29 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 20 och K. Ståhl och R. Persson Österman – EG skatterätt s. 98. 
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43 EG och Art. 48 EG berättigade till att starta och driva verksamhet som 

egenföretagare samt att bilda och driva företag inom hela EU på samma villkor som 

för medborgarna i etableringsstaten.30 Syftet med etableringsfriheten är att det 

enskilda bolaget skall ha en möjlighet att etablera sig i andra medlemsstater. En direkt 

konsekvens av detta blir att ett företag som redan har etablerat sig på en marknad inte 

får förbjudas eller hindras att ta sig in på nya marknader genom lagstiftning eller 

myndighetsutövning från den ursprungliga medlemsstaten.31 

 

Etableringsfriheten kan ses som ett skydd för det enskilda företaget att undgå 

diskriminering vid inträde på främmande marknader i nya medlemsstater. Jag anser 

dock att etableringsfriheten även går att se som en rättighet för utländska bolag att 

bedriva sin verksamhet utifrån samma lagstiftning, som de inhemska bolagen. 

Etableringsfriheten kan alltså betraktas som en princip som är tänkt att motverka 

diskriminering men även som ett uttryck för en likabehandlingsprincip. Det är vanligt 

att fokus hamnar på det land där t.ex. en nyetablering genom ett dotterbolag sker, men 

etableringsfriheten innebär även att moderbolagsstaten inte får skapa omständigheter 

som försvårar en utflyttning ur landet. Detta framgår bland annat av EGD:s 

kommentar i fallet Marks & Spencer32 där domstolen uttryckligen konstaterar att 

etableringsfriheten, utöver att tillförsäkra utländska medborgare nationell behandling i 

värdstaten, samtidigt innebär ett förbud mot att ursprungsstaten uppställer hinder för 

dess egna medborgare att fritt etablera sig inom EU.33 Det bör även påpekas att 

etableringsfriheten (Art. 43 EG) utgör lex specialis i förhållande till Art. 12 EG – 

Likabehandlingsprincipen.  

 

Beträffande juridiska personer har EGD utarbetat en praxis utifrån Art. 12. som 

förbjuder såväl öppen diskriminering som dold diskriminering p.g.a. nationalitet. 

Öppen diskriminering föreligger när den juridiska personens säte avgörs på objektiva 

kriterier och den inhemska lagstiftningen, t.ex. skattelagstiftning, gör skillnad på 

                                                 
30 Se Art. 43 EG och Art. 48 EG samt EG-praxis, t.ex. C-307/97 Saint-Gobain s. I-06161 p. 34. 
31 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 31, se även C-264/96 ICI REG 1998 I-04695 p. 21. 
32 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837. 
33 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 31, se även C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 21. 
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inhemska och utländska bolag, där den senare får en konsekvent nackdel. Dold 

diskriminering föreligger om bedömningen av bolagets hemvist grundar sig på annat 

än dess säte/registrering och det aktuella landet gör skillnad mellan bolag med 

respektive utan hemvist i medlemsstaden.34  

 

Det nu anförda innebär emellertid inte att valet av etableringsland och etableringsform 

inte kan komma att medföra olika skattekonsekvenser beroende på hur bolagets 

hemstat har valt att utforma sina skatteanspråk.  

2.2.2 Primär- och sekundär etablering 

Etableringsfriheten brukar delas upp i primär- och sekundär etablering.35 Sker en 

nyetablering eller en fullständig överflyttning av en fristående näringsverksamhet 

benämns etableringen som primär. Väljer ett befintligt bolag att etablera sig i en annan 

medlemsstat genom att skapa ett dotterbolag, öppna ett fast driftställe eller liknade 

sker istället en sekundär tillämpning av etableringsfriheten. Den väsentliga skillnaden 

mellan primär och sekundär etablering är att varje medborgare inom EU är berättigad 

till att genomföra en primäretablering. För att kunna göra en sekundäretablering 

fordras dels medborgarskap i en medlemsstat och dels att en tidigare etablering redan 

existerar inom unionen.36 Denna uppsats fokuserar på sekundära etableringar där 

verksamheten bedrivs genom dotterbolag med säte i annat medlemsland än 

moderbolaget.  

 

Normalfallet vid utlandsetableringar genom dotterbolag är att moderbolaget inte blir 

skattskyldigt för de inkomster som genereras hos dotterbolaget. Viss påverkan kan 

ändock komma att ske, t.ex. genom att moderbolaget får göra avdrag för 

räntekostnader som är förknippade med andelsinnehavet. Detta framkom bland annat i 

målet Bosal Holding37.38 De mål som jag har valt att analysera bygger på sekundära 

                                                 
34 K. Ståhl och R. Persson Österman – EG skatterätt  s. 98. 
35 K. Ståhl och R. Persson Österman – EG skatterätt  s. 92. 
36 K. Ståhl och R. Persson Österman – EG skatterätt  s. 92. 
37 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 44. 
38 K. Ståhl och R. Persson Österman – EG skatterätt  s. 110. 
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etableringar, förutom målet de Lasteyrie men jag anser ändå att detta mål är intressant 

och konkretiserar innebörden av etableringsfriheten.  

 

EGD har i ett par mål ställts inför frågan huruvida multinationella koncerner skall 

beviljas möjligheten till gränsöverskridande förlustutjämningar. De analyserade målen 

uppvisar stora likheter med målet Marks & Spencer och/eller tydliggör innebörden av 

etableringsfriheten. I de tre första målen (AMID, ICI och X AB och Y AB) föreligger 

emellertid en väsentlig skillnad gentemot Marks & Spencer genom att 

förlustutjämningen är tänkt att ske mellan två koncernbolag med säte i samma nation 

inom en multinationell koncern.  

 

Gemensamt för samtliga fall, inklusive Marks & Spencer, är att EGD i sin jämförelse 

av de faktiska omständigheterna utgår från ett hemstatsperspektiv. Detta innebär att 

EGD fokuserar på effekten av en medlemsstats lagstiftning på dess egna invånare. Om 

EGD istället fokuserar på en nationell lagstiftnings effekt på personer som utnyttjat 

den fria rörligheten, och på så vis kommit att lyda under en annan medlemsstats 

jurisdiktion än den ursprungliga medlemsstatens, utgår bedömningen från ett s.k. 

värdstatsperspektiv.39 

2.3 Praxis från EG-domstolen 
Jag har valt att presentera rättsfallen i en naturlig tidsordning med förhoppning att 

kunna analysera EGD inställning till den fria rörligheten kontra medlemsstaternas 

självständiga rättighet att utforma de nationella beskattningsreglerna. Presentationen 

syftar även till att ge en bakgrund till målet Marks & Spencer.  

 

Eftersom fallen är noga utvalda för att tjäna syftet med denna uppsats finns en klar 

likhet dels mellan de bakomliggande konflikterna och dels mellan EGD 

argumentation. För att undvika onödiga upprepningar berör jag inledningsvis enbart 

kortfattat vad domstolen beslutar i respektive fall. Jag rekommenderar dock läsaren att 

noga läsa igenom samtliga rättsfall för att få en fullständig bild av problemet. I slutet 

                                                 
39 Maria Hilling – Free movment and Tax Treaties in the Internal Market s. 47. 

 17



av detta kapitel följer en betydligt djupare analys av EGD argumentation som 

återanknyter till de berörda fallen. För att göra referaten lättläsliga använder jag 

förkortningar av en del egennamn, betydelsen av förkortningarna återfinns bl.a. i listan 

över förkortningar på sid. fyra. 

2.3.1 ICI vs Storbritannien 

Fallet Imperial Chemical Industries40 (ICI) rörde ett företag med säte i Storbritannien. 

Företaget bildade tillsammans med Wellcome Foundation ett konsortium där de 

tillsammans ägde ett holdingbolag, Coopers Animal Helth Holdings. Verksamheten i 

det sistnämnda företaget bestod uteslutande av att inneha aktier i olika dotterbolag 

med säten i såväl Storbritannien, EU som tredjeland. Ett av dessa dotterbolag, Coopers 

Animal Helth LTD (CAH) var förlustbringande under tre räkenskapsår. ICI ville kvitta 

den uppkomna förlusten från CAH mot ICI:s vinster och på så vis minska den totala 

beskattningsbara vinsten, (koncernavdrag). 41 

 

Skatteförvaltningen avslog ICI:s avdragsbegäran trots att såväl ICI, Wellcome 

Foundation, Coopers Animal Helth Holdings och CAH var lokaliserade i 

Storbritannien. Motiveringen till detta var att flertalet av de dotterbolag som ägdes av 

holdingbolaget inte hade sitt säte i landet, vilket var en förutsättning för att få tillämpa 

de speciella reglerna om koncernavdrag från holdingbolag.42 ICI överklagade avslaget 

och fick bifall från High Court och Court of Appeal. Skatteförvaltningen ansåg trots 

detta att deras beslut var korrekt enligt den gällande lagstiftningen och överklagade 

domarna till House of Lords med en begäran om att denna instans skulle beakta den 

gemenskapsrättsliga lagstiftningen.43  

 

Den brittiska regeringen anförde som grund för sin talan att om avdrag av nu aktuellt 

slag skulle tillåtas skulle risken för skatteflykt öka genom att kostnaderna för 

utländska dotterbolag överförs till brittiska koncernbolag och att vinsterna från de 

                                                 
40 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695. 
41 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 2 – 5. 
42 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 7. 
43 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 8 -9. 
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senare bolagen överförs till utländska dotterbolg. Vidare ansåg regeringen att det inte 

fanns någon möjlighet för Storbritannien att subventionera avdrag för förluster från 

brittiska dotterbolag genom att beskatta vinsterna i de dotterbolag som är belägna 

utanför riket.44  

 

EGD konstaterar att en nationell lagregel, som omöjliggör skattelättnad genom 

koncerninterna överlåtelser mellan företag med säten i samma land, p.g.a. att ett 

mellanliggande konsortiebolag äger dotterbolag i många olika länder, strider mot 

gemenskapsrätten. Det faktum att konsortiebolaget har utnyttjat sin rätt till fri 

etablering i andra medlemsländer och även utanför EU får inte medföra 

inskränkningar av etableringsfriheten.45 Art. 43 EG utgör således ett hinder mot den 

nationella utformningen av lagen.46 

 

EGD vitsordar i och för sig att det ankommer på de nationella lagstiftarna att besluta 

om skatter men att de gemenskapsrättsliga överenskommelserna inte får överskridas 

eller glömmas bort.47 Vidare anser domstolen att regeringens syfte med denna 

bestämmelse inte är att förhindra rent konstlade upplägg för att undgå brittisk 

beskattning utan snarare går att tillämpa på varje enskilt fall där ett bolag väljer att 

etablera sig i en annan medlemsstat genom ett dotterbolag.48 Redan det förhållande att 

ett moderbolag med säte i Storbritannien startar ett dotterbolag i en annan medlemsstat 

möjliggör för samma risk för skatteflykt som i det förevarande fallet.49 Det är inte 

förenligt med gemenskapsrätten att likställa detta förfarande med en generell 

skatteflykt eftersom utländska dotterbolag omfattas av etableringslandets 

skattelagstiftning.50  

 

                                                 
44 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 25. 
45 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 22 - 24. 
46 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 30. 
47 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 19. 
48 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 26.  
49 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 27. 
50 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 26. 
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Regeringens andra argument, att avdraget inte kan bekostas genom beskattning av 

dotterbolagens vinster, är inte av sådan karaktär att det uppfyller de kriterier för 

undantag till Art. 43 som följer av allmänintresset.51   

 

EGD fastslår i sin dom att Art. 43 EG utgör hinder för den nationella lagstiftaren att 

neka koncernavdrag p.g.a. att det dotterbolag som förlusterna har uppstått i ägs av ett 

holdingbolag som även äger andra dotterbolag utanför Storbritannien.52 

2.3.2 X AB & Y AB vs Sverige 

Målet X AB & Y AB53 togs upp till prövning efter en förfrågan från 

Regeringsrätten.54 Omständigheterna för EGD:s prövning var följande: Bolag X AB 

och Y AB hemställde en begäran om förhandsbesked med anledning av i vilka fall 

koncernbidragsreglerna skulle kunna tillämpas vid en kommande omorganisering av 

koncernen.55 Omstruktureringen kunde göras på tre olika sätt.  

 

a) X AB äger 42 % av röstandelen i Y AB och 58 % av kapitalandelen i Y AB. De 

resterande andelarna i Y AB ägs av ett helägt dotterbolag till X AB.  

b) X AB äger 34 % av röstandelarna i Y AB och 43 % av kapitalandelarna i Y AB. 

Ett helägt svenskt dotterbolag till X AB äger 58 % av röstandelarna i Y AB och 

42 % av kapitalandelarna i Y AB. De resterande andelarna i Y AB ägs av ett 

helägt dotterbolag till X AB med säte i Holland. 

c) X AB äger 34 % av röstandelarna i Y AB och 43 % av kapitalandelarna i Y AB. 

Ett helägt svenskt dotterbolag till X AB äger 50 % av röstandelarna i Y AB och 

27 % av kapitalandelarna i Y AB. Resterande andelar är uppdelade i lika delar 

mellan två helägda dotterbolag till X AB varav det ena av dessa dotterbolag är 

tyskt och det andra är holländskt.56  

 

                                                 
51 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 28. 
52 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 36. 
53 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261.  
54 se RÅ 2000 ref. 17. 
55 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 4. 
56 Ägarstrukturen i fall a), b) och c) framgår av RÅ 2000 ref. 17. 
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EGD delade upp ovanstående situationer i följande tre fall: 

Koncernbidrag typ A: Koncernbidrag mellan två aktiebolag inom samma 

medlemsstat varav det ena ägs direkt av det andra bolaget, eller tillsammans med 

andra helägda dotterbolag inom samma medlemsstat.  

 

Koncernbidrag typ B: Koncernbidrag mellan två aktiebolag inom samma 

medlemsstat varav det ena är helägt av det andra, tillsammans med ett eller flera 

helägda dotterbolag med säte i annat medlemsland med vilken den första 

medlemsstaten har ett dubbelbeskattningsavtal som innehåller en icke-

diskrimineringsklausul.  

