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Abstract 

The Swedish group contribution rules do not include a right to deduction for cross-border group 

contributions unless the receiving company is taxable in Sweden. There has been much 

discussion regarding whether the rules are compatible with EC law. On 11 March 2009 the 

Swedish Supreme Administrative Court ruled ten cases concerning the right to deduction for 

cross-border group contributions. In three of these judgments deduction for a group contribu-

tion from a Swedish parent company to a foreign subsidiary within the EEA was allowed, despite 

that the subsidiary was not taxable in Sweden. The main purpose of this master thesis is to 

analyse whether the interpretation of the Supreme Administrative Court concerning the right to 

deduction for cross-border group contributions is compatible with EC law. In order to achieve 

this purpose an extensive analysis of EC case law concerning cross-border loss relief as well as of 

the judgements of the Supreme Administrative Court is undertaken. 

The results of the thesis show that the interpretation of the case law of the European Court 

of Justice concerning cross-border loss relief is far from obvious. Taken together the Marks & 

Spencer and Oy AA cases imply that deduction for cross-border group contributions to a parent 

company can be refused, irrespective of the existence of