 

Koncernbidrag typ C: Koncernbidrag mellan två aktiebolag inom samma 

medlemsstat varav det ena är helägt av det andra, tillsammans med ett eller flera 

helägda dotterbolag med säte i flera andra medlemsstater med vilka den första 

medlemsstaten har ingått dubbelbeskattningsavtal som innehåller en icke-

diskrimineringsklausul.57  

 

Enligt den svenska skatterättsnämnden kunde skattelättnader beviljas i typ A med 

hänvisning till fusionsreglerna i lagen om statlig inkomstskatt (SIL).58 Samma 

lagregler var även tillämpliga på typ B eftersom Sverige och Nederländerna hade 

ingått ett dubbelbeskattningsavtal med varandra och detta avtal stipulerade ett förbud 

mot ägardiskriminering.59 I typ C ansåg emellertid skatterättsnämnden att 

skattelättnader enligt SIL inte kunde beviljas, trots att Sverige även har ett 

dubbelbeskattningsavtal med Tyskland, eftersom det enligt Regeringsrättens praxis 

inte går att tillämpa dubbelbeskattningsavtal mellan tre parter.60 Avtalen var alltså 

tillämpliga i förhållandet Sverige – Holland och Sverige – Tyskland, men inte Sverige 

– Holland – Tyskland eftersom Tyskland inte var kontrahent med Holland och vice 

versa. 

                                                 
57 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 24. 
58 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 8. 
59 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 9. 
60 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 10. 
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EGD finner att de svenska koncernbidragsreglerna medför olika konsekvenser för 

koncernbolag som väljer att etablera sig på marknader utanför riket jämfört mot 

koncernbolag som enbart är verksamma i landet. Dotterbolagens säte blir således 

avgörande för tillämpligheten av koncernbidragsreglerna vilket strider mot 

etableringsfriheten såvida inte särskilda skäl föreligger.61 Den svenska regeringen har 

inte försökt motivera koncernbidragsreglernas giltighet i förhållande till 

allmänintresset eller någon annan orsak utan tvärt om vitsordat att reglerna strider mot 

Art. 43 EG.62 

 

EGD fastslog i sin dom att om skattelättnader beviljades för koncernbidrag mellan två 

svenska aktiebolag, där det ena antingen är helägt av det andra eller där det ena äger 

det andra tillsammans med dotterbolag med säte i en annan medlemsstat med vilken 

Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal, utgör EG-fördraget63 hinder mot att vägra 

samma skattelättnader i fall där det ena bolaget ägs av det andra tillsammans med flera 

dotterbolag i olika medlemsstater, vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal 

med.64 

2.3.3 AMID vs Belgien Case C-141/99 

Målet AMID65 rör det belgiska företaget Algemente Maatschappij voor Investering en 

Dienstverlening NV (AMID) som bedrev verksamhet dels i Belgien och dels i 

Luxemburg. Verksamheten i Luxemburg sköttes genom ett fast driftställe och var 

enligt avtal inte föremål för beskattning i Belgien.66 1981 uppvisade den belgiska 

verksamheten underskott medan den i Luxemburg gick med vinst.67 Förlusten i 

Belgien fick emellertid inte kvittas mot vinsten i Luxemburg enligt den luxemburgska 

bolagsskatterätten varpå AMID yrkade avdrag för förlusten i Belgien under följande 

                                                 
61 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 28. 
62 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 29. 
63 Art. 43 EG, Art. 44 EG, Art 45 EG, Art 46 EG, Art 47 EG och Art. 48 EG. 
64 C-200/98 X AB & Y AB REG 1999 s. I-08261 p. 32. 
65 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619. 
66 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 9. 
67 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 10. 
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taxeringsår.68 Avdragsyrkandet avslogs emellertid av skatteförvaltningen i Belgien 

med motivering att avdraget borde ha gjorts 1981 med avräkning från vinsten i 

Luxemburg. Detta medförde således att AMID inte hade någon möjlighet att justera 

den beskattningsbara vinsten genom att kvitta den uppkomna förlusten. 69 

 

Den belgiska regeringen vitsordade att den situation som AMID befann sig i 

missgynnade företaget i förhållande till om det fasta driftstället hade varit beläget i 

Belgien. Enligt regeringen skulle situationen dock betraktas ur ett vidare perspektiv 

och regeringen framhöll att företag med utländska driftställen tilläts dra av förluster 

från dessa driftställen, mot vinster i Belgien under samma beskattningsår, men även 

använda förlusterna till kvittning mot kommande vinster i de medlemstater som 

driftstället var lokaliserat i. Regeringen menade alltså att AMID:s nuvarande situation 

medförde en förlust för företaget som inte skulle ha uppstått om de fasta driftsstället 

hade varit i Belgien, men att denna situation skulle betraktas som ett undantag och att 

detta undantag skulle accepteras eftersom regelverket normalt gynnade företag med 

utländska driftsställen.70 Vidare anförde den belgiska regeringen att företag med 

driftställen i andra medlemstater inte kan jämföras med företag som enbart befinner 

sig inom Belgiens territorium eftersom den sistnämnda företagsstrukturen kommer att 

beskattas utifrån ett och samma skattesystem där förluster och vinster naturligtvis 

beaktas.71  

 

EGD accepterade inte den belgiska regeringens argument utan konstaterade att om det 

uppstår en situation där ett företag missgynnas i skattehänseende p.g.a. företagets 

placering av ett fast driftställe strider skattesystemet mot Art. 43 EG, 

etableringsfriheten.72 Det är således irrelevant om skattesystemet vanligen gynnar 

företag som är etablerade i flera medlemsstater, uppstår en situation av det slag som 

ligger till grund för målet utgör det ett hinder mot den fria rörligheten. 

  
                                                 

68 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 11. 
69 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 12. 
70 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 24. 
71 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 25. 
72 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 26 och p. 27. 
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EGD godtog inte heller regeringens förklaring till varför AMID inte kunde beviljas 

samma avdragsmöjlighet för förlusten som om dess filial hade varit belägen i 

Belgien.73 EGD menade alltså att ett belgiskt bolag som inte har något fast driftställe 

utanför landet och som går med förlust befinner sig i en jämförbar 

beskattningssituation med ett belgiskt bolag som har ett fast driftställe i Luxemburg 

där det fasta driftstället uppvisar ett positivt resultat medan bolaget i Belgien går med 

förlust.74  

 

I och med detta beslutade EGD att den belgiska skattelagstiftningen stred mot Art. 43 

EG genom att vägra företag med utländska fasta driftställen avdrag för förluster som 

uppstått inom Belgien med motiveringen att dessa förluster istället skulle ha dragits av 

i den medlemsstat där det fasta driftstället var lokaliserat.75    

2.3.4 Bosal vs Nederländerna C-168/01 

Målet Bosal76 rörde en tvist mellan det nederländska bolaget Bosal Holdning BV 

(Bosal) och Belastingdienst Arnehm (skattemyndigheten i Arnhem). Bosal är ett 

holdingbolag med skattskyldighet för bolagsskatt i Nederländerna. Bolaget bedriver 

även verksamhet med finansiering, licenser och royalties. Bolagets deklaration för 

räkenskapsåret 1993 innehöll ett yrkande om avdrag för kostnader i samband med 

finansiering av andelsinnehav i nio olika medlemsstater.77  

 

Skattemyndigheten avslog bolagets yrkande med motiveringen att dotterbolagen inte 

genererat några skattpliktiga inkomster i Nederländerna. Enligt de nederländska 

beskattningsreglerna kunde kostnaderna, av den typ vilken Bosal yrkade avdrag för, 

endast beviljas under förutsättning att de är hänförliga till ett andelsinnehav i ett 

dotterbolag som utgör ett eget skattesubjekt i samma stat som moderbolaget.78 

 

                                                 
73 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 28. 
74 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 29. 
75 C-141/99 AMID REG 2000 s. I-11619 p. 34. 
76 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409. 
77 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 9. 
78 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 8 och p. 10. 
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Bosal överklagade skattemyndighetens beslut, som fastställts av Gerechtshof te 

Arnhem, till Hoge Raad der Nederlanden (HRN) som ställde följande fråga till EGD:  

 

1. Strider gemenskapsrätten79 mot möjligheten för ett moderbolag att göra avdrag för 

kostnader som är hänförliga till ett andelsinnehav i ett dotterbolag, om 

förutsättningen för avdraget är att dotterbolaget måste ha genererat inkomster i 

samma medlemsstat som moderbolagsstaten? 

 

2. Vidare undrade HRN om svaret i första frågan påverkades av om enbart 

dotterbolaget var skattskyldigt i den aktuella medlemsstaten och denna stat vid 

beskattningen av dotterbolaget beaktar dessa kostnader eller ej. 80 

 

HRN medgav att skattesystemets utformning stred mot etableringsfriheten men 

ifrågasatte om regeln inte kunde rättfärdigas utifrån det nederländska skattesystemets 

kongruens.81  

 

Den nederländska regeringen anförde som stöd för skatteutformningen 

territorialitetsprincipen och menade att EGD inte på objektiva grunder torde kunna 

jämföra den situation som Bosal befann sig i med en nationell koncern belägen i 

Nederländerna.82 Vidare ansåg regeringen att kongruensen i det nederländska 

skattesystemet rättfärdigade den inskränkning som regeln kunde ge upphov till.83 

Slutligen sökte regeringen stöd i rådets direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt 

beskattningssystem för moder och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, 

Art. 4 som medger respektive medlemsstat en möjlighet att föreskriva att kostnader av 

den typen som nu är ifråga inte får dras av hos moderbolaget.84  

 

                                                 
79 Art. 43 EG, Art. 48 EG ”eller någon annan EG rättslig bestämmelse”, citat C-168/01 Bosal REG 2003 
s. I-09409 p.8. 
80 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 10 och p. 11. 
81 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 14. 
82 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p.18. 
83 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 19. 
84 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 21. 
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EGD börjar med att uppmärksamma den nederländska regeringen om att det 

refererade direktivet syftar till att undanröja de negativa effekter som kan uppstå för 

koncernbolag med säten i olika medlemsstater.85 Direktivet skall alltså inte användas 

som argument för att upprätthålla/införa reglering som medför negativa konsekvenser 

för multinationella koncerner. Vidare konstaterar EGD, i likhet med HRN, att den 

aktuella lagstiftningen utgör ett hinder mot etableringsfriheten eftersom nederländska 

bolag kan tänkas undvika utlandsetableringar genom dotterbolag enär dessa inte 

skapar någon skattepliktig inkomst i Nederländerna.86 Det nederländska 

skattesystemet medför således ingen möjlighet för inhemska moderbolag att dra av 

kostnader i samband med andelsinnehav i dotterbolag som är etablerade i andra 

medlemsstater. Hade dotterbolagen istället varit lokaliserat inom nationen hade en 

sådan kostnad givit upphov till ett legitimt avdrag hos moderbolaget.87 En sådan 

lagstiftning utgör hinder mot den fria rörligheten och strider således mot 

gemenskapsrätten.88  

 

Moder- och dotterbolag utgör egna skattesubjekt i den stat där de har sina respektive 

säten vilket medför att det nederländska skattesystemets kongruens inte kan åberopas 

som skäl för att neka moderbolaget avdragsmöjligheten för kostnader som uppstått i 

samband med andelsinnehavet i ett utlandsägt dotterbolag. Kongruensen i ett nationellt 

skattesystem utgör därför inte något legitimt skäl för att inskränka Art. 43 och den fria 

etableringsmöjligheten.89  

 

Den nederländska regeringen har även åberopat territorialitetsprincipen som grund för 

att landets skattesystem inte medför någon diskriminering av Bosal. Regeringen 

åsyftar principen såsom EGD erkände den i målet Futura Participations Singer mot 

Administration des contributions90. Det målet avsåg emellertid beskattningen av en 

                                                 
85 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 22. 
86 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 27. 
87 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 33. 
88 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 34. 
89 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 32 och p. 34. 
90 C-250/95 Futura Participations REG 1997, s. I-2471 p. 22. 
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enskild skattskyldig som hade verksamhet i olika medlemsländer genom filialer.91  

Principen utgör emellertid inget hinder i förevarande mål för EGD att jämföra den 

aktuella situationen mot en nationell koncern.92 I målet berörs nämligen frågan om en 

nations skattelagstiftning får medföra olika behandling av ett moderbolag beroende av 

om det äger andelar av dotterbolag som genererar skattepliktiga inkomster i 

Nederländerna eller ej.93 Jag anser att EGD argumentering är något vag och att den 

huvudsakliga anledningen till att territorialitetsprincipen inte utgör något hinder för en 

hemstatsjämförelse egentligen beror av att dotterbolagens status som egna skatteobjekt 

medför bolagsbeskattning oavsett i vilket land som bolaget har sin hemvist i. 

 

Slutligen anser EGD att de kostnader som ligger till grund för avdragsyrkandet i det 

aktuella målet indirekt genererar skattepliktig inkomst för det land där moderbolaget 

har sitt säte.94 Nyetableringar genom dotterbolag torde vanligen medföra ökad vinst 

för koncernen som helhet vilket även gagnar moderbolaget och moderbolagsstaten. 

EGD dom lyder således att rådets direktiv 90/435/EEG tillsammans med Art. 43 EG, 

utgör ett hinder för den nationella lagstiftningen att neka avdragsrätten för kostnader 

som ett moderbolag har för andelar i ett utländskt dotterbolags kapital.95  

2.3.5 de Lasteyrie vs Frankrike 

Målet Hughes de Lasteyrie du Saillant96 (de Lasteyrie) rör den franske medborgaren 

de Lasteyrie som 1998 emigrerade till Belgien. Det aktuella skattesystemet berättigade 

Frankrike att beskatta personer som varit skattskyldiga i landet minst sex av de senaste 

tio åren för värdeökningar på bolagsandelar vid utflyttningen. Värdeökningen bestäms 

genom skillnaden mellan värdet på bolagsandelarna vid utflyttningsdatumet och det 

pris som den skattskyldige erlagt vid förvärvet. Den skattskyldige kan begära uppskov 

med betalningen av skatten till dess att överlåtelse, återköp eller inlösen sker.97 Vid 

uppskovsansökan måste emellertid den skattskyldige, inom femton dagar, ställa 
                                                 

91 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 38. 
92 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 39. 
93 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 39. 
94 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 43. 
95 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 44. 
96 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409.  
97 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 3. 
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säkerhet för skatten.98 Den nämnda skatteregeln villkoras av att endast den som direkt 

eller indirekt under de senaste fem åren har ägt andelar som berättigar till mer än 25 

procent av bolagets vinst har att svara för beskattningen av den latenta vinsten.99  

 

de Lasteyrie ägde vid utflyttningsdatumet, eller hade under de senaste fem åren 

dessförinnan ägt, andelar motsvarande mer än 25 procent av ett bolag, med 

skattskyldighet i Frankrike. Marknadsvärdet på bolagsandelarna var vid 

utflyttningsdatumet högre än det pris som de Lasteyrie erlade vid förvärvet, därför 

beskattades han för en latent skattevinst enligt ovanstående lagregel.100 de Lasteyrie 

hävdade att den franska skattelagstiftningen stred mot gemenskapsrätten och yrkade 

vid  Conseil d´État att denna domstol skulle ogiltigförklara beskattningen.101  

 

Conseil d´État menade att de aktuella reglerna inte utgjorde någon begränsning för 

franska medborgare att utnyttja den fria rörligheten och hänvisade bl.a. till 

uppskovsbestämmelserna.102 Domstolen hänförde emellertid till EGD att bedöma om 

Art. 43 EG utgjorde hinder för en medlemsstat att beskatta orealiserade värdeökningar 

när skattesubjekt emigrerar, trots att syftet med reglerna, enligt den nationella 

domstolen, var att förhindra skatteflykt.103 Conseil d´État fick stöd av de danska, tyska 

och nederländska regeringarna medan de Lasteyrie, kommissionen och den 

portugisiska regeringen ansåg att bestämmelserna stred mot gemenskapsrätten.104 

 

EGD börjar med att konstatera att etableringsfriheten berättigar varje 

unionsmedborgare till att fritt etablera sig i vilken medlemsstat som han/hon önskar. 

Detsamma gäller rätten att starta och driva företag inom EU.105 Vidare innebär 

friheten att den ursprungliga medlemsstaten inte får uppställa hinder som motverkar en 

                                                 
98 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 7. 
99 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 4. 
100 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 12. 
101 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 13. 
102 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 14 och p. 16. 
103 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 18. 
104 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 19 och p. 22. 
105 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 40. 
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fri rörlighet inom unionen.106 Det poängteras särskilt att inte ens en snäv eller 

obetydlig inskränkning av etableringsfriheten är accepterad enl. Art. 43 EG. Det nu 

anförda gäller även den enskilda medlemsstatens befogenhet att bestämma över de 

nationella skattesystemen.107 Även om det ankommer på den nationella lagstiftaren att 

besluta om skattelagstiftningens utformning måste hänsyn till gemenskapsrätten 

kttagas.108  

il d´État:s motivering till bestämmelsen kan inte anses 

ara av sådana beskaffenheter.  

nses utgöra ett sådant skäl 

m berättigar till inskränkningar av etableringsfriheten.113  

 

                                                

ia

 

Den aktuella lagstiftningen inskränker i och för sig inte möjligheten för en fransk 

medborgare att fritt etablera sig inom EU. Vetskapen om att en sådan etablering 

kommer att medföra beskattning av orealiserade vinster, vilka ej hade blivit beskattade 

om den skattskyldiga stannat kvar i Frankrike, kan dock tänkas avskräcka från att göra 

den önskade etableringen och på så vis utgör lagstiftningen ett hinder för 

etableringsfriheten.109 Inskränkningar av etableringsfriheten får endast ske om det 

finns ett legitimt syfte som överensstämmer med fördraget och som är motiverat 

utifrån allmänintresset.110 Conse

v

 

Frankrikes lagstiftning syftar inte heller till att förhindra skatteflykt som följer av rent 

konstlade planeringsupplägg utan går att tillämpa på alla situationer där skattesubjekt, 

med vissa specifika andelsinnehav, väljer att emigrera.111 Det är inte förenligt med 

gemenskapsrätten att likställa en fysisk persons emigration med ett konsekvent försök 

till skatteflykt.112 Det är enligt tidigare praxis från EGD även fastslaget att risken för 

att en medlemsstats totala skatteintäkter minskar, inte kan a

so

 
106 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 42. 
107 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 43. 
108 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 44. 
109 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 45 – p. 48. 
110 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 49. 
111 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 50. 
112 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 51 och p. 52. 
113 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 60. 
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Bestämmelserna som nu ligger till grund för tvisten kan inte heller anses som 

nödvändig för att upprätthålla kongruensen i det franska skattesystemet.114 I ett 

skriftligt yttrande från den franska regeringen framgår att syftet med den ifrågavarande 

lagregeln var att förhindra att hemvist tillfälligt flyttas ut från Frankrike för att uppnå 

vissa skatterättsliga fördelar.115 Detta tyder på ett generellt säkerställande av 

värdeökningar av bolagsandelar som uppstått under tiden som skattesubjektet hade sin 

hemvist i Frankrike.116  Av det som framkommit ovan finner EGD att Art. 43 EG 

utgör ett hinder för en medlemsstat att utkräva en latent skatteskuld, p.g.a. att 

skattesubjektet emigrerar, även om syftet är att undanröja risken för skatteflykt.117  

2.3.6 De Baeck vs Belgien 

I målet Jean-Claude De Baeck118 avhände sig den belgiska medborgaren Jean-Claude 

de Baeck (de Baeck) andelar från ett belgiskt bolag, Antverpia, till ett franskt bolag. 

Försäljning till utländska bolag, och under förutsättning att överlåtaren innehar andelar 

överstigande 25 procent av de totala andelarna i bolaget, medför enligt den belgiska 

lagstiftningen att den kapitalvinst som uppstår skall beskattas.119 Denna kapitalvinst 

hade emellertid inte blivit föremål för beskattning om försäljningen ägt rum inom 

Belgien till belgiska bolag, föreningar, institutioner eller organisationer.120  

 

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Rechtbank) vilandeförklarade målet och 

begärde att EGD skulle bedöma huruvida en nationell lagregel, som medför 

kapitalvinstbeskattning vid försäljning av aktier till utländska bolag, föreningar, 

institutioner eller organisationer, men som inte medför någon beskattning om 

försäljningen istället sker till belgiska bolag, föreningar, institutioner eller 

organisationer, strider mot gemenskapsrätten121.122 

 
                                                 

114 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 63. 
115 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 64. 
116 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 65. 
117 C-9/02 de Lasteyrie REG 2004 s. I-02409 p. 70. 
118 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961. 
119 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 5 och p. 6. 
120 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 7. 
121 Art. 43 EG, Art. 46 EG, Art. 48 EG, Art. 56 EG och Art. 58 EG. 
122 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 9. 
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Genom yttrande till EGD uppmärksammade de Baeck att den aktuella lagregeln 

begränsade etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital på så vis att en 

skattskyldig person avskräcks från att ta lån eller göra investeringar i andra 

medlemsländer.123 Kommissionen inkom också med ett yttrande som stödde de 

Baecks talan.124 Beträffande om tvisten skulle prövas utifrån etableringsfriheten eller 

utifrån reglerna om fri rörlighet för kapital ansåg kommissionen att sökandens totala 

ägarandel i bolaget var direkt avgörande i frågan. Om sökanden har ett obestridligt 

inflytande och möjlighet att påverka bolagets verksamhet bör tolkningsfrågan 

undersökas utifrån etableringsfriheten.125 Vidare påpekade kommissionen att 

Rechtbank inte påvisat några legitima skäl till varför den aktuella lagregeln borde 

accepteras.126 

 

EGD inleder med att erinra den belgiska regeringen om att den i och för sig har att 

besluta om det nationella skattesystemets uppbyggnad, men att gemenskapsrätten inte 

får åsidosättas vid detta arbete.127 I fallet X AB & Y AB, se ovan, ansåg EGD att en 

liknande skattregel som den förevarande, hade sådan avskräckande inverkan på 

skattesubjekt i medlemsstaten att denne hindrades att bedriva sin verksamhet i andra 

medlemsstater.128 En nationell lagregel som medför att vissa skattelättnader inte kan 

accepteras om försäljning av bolagsandelar sker till bolag i andra medlemsländer 

medför således en förbjuden inskränkning av etableringsfriheten.129  

 

EGD finner i likhet med kommissionen att inga skäl till den belgiska 

skattelagstiftningen har anförts och finner därför anledning att undersöka om det finns 

några legitima syften för inskränkningen av etableringsfriheten.130 I och med det nu 

anförda beslutade EGD att Art. 43 EG och Art. 48 EG utgör hinder för en medlemsstat 

att i dess nationella lagstiftning inta en regel om beskattning av kapitalvinster vid 

                                                 
123 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 10 och p. 11. 
124 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 12. 
125 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 13. 
126 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 16. 
127 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 19. 
128 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 20. 
129 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 21. 
130 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 27. 
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försäljning av bolagsandelar till personer eller företag i andra medlemsstater. Har 

överlåtaren inte något obestridlig inflytande över det bolag, vars andelar som överlåtes 

mot vederlag, utgör Art. 56 EG (fri rörlighet för kapital) hinder mot beskattning av 

den eventuella kapitalvinst som kan uppstå.131 

2.4 Analys av EGD:s praxis 

Av de svenska koncernbidragsreglerna framgår att syftet med dessa är att neutralisera 

effekterna av att en verksamhet drivs genom flera fristående företag i förhållande till 

om samma verksamhet skulle ha bedrivits genom olika filialer eller fasta driftställen. 

Utifrån detta syfte medför koncernbidragsreglerna ingen nämnvärd påverkan på den 

totala skattebasen. Tillåts emellertid avdrag för förluster som uppkommit utomlands 

inses lätt att den stat, vari det bolag som ämnar göra avdrag för förlusten har sitt säte, 

upplever möjligheten för avdrag som ett reellt hot mot landets totala skattebas. 

  

Medlemsstaternas argumentation antyder att de har uppfattat den nationella 

behörigheten till att utforma beskattningssystem som mer betydelsefull än att värna 

om etableringsfriheten. Gränsöverskridande förlustutjämningar skapar således 

motsättningar mellan medlemsstaternas rättighet att fritt utforma den nationella 

skattelagstiftningen och den grundläggande principen om fri rörlighet inom EU.  

 

Medlemsstaterna försöker ofta rättfärdiga beslutet att avslå ett yrkande om avdrag för 

förluster genom att hänvisa till kongruensen i landets skattesystem. I de ovan 

analyserade målen som rör avdrag mellan två bolag med säte i samma nation, men 

som båda ingår i en multinationell koncern uttrycks argumentet om skattesystemets 

kongruens i något andra ordalag. I målen AMID och ICI framhävs exempelvis att 

multinationella koncerner inte befinner sig i en jämförbar situation som nationella och 

att existensen av utländska dotterbolag kan tänkas medföra en ökad skatteflykt vilket 

medför att finansieringen av avdragen uteblir.  

 

                                                 
131 C-268/03 De Baeck REG 2004 s. I-05961 p. 29. 

 32



I målet ICI anför t.ex. den brittiska regeringen ”…det är omöjligt för den brittiska 

skattemyndigheten att kompensera skattesänkningen till följd av avdrag för förluster i 

dotterbolag med säte i Förenade kungariket, genom att beskatta vinsterna i de 

dotterbolag som är etablerade utanför Förenade kungariket”.132 I målet Bosal uttrycks 

emellertid skattesystemets kongruens direkt av regeringen och kommissionen: 

”…vägran att medge moderbolag, som inte har dotterbolag som redovisar 

skattepliktiga inkomster i Nederländerna, rätt att från sina inkomster dra av kostnader 

för finansieringen av andel i kapitalet i deras dotterbolag,  under alla omständigheter 

rättfärdigas av behovet att upprätthålla kongruensen i det nederländska 

skattesystemet”.133  

 

Av EGD:s praxis framgår emellertid att åberopandet av kongruensen i en 

medlemsstats skattesystem inte accepteras som legitimt skäl till att inskränka den fria 

rörligheten. För att ett sådant argument skall kunna åberopas fordras att det föreligger 

”ett direkt samband, vad beträffar en och samma skattskyldig, mellan beviljandet av 

en skattemässig fördel och kompensationen av denna fördel genom ett skatteuttag, 

inom ramen för samma beskattning”.134 Medlemsstaternas argumentation om 

skattesystemets kongruens brister således redan i det första kriteriet eftersom 

respektive koncernbolag utgör ett eget skattesubjekt.  

 

Vidare framgår det av domstolens uttalanden att medlemsstaternas synsätt på 

multinationella koncerner är något missvisande och förenklat. EGD menar till exempel 

att kostnader för andelar av kapital i utländska dotterbolag “indirekt genererar 

skattepliktiga inkomster i den medlemsstat där moderbolaget är etablerat”.135 Vad 

EGD syftar på i detta uttalande finner jag emellertid som något oklart. Utifrån 

allmänna ekonomiska teorier, t.ex. fortlevnadsprincipen/going koncern förväntas 

företag att fortsätta sin verksamhet i all framtid.136 Denna princip finns även intagen i 

                                                 
132 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695 p. 25. 
133 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 19. 
134 C-35/98 Verkooijen REG s. I-04071 p. 57. 
135 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 43. 
136 Jan Thomasson m.fl. – Den nya affärsredovisningen s. 111. 
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årsredovisningslagen.137 Om EGD utgår från principen om going koncern torde 

uttalandet kunna tolkas som att ett förlustavdrag till följd av en initial kostnad, eller en 

tillfällig kostnad i ett senare skede, är acceptabel eftersom skatteintäkterna, utifrån ett 

oändligt tidsperspektiv, förmodligen kommer att vara större än kostnaderna för 

förlustavdrag.  

 

Det nu anförda svarar emellertid inte på vad EGD egentligen avser med indirekta 

intäkter. Koncerner bedriver naturligtvis handel mellan koncernbolagen. Exempelvis 

är det vanligt att moderbolaget svarar för vissa övergripande tjänster, t.ex. viss 

administration som dotterbolagen betalar marknadsmässiga priser för. Intäkter kan 

även uppstå genom sedvanlig försäljning av produkter eller liknande. Om detta utgör 

indirekta intäkter kan emellertid ifrågasättas. Kanske avser EGD att de multinationella 

koncernerna skapar arbetstillfällen i varje medlemsstat där verksamheten bedrivs och 

att detta utgör indirekta intäkter, eller att en ägare av kapitalandelar förväntar sig viss 

avkastning/utdelning av innehavet och som utgör skattepliktig inkomst i den stat där 

ägaren är bosatt? Jag anser att det utifrån ovanstående resonemang i vart fall framgår 

att de potentiella skatteintäkterna för medlemsstaterna torde berättiga en avdragsrätt 

för förlustutjämningar över nationsgränserna. 

 

Utifrån medlemsstaternas argumentering kan EGD:s domar framstå som relativt 

stränga, men om jämförelsen sker mot en koncern med samtliga dotterbolag i en och 

samma medlemsstat anser jag att tydliga inskränkningar mot etableringsfriheten 

föreligger i samtliga ovan beskrivna fall.  

 

Av rättsfallen framgår det även att etableringsfriheten inte enbart avser att ett företag 

skall få bedriva sin verksamhet på samma villkor som de inhemska bolagen, utan även 

att ursprungsstaten inte får uppställa villkor som kan tänkas försvåra för dess 

medborgare och företag att flytta sin verksamhet inom EU.  

 

                                                 
137 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap. 4§ p. 1. 
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Sammanfattningsvis anser jag att det tydligt framgår att respektive medlemsstat äger 

den självständiga rättigheten att utforma den nationella skattelagstiftningen men att 

inskränkningar mot de grundläggande gemenskapsrättsliga bestämmelserna inom EU 

inte kan accepteras.  
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3 EG-domstolens avgörande i Marks & Spencer 

3.1 Bakgrundsfakta 

Den 13 december 2005 kom EG-domstolens avgörande i målet Marks & Spencer 

plc.138 Företaget bildades och registrerades i England och Wales och var en av de 

största detaljisterna inom konfektion, livsmedel, hushållsartiklar och finansiella 

tjänster i Storbritannien.139 1975 började Marks & Spencer att etablera sig utomlands 

och i slutet av 90-talet hade det dotterbolag och franchisingbolag i mer än 36 

länder.140 Koncernen gick dock med förlust och 2001 meddelades att den Europeiska 

sektionen skulle upphöra.141 I samband med avvecklingen ville Marks & Spencer 

(moderbolaget i Storbritannien) göra koncernavdrag för förluster som uppkommit i 

dotterbolagen i Belgien, Tyskland och Frankrike under de fyra senaste 

räkenskapsåren.142  

a förutsätter emellertid att samtliga koncernbolag har sina respektive 

ten i Storbritannien.  

 

                                                

 

Storbritannien tillämpar hemvistprincipen vilket, som nämndes tidigare, innebär att 

bolag som har sin hemvist i landet är skyldiga att betala bolagsskatt på sin 

världsomspännande vinst.143 Landet har liknande koncernbidragsregler som Sverige 

vilka berättigar givarbolaget att göra avdrag och mottagarbolaget att ta upp 

bidraget.144 Dett

sä

 
138 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837. 
139 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 18. 
140 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 19. 
141 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 21. Idag har M&S över 560 affärer i Storbritannien och 
ytterligare 150 affärer i 30 olika länder - http://www.marksandspencer.com/ 2007-11-08. 
142 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 22. 
143 ICTA art. 8.1 – “Subject to any exceptions provided for by the Corporation Tax Acts, a company 
shall be chargeable to corporation tax on all its profits wherever arising.”. 
144 ICTA art. 402.1 och ICTA art. 402.2 – “Subject to and in accordance with this Chapter and section 
492(8), relief for trading losses and other amounts eligible for relief from corporation tax may, in the 
cases set out in subsections (2) and (3) below, be surrendered by a company (“the surrendering 
company”) and, on the making of a claim by another company (“the claimant company”) may be 
allowed to the claimant company by way of a relief from corporation tax called “group relief”. Group 
relief shall be available in a case where the surrendering company and the claimant company are both 
members of the same group.” 
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Marks & Spencers ansökan avslogs således av taxeringsmyndigheten (Her Majesty’s 

Inspector of Taxes) i Storbritannien med motiveringen att de utländska dotterbolagen 

varken hade fast driftställe eller hade bedrivit någon ekonomisk verksamhet i landet 

och att koncernavdrag endast beviljas för förluster som uppstått inom landet.145 Marks 

& Spencers överklagan avslogs även av Special Commissioners of Income Tax och 

målet gick vidare till högsta domstolen (High Court of Justice) som vände sig till EGD 

för att få hjälp med tolkningen av EG-rätten. Högsta domstolen ställde sig frågande till 

huruvida de brittiska koncernbidragsreglerna, vilka skulle ha medgivit Marks & 

Spencer rätten till avdrag om dotterbolagen hade varit placerade i Storbritannien, men 

som hindrade avdrag p.g.a. att dotterbolagen var placerade i andra medlemsstater vilka 

själva hade rätten att beskatta dotterbolagen för de vinster som uppstod i resp. bolags 

hemstat, stred mot Art. 43 EG och Art. 48 EG.146  

 

Vidare undrade högsta domstolen om skattelagstiftningen i de olika medlemstater som 

dotterbolagen var belägna i, hade någon påverkan på första frågan under förutsättning 

att respektive dotterbolag hade rätt att kvitta den uppkomna förlusten mot senare 

vinster. Om så var fallet, spelade det någon roll att dotterbolagets möjligheter till en 

sådan kvittning inte kunde göras p.g.a. att bolaget lagt ner sin verksamhet, eller att 

bolaget överlåtit hela sin verksamhet på en utomstående och att denne förvärvare inte 

övertagit förlusten på ett sätt som möjliggör kvittning enligt dotterbolagslandets 

skatteregler. Kan de avdragsregler som gäller för moderbolaget tillämpas även om 

förlusterna har beaktats i dotterbolaget?147 

 

EGD börjar med att konstatera att det ankommer på de nationella lagstiftarna att 

besluta om direkta skatter och avdrag. Sådana beslut får dock inte fattas i strid med 

gemenskapsrätten.148 Vidare konstaterar domstolen att det förhållande som låg till 

grund för processen stred mot Art. 43 EG och Art. 48 EG och därmed kunde utgöra ett 

                                                 
145 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 23 och p. 24. 
146 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 26 1). 
147 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 26 2). 
148 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 29. 
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hinder mot etableringsfriheten.149 Ett sådant hinder kan bara motiveras genom 

tvingande hänsyn till allmänintresset.150 Vid bedömningen av om hinder av nu 

varande slag skulle kunna accepteras granskade domstolen de grunder som 

Storbritannien anfört.151 Särskilt uppmärksammades tre viktiga argument. 

                                                

 

• Vinster och förluster skall behandlas symetriskt av ett och samma skattesystem. 

• Tillåts avdrag i moderbolagsstaten uppstår en risk att samma avdrag kommer att 

kunna användas två gånger.  

• Beaktas inte en förlust inom samma skattesystem som hanterar skattesubjektet 

uppstår risken för skattundandragande och skatteplanering.  

 

Beträffande att ett och samma skattesystem skall tillämpas på såväl vinster som 

förluster konstaterades att detta i sig inte utgör ett tillräckligt skäl för att inte acceptera 

det önskade avdraget.152 Den överenskomna fördelningen av beskattningsrätten 

mellan EU:s samtliga medlemsstater skulle emellertid allvarligt komma att urholkas 

om en valmöjlighet för företagen att själva bestämma i vilket land som avdraget skall 

avräknas i skulle accepteras.153  

 

Risken för att ett och samma avdrag beaktas två gånger måste kunna förhindras av 

medlemsstaterna. Genom att acceptera att avdrag beviljas i andra medlemsstater än 

den stat där företaget har sin hemvist skapas emellertid en verklig risk som lättast kan 

undvikas genom att förvägra den här typen av avdrag.154  

 

Tillåts förlustöverföringar från ett företag i en medlemsstat, som inte tjänar som 

hemvisststat för mottagarbolaget, uppstår otvivelaktligen en risk för att förluster 

organiseras till koncernföretag som är belägna i högbeskattande medlemsstater där 

 
149 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 33. 
150 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 35. 
151 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 43. 
152 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 44. 
153 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 46. 
154 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 47 och p. 48. 
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avdraget har högst värde ur skattesynpunkt. Det säkraste sätet att undvika denna risk 

är att inte acceptera avdrag för förluster som har uppstått i andra medlemsstater.155  

 

Av det nu anförda anser EGD att den inskränkning som utgör grunden för tvisten i 

målet har ett legitimt syfte som är förenligt med gemenskapsrätten och som kan 

motiveras utifrån allmänintresset. Genom regleringen uppnås även den önskade 

effekten.156  

 

En absolut inskränkning av förlustöverföringar mellan medlemsstater kan dock te sig 

onödigt sträng och frågan är om en sådan går utöver vad som är nödvändigt för att 

förhindra missbruk av ovanstående punkter.157 Att vägra förlustavdrag från en 

främmande medlemsstat kan inte anses förenligt med Art. 43 EG och Art. 48 EG i fall 

där det förlustbringande företaget har uttömt samtliga möjligheter, såväl under det 

beskattningsår som avdraget avser, år dessförinnan eller för framtida beskattningsår, 

att utnyttja avdraget i den egna medlemsstaten. Även möjligheten att överlåta avdraget 

till någon annan inom den medlemsstat där dotterbolaget är aktivt måste vara uttömd 

på samma sätt som beskrivs i förra meningen.158  

 

Av det nu anförda finner EGD att Art. 43 EG och Art. 48 EG inte strider mot en 

nationell lagstiftning som utesluter möjligheten för ett moderbolag att göra avdrag för 

kostnader från ett dotterbolag med säte i annan medlemsstat, trots att sådana kostnader 

skulle ha berättigat till avdrag om moder- och dotterbolag hade varit skattskyldiga i 

samma medlemsstat. Den nationella lagstiftningen är emellertid ej förenlig med 

gemenskapsrätten i de fall när det utländska dotterbolaget har uttömt samtliga 

möjligheter som erbjuds i dotterbolagets hemviststat till att beakta förlusterna.159 

                                                 
155 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 49 och p. 50. 
156 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 51. 
157 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 53. 
158 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 55 och p. 56. 
159 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 61. 
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3.2 Internationella kommenterar till domen i målet Marks & 

Spencer 

Målet Marks & Spencer blev ett av de mest uppmärksammade rättsfallen från EGD i 

Europa. Det har skrivits åtskilliga artiklar om målet och en av dessa är författad av 

Martin Philips160. Artikeln161 publicerades i den välrenommerade skattetidsskriften 

EC Tax Review. Jag anser att hans synpunkter är av stort intresse eftersom de 

uppmärksammar en del av problematiken kring målet. För att fördjupa framställningen 

av Philips åsikter har jag valt att löpande bemöta hans argument med uttalanden från 

Generaladvokat Poiares Maduro, som författade förhandsavgörandet till domen i målet 

Marks & Spencer.  

3.2.1 Territorialitetsprincipen 

Philips anser att den brittiska regeringens argumentation till stor del bygger på de 

enskilda medlemsstaternas rättighet att besluta om beskattning av verksamhet som 

sker inom landets eget territorium, territorialitetsprincipen. Han menar dock att 

regeringen utgår från principen såsom den uttrycktes i målet Futura Participations. 

EGD konstaterade emellertid i det senare målet Bosal162 att territorialitetsprincipen 

inte kan tillämpas på samma sätt som i målet Futura Participations vid mål som rör 

gränsöverskridande förlustutjämningar inom multinationella koncerner. Av denna 

anledning anser Philips att den brittiska regeringens argument, att landet saknar 

beskattningsrätt på utländska dotterbolag, saknar betydelse för målet Marks & 

Spencer.163   

 

Till skillnad från den brittiska regeringen menar Philips att situationen i målet Marks 

& Spencer kan jämföras med en situation där samma verksamhet bedrivits inom en 

och samma nation. En sådan jämförelse är dessutom nödvändig eftersom det brittiska 

skattesystemet medför skillnader mellan de båda situationerna. Regeringen försöker 

                                                 
160 Former Deputy Head of Tax, Marks & Spencer plc. 
161 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01. 
162 C-168/01Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 38. 
163 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p. 62. 
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rättfärdiga att det brittiska skattesystemet medför olika konsekvenser för 

multinationella koncerner i förhållande till nationella, genom att sammanblanda två 

skilda argument med varandra. Dels försöker regeringen rättfärdiga situationen genom 

att hävda att multinationella koncerner inte kan jämföras med nationella ur 

skattesynpunkt och dels att de skillnader som uppstår utifrån en och samma lagregel är 

godtagbara utifrån territorialitetsprincipen.164 

 

Den av regeringen anförda argumentationen innebär teoretiskt att 

territorialitetsprincipen användas till att rättfärdiga en konstaterad diskriminering som 

uppstår när en internationell situation jämförs med en nationell. Detta tankesätt är 

emellertid inte förenligt med EGD:s modell för att lösa tvister som sträcker sig över 

nationsgränserna. EGD prövar nämligen en sådan situation i två led. Först utreds om 

en och samma lagregel verkligen medför olika konsekvenser vid en jämförelse med 

nationell rätt och om så är fallet prövas om förfarandet kan rättfärdigas. 165 

 

Philps åsikt beträffande territorialitetsprincipens bristande tillämplighet får medhåll av 

Maduro.166 Maduro anser emellertid att innebörden av principen inte skall ges utifrån 

en strikt bokstavstolkning, utan att den istället uttrycker konsekvensen av att 

medlemsstaternas nationella skattelagstiftningar måste existera i symbios med 

varandra. Denna samexistens innebär dels att de nationella skattesystemen konkurrerar 

med varandra och dels att medlemsstaterna måste kompromissa för att upprätthålla 

existensen av de nationella systemen. Det ligger inte i EGD:s behörighet att ifrågasätta 

gränserna för beskattningsrätten mellan nationerna eller att påverka fördelningen av 

densamma.167  

 

                                                 
164 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 chapter p. 63. 
165 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p. 63. 
166 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 59. 
167 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 60. 
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Territorialitetsprincipen syftar enligt Maduro till att förhindra uppkomsten av 

behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna. Principen kan dock inte tillämpas för 

en enskild nation i syfte att undgå de skyldigheter som följer av gemenskapsrätten.168  

 

En skatteförmån som villkoras av att det måste föreligga en motsvarande 

beskattningsrätt av samma skattesubjekt och som dessutom skall vara möjlig att 

utnyttja för en specifik medlemsstat, strider mot den grundläggande principen om fri 

rörlighet. Den aktuella frågan i målet Marks & Spencer är emellertid huruvida 

Storbritanniens skattesystem har påverkan på de suveräna skattesystemen inom 

unionen. Vid denna bedömning är det av största vikt att poängtera att begäran om 

avdraget har framställts av ett skattesubjekt som är obegränsat skattskyldig i 

Storbritannien, vilket innebär att det inte finns någon begränsning av 

beskattningsrätten för Storbritannien. Territorialitetsprincipen rättfärdigar således inte 

konsekvenserna av landets aktuella skatteregel.169 Däremot anser Maduro att det 

faktiska skälet till varför Storbritannien nekar avdraget är att nationen saknar 

möjlighet att beskatta det överförande dotterbolaget. Den egentliga anledningen har 

således att göra med det brittiska skattesystemets kongruens.170  

3.2.2 De nationella skattesystemens kongruens 

Bedrivs en verksamhet enbart i Storbritannien är moderbolaget inte skattskyldigt för 

vinster som uppstår i dotterbolagen. Moderbolaget får dock erhålla skattefri utdelning 

och göra avdrag för koncernbidrag till dotterbolagen. Multinationella koncerner 

beskattas i och för sig inte heller för dotterbolagens vinster, men moderbolaget får 

varken göra avdrag för koncernbidrag eller mottaga skattefri utdelning.171 Philips 

anser att den negativa särbehandling som multinationella koncerner utsätts för inte har 

                                                 
168 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 62. 
169 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 63. 
170 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 64. 
171 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p. 63.  
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något med skattesystemets inre sammanhang att göra eftersom moderbolaget aldrig 

beskattas för dotterbolagens vinster.172  

 

Maduro anser, i likhet med den brittiska regeringen, att skattesystemets inre 

sammanhang, enligt tidigare rättspraxis från EGD, har accepterats som ett legitimt skäl 

till att inskränka den fria rörligheten.173 Både Maduro och den brittiska regeringen 

hänvisar i detta avseende till målet Bachman174 som rörde utbetalningar av sjuk- och 

invaliditetsförsäkringar och pensions- och livförsäkringar. Enligt belgisk 

skattelagstiftning beviljades avdrag för försäkringspremien men i gengäld beskattades 

försäkringsersättningen. För att behålla kongruensen i skattesystemet kunde därför inte 

avdrag för utländska försäkringspremier, som erlagts av belgiska medborgare, 

beviljas.  

 

Philips anför till stöd för sin talan att EGD, i senare rättspraxis, har fastslagit att 

kongruensen inte kan åberopas om det saknas ett direkt samband mellan en 

skatteförmån och beskattningsrätten. Han hänvisar till målet Bosal175 där EGD 

uttryckligen konstaterar att skattelagstiftningens kongruens inte kan legitimera en 

särbehandling eftersom moder och dotterbolag utgör egna skattesubjekt vilket medför 

att det direkta sambandet inte existerar.176  

 

Maduro anser emellertid att medlemsstaterna måste tilldelas en större frihet till att 

utforma och bevara sina nationella skattesystem och anser därför att EGD bör återgå 

till att använda de kriterier som uppställdes i målet Bachman. Detta skulle betyda att 

inskränkningar av den fria rörligheten kan rättfärdigas under förutsättning att de 

lagregler som medför den nämnda inskränkningen har ett legitimt syfte och en klar 

                                                 
172 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p. 64. 
173 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 65. 
174 C-240/90 Bachman REG 1992 s. I-00249. 
175 C-168/01Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 30. 
176 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p. 63 amd p. 64. 
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logik i det nationella skattesystemet.177 Till stöd för sin talan hänvisar Maduro även 

till Generaladvokat Juliane Kokott:s uttalande i målet Mannien178.  

                                                

3.2.3 Diskriminering 

Frågan huruvida moderbolaget eller dotterbolagen i målet Marks & Spencer hade 

utsatts för diskriminering eller ej föranledde en omfattande diskussion. Argumenten 

som framfördes av den brittiska regeringen byggde till stor del på generaladvokat 

Albers uttalande i målet Bosal. Alber delar in diskriminering i två kategorier. Den 

första kategorin bygger på att ett företag diskrimineras utifrån dess nationalitet eller 

säte. Denna typ av diskriminering kan endast rättfärdigas genom uttryckligt stöd i EG-

fördraget.179 

 

Den andra typen av diskriminering avser, enligt Alber, att en och samma lagregel 

medför olika behandling. Sådan diskriminering kan rättfärdigas utifrån tvingande 

hänsyn till allmänintresset.180 

 

Philips anser emellertid att Alber uppställer felaktiga kriterier för att rättfärdiga den 

andra typen av diskriminering. Det är sant att en rättfärdigandegrund till denna typ 

utgörs av tvingande hänsyn till allmänintresset men en förutsättning för detta är att den 

lagregel som ligger till grund för diskrimineringen är generell (non-discriminating).181  

 
Philips anser att målet Marks & Spencer egentligen inte utgör något 

diskrimineringsmål utan att det snarare handlar om en restriktion att utöva den fria 

etableringsfriheten. Storbritanniens skattesystem uppställer alltså hinder för dess egna 

invånare att etablera sig i utlandet, vilket enligt Philips endast kan rättfärdigas genom 

uttryckligt lagstöd.182 

 
 

177 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 71. 
178 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-319/02 Mannien REG 2004 s. I-07477 p. 57. 
179 C-168/01Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 41 och p. 42. 
180 C-168/01Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 41 och p. 42. 
181 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p. 64. 
182 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p.64 and p. 65. 
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Maduro medger att det enligt EGD:s tidigare rättspraxis har framkommit att om en 

vägran att bevilja en skatteförmån i huvudsak grundar sig på huruvida skattesubjektet 

utnyttjat sin möjlighet till fri rörlighet eller ej, kan det föreligga en inskränkning som 

strider mot fördraget.183  

 

Han anser emellertid att detta inte är fallet i det förevarande målet och att den aktuella 

situationen har prövats av EGD i tidigare mål.184 Enligt Maduro medför den aktuella 

lagstiftningen en ogynnsam behandling av bolag med utländska dotterbolag vilket 

antyder att det föreligger en sorts utflyttningsrestriktion.185 En sådan inskränkning av 

den fria rörligheten har emellertid enligt tidigare praxis rättfärdigats genom att dess 

syfte är legitimt och i övrigt överensstämmer med fördraget och grundas på tvingande 

hänsyn till det allmänna intresset.186 

 

Philips avslutar sin artikel med att konstatera att varje typ av skatteregel som 

favoriserar inhemska företag framför multinationella, eller som påverkar företag att 

välja en specifik företagsform vid utlandsetableringar, strider mot tanken om en inre 

marknad som präglas av frihandel mellan medlemsstaterna. Enligt honom är ett av de 

största problemen för en väl fungerande inre marknad att multinationella koncerner 

inte är berättigade till att göra gränsöverskridande förlustutjämningar på samma 

villkor som nationella koncerner. Vidare anser han att om en skillnad görs mellan 

utländska och inhemska förluster uppstår ett allvarligt hot mot etableringsfriheten. Av 

EG-fördraget torde följa att en likabehandling av förlustavdrag inom EU är en 

nödvändighet för att uppnå gemenskapens mål.187 

3.3 Analys av Marks & Spencer 

Målet Marks & Spencer uppvisar stora likheter med de refererade rättsfallen i kapitel 

två men det finns även några väsenliga skillnader. Målen ICI, X AB & Y AB och 

                                                 
183 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 51. 
184 C-143/87 Stanton REG 1998 s. I-03877 och C-370/90 Singh REG 1992 s. I-04265. 
185 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 53. 
186 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 55. 
187 The Marks & Spencer EU group relief case - a rebuttal of the “taxing jurisdiction”. Författare Martin 
Philips, publicerad i EC Tax Review 2005-07-01 p. 68. 
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AMID behandlade t.ex. möjligheten för koncernbolag med samma nationalitet, men 

som ingår i multinationella organisationsstrukturer, att göra förlustavdrag mellan 

varandra. I Målet Marks & Spencer yrkar moderbolaget på att få göra avdrag för 

förluster som uppstått i utländska dotterbolag. Skillnaden mellan målet Bosal och 

Marks & Spencer ligger i att Bosal:s förluster utgjordes av ägarandelar av olika 

utländska bolags kapital.  

 

Storbritannien anför som skäl för sin sak att det engelska skattesystemet kräver 

kongruens mellan beskattningsbara inkomster och avdragsrätt för kostnader. Detta 

argument har EGD förkastat och även till viss del fört en motargumentation mot 

genom att hävda att även om dotterbolag med säte i utlandet i och för sig inte medför 

någon skattepliktig inkomst i Storbritannien sker en indirekt värdeökning genom dess 

vinster för koncernen som helhet. Viss del av denna värdeökning medför skatteintäkter 

för moderbolagslandet. Av det nu anförda har domstolen i de tidigare fallen inte 

accepterat denna grund för att inskränka etableringsfriheten. 

 

Även Philips är kritisk till argument om skattesystemets kongruens och anser att den 

brittiska regeringen utgår från felaktiga grunder i sitt resonemang. EGD anför 

emellertid som skäl för sitt ställningstagande att den välavvägda fördelning av 

beskattningsrätten som finns mellan medlemsstaterna allvarligt skulle hotas om 

förluster från utländska dotterbolag tilläts. Jag anser att EGD genom att anföra detta 

skäl riktar fokus från den egentliga frågan till att hamna på ett klassiskt 

gränsdragningsproblem. Jag delar Philips åsikt om att det egentliga problemet är 

huruvida Storbritanniens skattesystem medför olika konsekvenser beroende av 

koncernstrukturen och därmed utgör ett hinder för etableringsfriheten.  

 

En nationell lagregel som konsekvent diskriminerar en koncernstruktur utifrån var 

koncernens olika bolag är belägna kan aldrig rättfärdigas genom tvingande hänsyn till 

allmänintresset, utan fordrar uttryckligt lagstöd i fördragstexten. Detta framkom bland 

annat av Generaladvokat Siegbert Albert:s förslag till förhandsavgörande i målet 

Bosal: ”Äkta diskrimineringar - som endast är förenliga med gemenskapsrätten om de 
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kan hänföras till en uttrycklig undantagsbestämmelse, såsom artiklarna 45 EG och 46 

EG - kan endast bestå i en åtskillnad på grund av nationalitet och säte.”188  

 

Den avgörande frågan blir således om det brittiska skattesystemet medför olika 

konsekvenser utifrån koncernbolagens säten. EGD anför i princip samma resonemang 

som Generaladvokat M. Poiares Maduro angav i sitt förhandsbesked till domen. 

Maduro anser att den inskränkning av etableringsfriheten som föreligger i det aktuella 

fallet enkelt kan klassificeras eftersom EGD har prövat liknande inskränkningar i 

tidigare mål, och att inskränkningen helt enkelt utgör en utflyttningsrestriktion ”vilken 

kännetecknas av en ogynnsam behandling av bolag som önskar bilda dotterbolag i 

andra medlemsstater.”189 En sådan restriktion av etableringsfriheten kan enligt 

Maduro rättfärdigas genom att ”åtgärden fyller ett legitimt syfte som är förenligt med 

fördraget och grundas på tvingande hänsyn till allmänintresset.”190  

                                                

 

Jag har svårt för att acceptera Maduro:s motivering och anser att det på objektiva 

kriterier framstår som att en och samma lagregel i det brittiska skattesystemet 

behandlar koncerner olika enbart på grund av var de olika koncernbolagen är belägna. 

Genom att följa Maduro:s argumentation i förhandsavgörandet kringgår emellertid 

EGD problemet med att det fordras ett uttryckligt lagstöd för att tillåta en inskränkning 

av etableringsfriheten i det förevarande fallet och kan istället hänvisa till tvingande 

hänsyn av det allmänna intresset. 

 

Jag anser att EGD:s lösning på problemet är ett uttryck för dess möjlighet att göra en 

långtgående, extensiv, tolkning av fördragen och att EGD i denna fråga ikläder sig 

rollen som lagstiftare.    

 

 
188 Generaladvokat Albert i målet C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 40 och K. Ståhl och R. 
Persson Österman – EG skatterätt s. 145. 
189 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 53. 
190 Generaladvokat Poiares Maduro i målet C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 55. 

 47



Vidare anför Storbritannien att förlustavdrag från utländska dotterbolag ökar risken för 

skatteplanering. Samma argument användes i målet ICI191 där EGD konstaterade att 

redan den omständigheten att ett engelskt bolag väljer att etablera sig i en annan 

medlemsstat genom ett etablera ett dotterbolag medför risk för skatteundandragande 

genom välplanerade handlingar. Detta argument vann således inte heller något gehör i 

tidigare praxis.  

  

Slutligen hävdade Storbritannien att om nu aktuellt avdrag skulle beviljas i 

moderbolagsstaten förelåg risk för att samma kostnad användes till avdrag i dels 

moderbolagslandet och dels i den stat där dotterbolaget har sin hemvist. Mig 

veterligen var detta ett oprövat argument men EGD var av den uppfattningen att 

medlemsstaterna själva måste kunna vidta åtgärder så att denna risk elimineras.192  

 

EGD har således i liknande fall bedömt merparten av de argument som framfördes av 

Storbritannien som oacceptabla inskränkningar av den fria rörligheten. Det enda nya 

argumentet var risken för att samma kostnad föranleder ett avdrag dels i 

moderbolagsstaten och dels i dotterbolagsstaten. EGD avfärdade emellertid detta som 

ett ogiltigt argument för att inskränka den fria rörligheten. I Marks & Spencer ansågs 

den samlade bedömningen emellertid ha betydande allmänintresse varför rätten till 

gränsöverskridande förlustutjämningar avslogs, såvida inte vissa speciella 

förutsättningar var uppfyllda inom koncernen.  

 

Bedömningen av huruvida avdragsrätt, för förluster som uppstår i dotterbolag i andra 

medlemsstater skall accepteras eller ej, utgörs som i många andra juridiska 

problemfrågeställningar av en balansgång mellan två intressen. På ena sidan finns de 

olika medlemsstaterna, med rätten till nationella utformningar av skattesystem, och på 

andra sidan finns en av gemenskapsrättens grundprinciper – fri rörlighet för 

unionsmedborgare.  

 

                                                 
191 C-264/96 ICI REG 1998 s. I-04695. 
192 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 47. 
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Jag anser att domen i Marks & Spencer uttrycker en sorts trendbrott inom 

gemenskapsrätten, där EGD söker nå en jämvikt mellan de risker som uppstår i 

samband med liberala koncernbidragsregler kontra etableringsfriheten. Ett fullständigt 

förbud mot gränsöverskridande förlustutjämningar framstår fortfarande som en 

oacceptabel inskränkning mot den fria rörligheten, men uppenbarligen ser EGD de 

risker som är förknippade med transaktioner av nu gällande slag som allvarliga och 

tillåter därmed inte att dessa görs utan att speciella omständigheter föreligger.  

 

Hur påverkar domen i Marks & Spencer de nationella skattesystemen som finns inom 

EU? Att olika länder använder skattelagstiftningens utformning på olika sätt råder det 

knappast någon tvekan om. Gemensamt för medlemsstaterna torde ändock vara att 

med hjälp av den egna nationens lagstiftning uppmuntra visst beteende hos 

skattesubjekten och motverka annat. Samma grundprincip anser jag att även 

gemenskapsrätten har att tillämpa vid bedömningar på EU-nivå. Budskapet med 

domen i Marks & Spencer framstår därför som något tvetydigt. Avdrag accepteras 

förvisso men först efter det att samtliga möjligheter att använda avdraget i 

dotterbolagslandet har prövats. För många multinationella företag medför domen alltså 

en klar nackdel i förhållande mot företag som enbart bedriver verksamhet inom en och 

samma medlemsstat.  
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4 Rättsutvecklingen i Sverige efter domen i målet 
Marks & Spencer 

4.1 Skatterättsnämndens avgörande 

Målet Marks & Spencer har fått stor betydelse för medlemsstaterna i EU. Den svenska 

skatterättsnämnden publicerade den första mars 2007 fyra förhandsavgöranden som 

grundar sig på EGD dom i Marks & Spencer.  

 

Avgöranden från skatterättsnämnden har naturligtvis inte samma genomslagskraft och 

betydelse för rättsutvecklingen som domar från EGD eller de högre nationella 

instanserna i Sverige. Jag anser emellertid ändå att dessa fyra avgöranden är av stor 

betydelse för att dels beskriva vad som utgör gällande rätt i Sverige och dels för att 

visa vilken stor betydelse målet Marks & Spencer har medfört för EU:s medlemsstater. 

Samtliga fyra förhandsbesked är överklagade till högre instans.  

4.1.1 Dnr 204-04/D 

Koncernstrukturen i detta förhandsbesked såg ut enligt följande: Det svenska 

moderbolaget Y AB har tre dotterbolag varav två i Nederländerna och ett i Norge. 

Dotterbolagen i Nederländerna äger i sin tur det svenska bolaget X AB. De tre 

dotterbolagen till Y AB äger även det norska bolaget A/S. Nämndens beslut rörde 

huruvida det svenska bolaget X AB är berättigat till att lämna koncernbidrag till A/S i 

Norge eller ej. Koncernbidrag skall tas upp som en inkomst i Norge. 

 

Skatterättsnämnden konstaterar inledningsvis att A/S inte är skattskyldigt i Sverige för 

den näringsverksamhet som bidraget avser och därmed inte uppfyller villkoren för de 

svenska koncernbidragsreglerna i 35 kap. 2§ IL och 35 kap. 2a§ IL. Därefter ställer sig 

nämnden frågan huruvida avgörandet måste prövas utifrån reglerna om 

etableringsfrihet, reglerna om fri rörlighet för kapital och artiklarna 31 och 34 i EES-

avtalet193. 

                                                 
193 EES-avtalet av den 2 maj 1992 (EGT L1, 1994, s. 3, SÖ 1993:24). 
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Vidare anser nämnden att ett avslag av X AB:s begäran att få lämna koncernbidrag till 

A/S i och för sig utgör en inskränkning av etableringsfriheten och Art. 31 i EES-

avtalet. Situationen påverkas inte i praktiken av att Norge står utanför EU eftersom 

EGD:s praxis visar på att bedömningen av huruvida en nationell regel strider mot 

EES-avtalet skall bedömas på samma sätt som vid prövning mot EG-fördraget.  

 

Skatterättsnämnden fortsätter sin bedömning genom att jämföra den förevarande 

situationen med den situation som var aktuell i målet Marks & Spencer. Nämnden 

kommer i enlighet med EGD fram till att inskränkning av den fria rörligheten (och 

därmed även EES-avtalet) får ske om det är motiverat utifrån allmänintresset. 

Nämnden lyfter särskilt fram de tre berättigandegrunderna i Marks & Spencer, se ovan 

kap. 3.1, som föranledde domstolens beslut och som vid en samlad bedömning ansågs 

vara förenligt med tvingande hänsyn till allmänintresset.  

 

Överföringen av ett koncernbidrag från X AB till A/S anser nämnden vara detsamma 

som att överföra förlusten från A/S till X AB. Multinationella koncerner skulle, om 

sådana överföringar tilläts, i princip kunna välja vilket medlemsland som förlusten 

skall avräknas i. Nämnden anser att EGD, genom Marks & Spencer, har gett uttryck 

för att en sådan valmöjlighet skall motverkas. Vidare finner nämnden att det inte finns 

anledningen i det aktuella fallet att bevilja en längre gående avdragsrätt än i Marks & 

Spencer och avslår därmed yrkandet med motiveringen att avdragsförbudet inte står i 

strid med etableringsfriheten.  

 

Skatterättsnämnden anser inte att reglerna om fria kapitalrörelser och Art. 40 i EES-

avtalet är tillämpliga eftersom koncernbidragsreglerna uppstår genom att bolag 

utnyttjar etableringsfriheten.  

 

Tre nämndemän var skiljaktiga i beslutet och ansåg att gränsöverskridande 

resultatutjämningar skall accepteras under förutsättning att det utländska dotterbolaget 
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har, i enlighet med Marks & Spencer, uttömt alla möjligheter till att utnyttja avdraget i 

det land där dotterbolaget har sin hemvist.  

4.1.2 Dnr 176-05/D 

Koncernen i förevarande fall var uppbyggd genom ett amerikanskt moderbolag, som 

indirekt ägde samtliga andelar i ett företag, S.a.r.l i Luxemburg. Det Luxemburgska 

företaget äger ett tyskt GmbH som i sin tur äger två dotterbolag, ett SAS i Frankrike 

och ett SRL i Italien. S.a.r.l. i Luxemburg äger också ett svenskt AB. Det svenska 

bolaget har för avsikt att lämna koncernbidrag till Tyskland, Frankrike och Italien 

eftersom bolagen i dessa länder förväntas gå med förlust under 2005 och 2006. 

Koncernbidrag utgör inte någon skattepliktig inkomst i Tyskland och Italien men väl i 

Frankrike. Av ansökan framgår även att koncernbidraget till det franska bolaget kan 

komma att utgå i samband med att det likvideras. Likvidationen föranleder även att 

underskottet inte kommer att kunna utnyttjas efter 2006 års utgång. 

 

Skatterättsnämnden konstaterar att koncernstrukturen inte uppfyller kraven i 35 kap. 

2§ IL och 35 kap. 2a§ IL vilket medför att koncernbidrag inte kan ges inom 

koncernen. Dock skall koncernbidragsfrågan prövas utifrån reglerna om 

etableringsfrihet. Nekas möjligheten för koncernen att ge bidrag uppstår en 

inskränkning av etableringsfriheten men frågan är om denna inskränkning är 

motiverad. 

 

Koncernstrukturen i målet jämfördes med fallet Marks & Spencer och 

skatterättsnämnden uppmärksammar särskilt de tre berättigandegrunderna i Marks & 

Spencer, se ovan kap. 3.1, som föranledde domstolens beslut och som vid en samlad 

bedömning ansågs utgöra ett hot mot allmänintresset.  

 

Nämnden beaktar dock inte att det franska bolaget står inför en likvidation och inte 

heller att de italienska skattereglerna utgör hinder för SRL-bolag att utnyttja 

uppkomna förluster under senare år. Därmed avslår skatterättsnämnden det svenska 

aktiebolagets ansökan om att få lämna koncernbidrag.  
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Tre nämndemän var skiljaktiga och anförde att koncernbidrag borde få utges till det 

franska och italienska bolaget under förutsättning att dessa, i enlighet med Marks & 

Spencer, har uttömt alla möjligheter till att utnyttja avdraget i det land där 

dotterbolaget har sin hemvist.  

4.1.3 Dnr 77-05/D 

Genom helägda dotterbolag i USA och Spanien äger det amerikanska bolaget Corp 

samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag. Corp är även ensam ägare av ett danskt ApS-

företag. Frågan som skatterättsnämnden har att ta ställning till gäller om det svenska 

aktiebolaget, med skatterättslig verkan, kan lämna koncernbidrag till det danska 

dotterbolaget. Koncernbidraget är tänkt att utjämna det underskott som finns i det 

danska bolaget. 

 

Skatterättsnämnden konstaterar att förutsättningarna för att kunna lämna 

koncernbidrag inte är uppfyllda eftersom det danska dotterföretaget inte är 

skattskyldigt i Sverige för den del som bidraget avser. Nämnden övergår därför till att 

pröva frågan utifrån Art. 43 EG och Art. 48 EG med alternativ tillämpning mot 

reglerna om fri rörlighet för kapital.  

 

Nämnden delar inte det svenska dotterbolagets syn på innebörden av etableringsfrihet. 

Enligt nämndens mening avser friheten ett moderbolags rättighet att fritt välja i vilket 

EU-land som verksamheten skall bedrivas. Vidare anser nämnden att 

etableringsfrihetens omfattning endast går att tillämpa på företag inom EU. Friheten 

till fri etablering går således inte att tillämpa på ett amerikanskt moderbolag.  

 

Utifrån reglerna om fri rörlighet för kapital konstaterar nämnden att ett koncernbidrag 

från ett svenskt aktiebolag till ett danskt AsP i och för sig utgör en kapitalrörelse enligt 

direktiv 88/361/EEG, bilaga 1. Detta innebär att den aktuella situationen i princip 

omfattas av såväl etableringsfriheten som reglerna om fri rörelse för kapital. Nämnden 

finner emellertid att EGD praxis anger att etableringsfriheten är överordnad. Detta 

 53



innebär att begäran om att lämna koncernbidrag, med skatterättslig verkan, mellan 

dotterbolag belägna i Sverige respektive Danmark skall avslås. 

4.1.4 Dnr 64-06/D 

Ägarstrukturen i detta förhandsbesked var enligt följande, X AB äger hela Z AB som i 

sin tur har samtliga aktier i Y AB och i det italienska företaget C SpA. Från 

beskattningsåren 2001 – 2004 har det italienska bolaget ett ackumulerat underskott 

som X AB och Y AB avser att täcka under år 2006 genom att lämna koncernbidrag. 

Samtliga möjligheter för det italienska bolaget att utnyttja underskottet är förbrukade. 

Bidrag som C SpA mottager från X AB medför ingen skattepliktig inkomst medan 

bidrag från Y AB däremot beskattas.  

 

Skatterättsnämnden konstaterar att förutsättningarna för att kunna lämna 

koncernbidrag inte är uppfyllda eftersom det italienska företaget inte är skattskyldigt i 

Sverige för den del som bidraget avser. Nämnden övergår därför till att pröva frågan 

utifrån Art. 43 EG och Art. 48 EG med alternativ tillämpning mot reglerna om fri 

rörlighet för kapital.  

 

X AB har genom att etablera ett dotterföretag i Italien utnyttjat den fria rörligheten 

som företag inom den Europeiska Unionen är beviljade till enligt etableringsfriheten. 

Nämnden finner att om sökandebolagets yrkande avslås uppkommer en situation med 

sämre förutsättningar än om koncernens totala verksamhet hade bedrivits i Sverige. 

Detta är inte förenligt med gemenskapsrätten. Omständigheten att de italienska 

skattereglerna gör skillnad på huruvida koncernbidraget skall anses som skattepliktigt 

eller ej beroende på statusen hos givarbolaget förändrar inte bedömningen. 

Skatterättsnämnden fortsätter sitt resonemang genom att jämföra sökandebolagets 

yrkande med fallet Marks & Spencer för att pröva om en inskränkning av 

etableringsfriheten kan motiveras.  

 

I fallet konstaterade EGD att ett generellt avslag för europeiska koncerner att göra 

resultatutjämningar över nationsgränserna kan medföra den effekten att bolag 
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avskräcks från att utnyttja den fria rörligheten. Detta medför ett hinder för 

etableringsfriheten som enbart kan accepteras under förutsättning att syftet är legitimt 

och överensstämmer med fördraget och om inskränkningen kan motiveras av 

tvingande hänsyn till allmänintresset. EGD ansåg emellertid att fullständig frihet på 

området skulle äventyra den välavvägda fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna som råder inom EU. Det skulle även uppstå en risk för att samma 

underskott utnyttjades två gånger, dels i dotterbolagets hemstat och dels i 

moderbolagsstaten. Slutligen ansåg EGD att fria koncernbidragsregler skulle kunna 

medföra skatteundandragen på så sätt att förluster koncentreras till bolag som är 

hemmahörande i nationer med höga skattesatser där värdet av förlusten följaktligen 

blir högst.  

 

Av det nu anförda kom EGD fram till att gränsöverskridande resultatutjämningar 

skulle accepteras under två förutsättningar. För det första skulle ett dotterbolag med 

hemvist i utlandet ha uttömt samtliga möjligheter att beakta förlusten i hemlandet 

under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser. Det skulle heller inte finnas 

någon möjlighet för dotterbolaget att kvitta förlusten mot vinster från tidigare 

beskattningsår eller att kvitta förlusten genom att överföra den till någon utomstående. 

För det andra skulle möjligheten till att utnyttja förlusten i dotterbolagets hemviststat 

för framtida beskattningsår vara utesluten. Detta gäller även möjligheten för 

utomstående att utnyttja förlusten vid t.ex. ett företagsförvärv.  

 

Trots att vissa skillnader råder mellan de svenska och brittiska koncernbidragsreglerna 

anser skatterättsnämnden att reglerna principiellt är så likartade att EGD resonemang 

enligt ovan kan användas som vägledning i det förevarande ärendet. Nämnden anser 

att det italienska bolaget uppfyller ovanstående kriterier för att få ta emot 

koncernbidrag från de svenska bolagen. Koncernbidraget får dock inte överskrida 

storleken av det underskott som finns i C SpA eftersom såväl bidraget som avdraget 

grundar sig på att det finns ett underskott som inte kan utnyttjas i dotterbolagets 

hemviststat.  
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Skatterättsnämnden medger således X AB och Y AB att lämna koncernbidrag till C 

SpA. Bidragets storlek skall fastställas till det lägsta beloppet som framkommer vid 

beräkningen av underskottet enligt de italienska och svenska reglerna.  

4.2 Analys 

Skatterättsnämnden vill genom de olika förhandsavgörandena klargöra vad som anses 

utgöra gällande rätt beträffande gränsöverskridande resultatutjämningar. Av de fyra 

analyserade förhandsbeskeden var det endast i ett fall som gränsöverskridande 

resultatutjämningar tilläts. Förhandsbeskeden är emellertid uppdelade i två grupper. 

Två fall rör europeiska koncerner (EU och EES) medan de andra två rör koncerner 

med moderbolag i tredje land, (tredjelandskoncerner). 

 

I likhet med skatterättsnämnden anser jag att gränsöverskridande resultatutjämning 

skall accepteras inom europeiska koncerner under den förutsättning att det mottagande 

bolaget har uttömt samtliga möjligheter till att utnyttja förlusten i dess hemstat. 

 

I avgörandet194, där avdragsrätten beviljades, medförde inte koncernbidrag någon 

skattepliktig inkomst för det bolag som tagit emot nämnda bidrag. Härvid uppstod 

frågan om bedömningen skulle komma att påverkas beroende av mottagarstatens 

skattelagstiftning på området. Skatterättsnämnden ansåg emellertid att det inte fanns 

anledning till att göra avdragsrätten villkorad av om koncernbidraget beskattades i den 

utländska medlemsstaten eller ej. Jag anser att detta beslut var korrekt eftersom en 

förutsättning för att få lämna bidraget var att det förelåg en förlust i mottagarbolaget. 

Bidraget får inte göras större än den lägsta summan som framkommer vid beräkning 

enligt svenska och italienska regler. Detta medför att bidraget maximalt kan täcka en 

konstaterad förlust vilket i sin tur betyder att det inte kan uppstå något positivt, och 

därmed beskattningsbart, resultat i mottagarbolaget. 

 

                                                 
194 Dnr 64-06/D. 
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I det andra avgörandet195 rörande europeiska koncerner beaktar skatterättsnämnden 

inte de villkor som EGD har ställt upp för beviljandet av avdragsrätten. Ett av 

mottagarbolagen (SAS i Frankrike) stod inför en konkurs vilket borde ha medfört att 

avdragsyrkandet skulle ha accepterats. Det är möjligt att skatterättsnämnden inte ansåg 

att konkursen var styrkt och därför avslog begäran, om så var fallet anser jag att detta 

borde ha framkommit i avgörandet. De italienska skatterättsreglerna omöjliggör att en 

förlust utnyttjas under senare år för SRL-bolag, frågan är om sådan bolag kan utnyttja 

uppkomna förluster på något annat sätt, t.ex. genom att överlåta förlusten till någon 

utomstående. Skatterättsnämnden konstaterar emellertid enbart att avdraget inte ska 

bifallas.   

 

I Dnr 204-04/D accepterar även skatterättsnämnden resonemanget utifrån 

territorialitetsprincipen såsom den uttrycktes av EGD i mål Futura Participations196. 

Den situation som förelåg i Futura Participations är emellertid inte jämförbar med den 

situation som skatterättsnämnden behandlar i sitt avgörande. Avgörandet tar nämligen 

upp möjligheten mellan dotterbolag, som var och ett, utgör ett eget skattesubjekt i den 

stat där bolaget har sitt säte. Därmed skall dotterbolagen, enligt etableringsfriheten, 

behandlas utifrån de regler om koncernbidrag som gäller i respektive dotterbolags 

hemstat. Målet Futura Participations tog upp frågan om förlustavdrag för ett bolag 

med fast driftställe i annan medlemsstat. Det nu sagda bekräftas även av EGD 

konstaterande i målet Bosal197 och stöd går även att finna i Martin Philips artikel, se 

ovan s. 33.  

 

Beträffande tredjelandskoncerner är det svårare att dra några konkreta slutsatser från 

målet Marks & Spencer. Klart är att den grund som målet bygger på, 

etableringsfriheten, uttryckligen berättigar företag inom den europeiska unionen att 

fritt etablera sig i andra medlemsstater. Skatterättsnämnden är av den åsikten att det 

faktum att koncernens moderbolag har sitt säte i tredjeland omöjliggör en tillämpning 

av etableringsfriheten. Frågan är om etableringsfriheten skulle kunna utvidgas till att 

                                                 
195 Dnr 204-04/D. 
196 C-250/95 Futura REG 1997 s. I-02471 p. 21 och p. 22. 
197 C-168/01 Bosal REG 2003 s. I-09409 p. 38. 
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omfatta gränsöverskridande resultatutjämningar mellan dotterbolag inom EU, trots att 

moderbolaget och eventuellt andra dotterbolag har sin skatterättsliga hemvist i 

tredjeland.  

 

I teorin skulle det kunna argumenteras för att avdragsrätten inte skulle omfatta 

resultatutjämningar utanför EU och EES men väl mellan företag inom unionen och 

samarbetsländerna. Detta förutsätter emellertid att det finns åtminstone tre bolag inom 

koncernen varav två har säte inom EU. Dessa två bolag skulle, om de särskilda 

kriterierna enligt M&S var uppfyllda, enligt min mening, kunna justera resultatet 

mellan varandra. Det skulle emellertid inte vara möjligt för något av dem att göra 

avdrag för kostnader som uppstått i ett bolag med säte i tredje land. Rättsläget 

angående denna fråga är dock högst ovisst.  
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5 Praxis från EG-domstolen efter målet Marks & 
Spencer 
I målet Marks & Spencer uttryckte EGD en snävare syn på etableringsfriheten jämfört 

med tidigare fall. Domen antyder en noggrann avvägning mellan etableringsfriheten 

och medlemsstaternas suveränitet beträffande skattelagstiftningens utformning och 

den uppdelning av beskattningsrätten som finns mellan medlemsstaterna. Genom att 

studera senare rättspraxis ämnar jag bringa klarhet i huruvida EGD:s ställningstagande 

i målet Marks & Spencer verkligen uttrycker gällande rätt.  

5.1 Oy AA vs Finland 

Målet198 rör det finländska bolaget Oy AA, som indirekt ägs av det brittiska bolaget 

AA Ltd.199 Moderbolaget uppvisade en förlust för beskattningsåret 2003 och 

förväntades även att vara förlustbringande under 2004 och 2005. Oy AA var beroende 

av rörelsen i AA Ltd varför det finska dotterbolaget avsåg att lämna ett koncernbidrag 

till AA Ltd.200 Oy AA ansökte hos Keskusverolautakunta (Centralskattenämnden) om 

förhandsbesked angående huruvida det tänkta koncernbidraget kunde anses utgöra en 

avdragsgill kostnad enligt den finska skattelagstiftningen.201 Centralskattenämnden 

avslog begäran varvid Oy AA överklagade beslutet till Korkein hallinto-oikeus 

(högsta förvaltningsdomstolen, HFD) som vilandeförklarade målet och begärde att 

EGD skulle yttra sig angående gemenskapsrätten.202  

 

HFD var frågande till huruvida Art. 43 EG, mot bakgrund av Art. 56 EG och rådets 

direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moder och dotterbolag 

hemmahörande i olika medlemsstater203, var förenlig med koncernbidragsreglerna i 

                                                 
198 C-231/05 Oy AA REG (ännu ej infört i rättsfallssamlingen).  
199 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 11. 
200 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 12. 
201 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 13. 
202 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 14 – p. 16. 
203 90/435/EEG. 
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den finländska skattelagstiftningen, som villkorade avdragsrätten genom att såväl 

givaren som mottagaren skulle utgöras av inhemska bolag.204 

 

EGD inleder med att konstatera att det ankommer på respektive medlemsstat att 

besluta om direkta skatter men att staterna härvid måste beakta gemenskapsrätten.205 

HFD:s förfrågan rör dels etableringsfriheten och dels reglerna om fri rörlighet för 

kapital. Enligt fastställd praxis skall en tvist om andelsinnehav som medför ett 

bestämmande inflytande över bolagets beslut och verksamhet tolkas utifrån Art. 43 

EG.206  

 

Etableringsfriheten stadgar att gemenskapsmedborgare har rätten att starta och utöva 

verksamhet på samma villkor som för etableringsstatens egna medborgare.207 

Placeringen av bolagets säte blir avgörande för att avgöra vilken nations rättsordning 

som skall tillämpas. Uttrycker nationella lagregler en särbehandling enbart utifrån var 

ett bolag har sitt säte blir etableringsfriheten innehållslös.208 

 

Syftet med de finländska koncernbidragsreglerna är att utjämna de skattemässiga 

skillnader som kan uppstå genom att en verksamhet bedrivs genom en koncern i 

förhållande till om samma verksamhet skulle bedrivas genom ett bolag med en eller 

flera filialer.209  

 

För att givarbolaget skall berättigas till att göra avdrag för bidraget mot sin 

skattepliktiga vinst fordras, enligt den finländska beskattningsrätten, att 

mottagarbolaget har upptagit nämnda bidrag i sin bokföring.210 I en situation där det 

bolag som tar emot koncernbidraget inte har sitt säte i samma stat som givarbolaget 

kan inte givarbolagsstaten säkerställa att det mottagna bidraget kommer att utgöra 

skattepliktig inkomst. Det nu anförda skulle kunna medföra en konsekvent fördel att 
                                                 

204 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 17. 
205 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 18. 
206 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 19 och p. 20. 
207 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 29. 
208 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 30. 
209 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 22. 
210 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 35. 
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bedriva en verksamhet i koncernbolagsform, vilket skulle strida mot syftet med 

koncernbidragsreglerna.211  

 

EGD anser att det i och för sig inte föreligger något hinder mot att villkora rätten till 

avdrag för koncernbidrag efter moderbolagsstatens skattelagstiftning.212 Däremot 

anser EGD, till skillnad från den tyska, den svenska och den nederländska regeringen, 

att den nu aktuella situationen är jämförbar med en koncern bestående av enbart bolag 

från en och samma medlemsstat.213 Den skillnad som de finländska 

koncernbidragsreglerna gör utifrån var moderbolaget har sitt säte är därför inte 

förenligt med etableringsfriheten och kan resultera i att nyetableringar uteblir.214  

 

För att en sådan inskränkning av etableringsfriheten som föreligger i det aktuella målet 

fordras en motivering utifrån tvingande hänsyn till allmänintresset. Inskränkningen 

skall även vara nödvändig för att säkra det eftersträvade ändamålet och den får inte gå 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta ändamål.215  

 

Den finländska, den tyska och den nederländska regeringen har tillsammans med 

Storbritannien och kommissionen anfört att inskränkningen kan motiveras utifrån 

behovet av att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang, den välavvägda 

fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, undvikande av skatteflykt 

samt på grund av territorialitetsprincipen.216 Vidare anser ovan nämnda regeringar att 

de grunder som godtogs av EGD i fallet M&S även föreligger i detta mål. 

 

EGD konstaterar inledningsvis att skatteregler som behandlar dotterbolag med 

inhemska moderbolag respektive utländska, och som konsekvent gynnar den 

förstnämnda kategorin, inte kan accepteras. Detta gäller även om syftet med reglerna 

är att upprätthålla den välavvägda beskattningsfördelningen som finns mellan 

                                                 
211 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 36. 
212 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 37. 
213 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 38. 
214 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 39 och p. 43. 
215 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 44. 
216 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 45. 
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medlemsstaterna.217 Domstolen anser emellertid att de aktuella reglerna kan beviljas 

med hänsyn till territorialitetsprincipen och den rättighet som respektive medlemsstat 

har att självständigt utforma beskattningen av den verksamhet som bedrivs inom 

landets territorium.218  

 

Beträffande risken för att samma förlust utnyttjas två gånger finner EGD att de 

finländska koncernbidragsreglerna inte omfattar någon avdragsrätt för förluster vilket 

medför att denna risk inte existerar i verkligheten.219  

 

Vidare finner EGD att risken för skatteflykt utgör ett sådant argument som motiverar 

en inskränkning av etableringsfriheten. Denna risk elimineras genom att vägra avdrag 

för koncernbidrag i de fall bidragen har gått till bolag med hemvist i annan 

medlemsstat. EGD finner således att de finländska koncernbidragsreglerna inte strider 

mot gemenskapsrätten eftersom de kan berättigas genom behovet av att upprätthålla 

den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och för att 

motverka förekomsten av skatteflykt.220 

 

Slutligen prövar domstolen om den aktuella inskränkningen av etableringsfriheten går 

utöver vad som är nödvändigt. EGD anser att reglerna har en generell karaktär och 

alltså inte är avsedda att förhindra fiktiva upplägg utan affärsmässigt innehåll i syfte 

att undvika normal beskattning, men att de trots detta står i proportion till det 

eftersträvade målen.221 Av det nu anförda finner EGD således att Art. 43 EG inte utgör 

något hinder för nationella skattesystem att neka avdrag för avgivet koncernbidrag 

från ett inhemskt dotterbolag till ett utländskt moderbolag.222  

                                                 
217 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 53. 
218 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 54. 
219 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 57. 
220 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 58 – p. 60. 
221 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 63. 
222 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen) p. 68. 
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5.2 Förhandsbesked från generaladvokat Juliane Kokott 

Generaladvokat Juliane Kokott anser att etableringsfriheten ligger till grund för 

uppkomsten av multinationella koncernstrukturer, vilket medför att prövningen av 

huruvida det finländska skattesystemet strider mot gemenskapsrätten eller ej måste 

utgå från Art. 43 EG, trots att transaktionen egentligen utgör en gränsöverskridande 

kapitalrörelse.223 Utformningen av lagstiftningen innebär diskriminering på grund av 

nationalitet eftersom det uppenbarligen är placeringen av moderbolagets säte som 

avgör om avdrag skall beviljas eller ej.224  

 

Den grundläggande innebörden av etableringsfriheten berättigar till att en ren nationell 

situation jämförs med en gränsöverskridande. Om det vid en sådan jämförelse 

framkommer att den senare situationen konsekvent särbehandlas skall denna 

särbehandling motiveras.225 Inskränker särbehandlingen etableringsfriheten fordras att 

syftet med densamma är legitimt och överensstämmer med fördragstexten och att 

inskränkningen är motiverad utifrån tvingande hänsyn till det allmänna intresset. 

Vidare får inte lagbestämmelserna medföra en större inskränkning än vad som är 

nödvändigt för att uppnå det önskade syftet.226 

 

De argument som har framförts av medlemsstaternas regeringar och kommissionen 

kan sammanfattas i tre punkter:227 

 

• Det finländska skattesystemets inre sammanhang (kongruens, min anmärkning) 

fordrar att avdrag endast kan beviljas i Finland under förutsättning att det 

mottagande bolaget är skatteskyldigt i Finland.  

                                                 
223 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 20. 
224 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 24. 
225 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 27. 
226 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 32. 
227 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 33. 
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• Om avdrag under förevarande omständigheter skulle beviljas kan bolagen själva 

välja i vilket land som inkomsterna skall beskattas, vilket skulle påverka den 

välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna negativt. 

• Den finländska skattemyndigheten har ingen möjlighet att kontrollera huruvida 

den överförda inkomsten beskattas i mottagarlandet eller ej. Om beskattning inte 

sker uppstår en ”dubbel ickebeskattning” av koncernens inkomster. 

 

Föreligger det ett direkt samband mellan en skatteförmån och beskattning av ett 

specifikt skattesubjekt har EGD i tidigare mål228 accepterat en inskränkning av 

etableringsfriheten. Det inre sammanhanget i ett nationellt skattesystem kan således 

utgöra en grund för nämnda inskränkning.229 Etableringsfriheten kräver att 

likabehandling sker av skattesubjekt som väljer att utnyttja den fria rörligheten i 

förhållande till sådana som väljer att ej göra detta. Är en gränsöverskridande situation 

jämförbar med en nationell utgör detta krav ett hinder för en särbehandling utifrån den 

nationella lagstiftningen om det inte finns risk för att kongruensen av det nationella 

beskattningssystemet hotas.230 Är det möjligt att uppnå samma resultat utan den eller 

de nationella lagregler som medför diskrimineringen kan inte det inre sammanhanget 

rättfärdiga inskränkningen.231  

 

De finländska koncernbidragsreglerna syftar till att harmonisera effekterna av att en 

verksamhet bedrivs inom en koncern istället för genom ett bolag med fasta driftställen. 

Genom koncernbidragsreglerna hamnar de båda organisationsstrukturerna på samma 

likviditetsnivå.232 Multinationella koncerner har samma intresse av att utjämna vinster 

och förluster som de nationella vilket i princip medför att internationella koncerner 

                                                 
228 se t.ex. C-240/90 Bachman REG 1992 s. I-00249 p. 28. 
229 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 34. 
230 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 36. 
231 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 37. 
232 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 38 och p. 39. 
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befinner sig i en jämförbar situation med de nationella.233 En förutsättning för att 

bevilja avdraget är emellertid att det direkta sambandet kan upprätthållas. Således 

måste det säkerställas att bidraget beskattas hos det mottagande bolaget.234 Det 

finländska skattesystemet medför emellertid ett konsekvent förbud mot avdrag för 

koncernbidrag till utländska bolag, även om mottagarbolaget kan styrka att bidraget 

beskattas hos detta. Ett sådant konsekvent förbud är inte proportionerligt mot det 

önskade syftet.235 Därmed kan inte det finländska skattesystemets inre sammanhang 

rättfärdiga den inskränkning av etableringsfrihet som är aktuell i det förevarande 

målet.236 

 

EGD fastslog i målet Marks & Spencer att den välavvägda fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna allvarligt skulle hotas om multinationella 

koncerner tilläts att fritt välja i vilket land som eventuella förluster skall beaktas.237 En 

sådan valmöjlighet skulle även underminera de enskilda staternas beskattningsrätt 

utifrån territorialitetsprincipen.238 Territorialitetsprincipen ger medlemsstaterna 

behörigheten att utkräva skatt för vissa typer av inkomster. Tillsammans med 

internationella avtal för undvikande av dubbelbeskattning skapas ett internationellt 

beskattningssystem som har till syfte att säkerställa att alla inkomster beskattas en 

enda gång.239  

 

Om den medlemsstat, där mottagarbolaget har sitt säte, inte beskattar koncernbidrag 

och den nation, i vilken givarbolaget är skattskyldigt, beviljar avdrag för lämnat 

                                                 
233 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 41. 
234 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 42. 
235 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 43. 
236 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 45. 
237 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 52. 
238 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 53. 
239 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 55. 
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koncernbidrag uppstår en ”dubbel icke-beskattning”.240 Att företag utnyttjar de 

skillnader som existerar mellan medlemsstaternas skattelagstiftningar måste emellertid 

betraktas som en ”legitim form av ekonomiskt handlande” och en naturlig följd av att 

det saknas en harmoniserande lagstiftning av bolagsbeskattningen på den inre 

markanden.241 Påverkas den naturliga fördelningen av medlemsstaternas 

beskattningsrätt av ovanstående förfarande är en inskränkning av de grundläggande 

friheterna emellertid berättigad.242 

 

Av det nu anförda anser Kokott att den inskränkning av etableringsfriheten som följer 

av de finländska koncernbidragsreglerna är motiverat utifrån reglernas syfte.243 De 

måste även anses som proportionerliga, i synnerhet med tanke på målsättningen att 

säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.244 

5.3 Analys 

I målet Oy AA245 avslogs en avdragsbegäran som avsåg bidrag från ett dotterbolag till 

ett utländskt moderbolag. Jag anser emellertid att domen i sig varken utesluter 

möjligheten för ett dotterbolag att lämna koncernbidrag till sitt moderbolag eller till 

andra dotterbolag. Förutsättningarna i nämnda mål var nämligen något annorlunda än i 

målet Marks & Spencer.  

 

För det första villkorades det i de finländska koncernbidragsreglerna att avdraget först 

kunde beviljas efter det att mottagarbolaget hade tagit upp bidragit som en intäkt i sin 

bokföring. För det andra framgick inte att moderbolaget hade prövat varje möjlighet 

till att använda förlusten i Storbritannien. Övriga omständigheter i Oy AA var dock 

                                                 
240 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 57. 
241 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 62. 
242 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 63. 
243 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 65. 
244 Generaladvokat Juliane Kokott i målet C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i 
rättsfallssamlingen) p. 68. 
245 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen). 
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mycket lika Marks & Spencer246 vilket även kan konstateras utifrån EGD:s 

argumentation. Av detta anser jag att dotterbolag torde vara berättigade till 

förlustavdrag för koncernbidrag som lämnas till moderbolag, eller andra dotterbolag 

under förutsättning att ovanstående två kriterier är uppfyllda.  

 

Utifrån ett koncernperspektiv vore det naturligtvis önskvärt att åtminstone få göra 

gränsöverskridande resultatutjämningar inom EU. Detta skulle även vara förenligt 

med etableringsfriheten men strida mot medlemsstaternas rättighet att fritt utforma den 

egna nationens skattelagstiftning. Genom målet Marks & Spencer verkar EGD 

emellertid ha funnit en avvägning mellan dessa båda intressen som kan accepteras.  

 

                                                 
246 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837. 
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6 Sammanfattning och analys 
Frågan om gränsöverskridande resultatutjämningar skiljer sig från traditionella 

(nationella) juridiska problem där vissa lagregler ofta har som mål att balansera två 

motstående åsikter med varandra. Skadeståndsrätten och köprätten utgör tydliga 

nationella rättsområden som har ovanstående problemställning att beakta. Vid 

gränsöverskridande resultatutjämningar existerar, förutom två motstående parter på 

nationell nivå, även gemenskapsrättsliga aspekter och intressekonflikter mellan 

medlemsstaterna. Situationen innehåller emellertid en paradox på så vis att syftet med 

koncernbidragsreglerna i de flesta medlemsstater egentligen överensstämmer ganska 

bra med etableringsfriheten och därmed även med gemenskapsrätten. Av de 

analyserade rättsfallen framgår dock att regeringarna endast åsyftar att neutralisera de 

olika beskattningskonsekvenserna som uppstår beroende av i vilken form en 

verksamhet bedrivs inom den egna staten.  

 

Utifrån ett koncernperspektiv är yrkanden om avdrag för förluster naturliga. Avslås en 

sådan begäran ökar kostnaderna för koncernen vilket medför att möjligheten att 

konkurrera på samma villkor som en nationell koncern minskar.   

 

Regeringarnas argumentation följer en klar logik som bygger på att en förutsättning 

för skatteavdrag är att det finns beskattningsbar inkomst i landet. I teorin skulle 

motsatsen kunna medföra att en nation enbart har skatteutgifter och inga intäkter vilket 

naturligtvis skulle få förödande konsekvenser. Problemet med denna argumentation är 

emellertid att den medför ett hinder för en inre marknad utan handelshinder.  

 

De återkommande motiveringarna till varför medlemsstaterna inte vill bevilja avdrag 

för koncernbidrag är följande: 

 

• Vinster och förluster skall behandlas symetriskt av ett och samma skattesystem. 

• Tillåts avdrag i moderbolagsstaten uppstår en risk att samma avdrag kommer att 

kunna användas två gånger.  

 68



• Beaktas inte en förlust inom samma skattesystem i vilket skattesubjektet befinner 

sig uppstår risken för skattundandragande och skatteplanering.  

 

EGD har bedömt risken för att samma avdrag kommer att kunna användas två gånger 

som ett problem som medlemsstaterna själva måste kunna lösa.247 Jag finner detta 

uttalande något märkligt. Medlemsstaterna kan säkerligen i och för sig finna en 

lösning på problemet men det måste vara avsevärt enklare att finna en gemenskam 

lösning på EU-nivå. Med modern teknik skulle risken för att ett förlustavdrag utnyttjas 

två gånger exempelvis kunna undvikas genom att det koncernbolag som vill göra ett 

avdrag för en utländsk förlust fordras att meddela detta till en gemensam institution 

som därefter utfärdar ett intyg som måste bifogas bokföringen för att avdraget skall gå 

igenom. Detta förfarande bygger emellertid på att hela unionen tillämpar samma 

förfarande. Administrationen skulle i princip kunna hanteras av en enda databas vilket 

skulle leda till väldigt låga driftskostnader.  

 

Genom detta system skulle även kontrollmöjligheterna öka eftersom varje koncerns 

respektive avdrag med lätthet skulle kunna spåras. Tenderar en koncern att ständigt ha 

förluster i lågskatteländer, som överförs till högbeskattande stater, skulle t.ex. regler 

om genomsyn kunna utformas.  

 

Däremot kvarstår problemet som anges i den första punkten ovan – vinster och 

förluster skall behandlas symetriskt av ett och samma skattesystem. För att lösa denna 

fråga anser jag att det i princip fordras ett gemensamt skattesystem för hela EU vilket i 

dagsläget, och förmodligen inte ens i en överskådlig framtid, ter sig som en realistisk 

lösning. EGD har istället valt att lösa problemet genom att försöka finna en 

kompromiss mellan de olika parternas argument.  

 

Kompromissen kom till uttryck i målet Marks & Spencer. Tidigare rättsfall hade 

prioriterat den inre marknaden och etableringsfriheten framför problem som följde av 

de nationella beskattningsreglerna. Jag har inte funnit någon motivering till varför 

                                                 
247 C-446/03 M&S REG 2005 s. I-10837 p. 47. 
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EGD relativt plötsligt ändrar sin uppfattning från att en ganska liberal syn på 

gränsöverskridande koncernbidrag till att villkora bidragen att endast täcka 

förlustavdrag under vissa specifika omständigheter. En tänkbar anledning skulle kunna 

vara att medlemsstaterna inte kunde hantera problemet utan att införa förbjudna 

inskränkningar mot etableringsfriheten, alternativt att medlemsstaterna började 

konkurrera med varandra om de förmånligaste avdragsmöjligheterna. Ingen av 

ovanstående anledningarna framstår som särskilt önskvärda.  

 

Domen i Marks & Spencer innehåller emellertid några punkter som jag anser strider 

mot tidigare praxis men som idag torde uttrycka gällande rätt eftersom liknande 

argument har bekräftats i senare praxis, se målet Oy AA.248 De argument som kom att 

ändras i och med Marks & Spencer var följande:  

 

• EGD accepterar att Storbritanniens regering tillåts argumentera utifrån 

territorialitetsprincipen såsom domstolen erkände principen i målet Futura 

Participations249 vilket tidigare inte hade accepterats under de förutsättningar som 

var aktuella i målet.  

• Argumentationen beträffande det brittiska skattesystemets kongruens utifrån 

målet Bachman250 godtogs trots att en sådan argumentation i tidigare praxis hade 

fordrat ett direkt samband mellan beskattning och avdrag utifrån ett och samma 

skattesubjekt. 

• Trots att det brittiska skattesystemet, utifrån ett objektivt perspektiv, medförde 

olika följder för koncerner beroende av koncernbolagens nationalitet accepterar 

EGD Maduro:s argumentation om att inskärningen av etableringsfriheten följder 

av en utflyttningsrestriktion, vilken kan rättfärdigas genom tvingande hänsyn till 

allmänintresset.  

 

Av domen framgår dock att EGD anser att dessa tre förändringar är nödvändiga utifrån 

en samlad bedömning av den i målet anförda argumentationen. Personligen anser jag 
                                                 

248 C-231/05 Oy AA REG 2007 (ännu ej infört i rättsfallssamlingen). 
249 C-250/95 Futura Participations REG 1997, s. I-2471 p. 22. 
250 C-240/90 Bachman REG 1992 s. I-00249. 
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att domstolens beslut att tillåta gränsöverskridande resultatutjämningar i situationer 

när förlusten annars inte kommer att kunna utnyttjas, måste bedömas som mycket 

diplomatisk. Med detta menar jag att fullständig frihet vad gäller gränsöverskridande 

koncernbidrag inte förefaller som särskilt önskvärt, det samma gäller om ett 

totalförbud skulle införas.  

 

Ett företag som uppvisar förluster, men som inte är konkursmässigt, torde räkna med 

att på sikt gå med vinst. Under förutsättning att hemviststaten för det förlusttyngda 

företaget beviljar att förluster förs framåt i tiden kommer företaget att kunna ta tillvara 

förlusten. Nackdelen är dock att koncernen inte kan göra förlustavdrag direkt och 

därför kan anses förlora en ränteinkomst. Om alternativet är att helt avslå begäran om 

avdrag anser jag emellertid att denna förlust är acceptabel. Avgörandet i Marks & 

Spencer skapar även förutsättningen för en medlemsstat att utforma den nationella 

lagstiftningen utan att behöva påverkas av de andra medlemsstaterna. Domen 

undanröjer således den konkurrensrisk mellan medlemsstater som annars skulle kunna 

ha uppstått.  

 

Vilken substans går det att tillskriva EGD:s krav på att förlusten inte skall kunna 

utnyttjas i den medlemsstat där bolaget har sitt säte? Att t.ex. begära ett dotterbolag i 

konkurs för att på så vis kunna utnyttja ett kraftigt underskott kan nog framstå som ett 

ekonomiskt lönsamt förfarande i många situationer.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att avdrag för förluster som uppkommit i utländska 

dotterbolag skall beviljas under förutsättning att det utländska dotterbolaget har uttömt 

samtliga möjligheter till att utnyttja avdraget i den egna medlemsstaten. Samma 

avdragsrätt torde även gälla för dotterbolag om moderbolaget uppvisar en förlust som 

inte går att utnyttja inom moderbolagsstaten. Denna situation bör främst bli aktuell i 

medlemsstater där konstaterade förluster inte kan lagras för att använda mot framtida 

vinster.  
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EGD har accepterat en inskränkning av etableringsfriheten efter en samlad bedömning 

av de nationella skattesystemens inre sammanhang, den välavvägda beskattningsrätten 

som existerar mellan medlemsstaterna och risken för skattundandragande. 

  

Slutligen anser jag att EGD utnyttjade sin roll som lagstiftare i bedömningen av målet 

Marks & Spencer och att den presenterade lösningen uttrycker en noga avvägning av 

medlemsstaternas intressen kontra den fria rörligheten. 
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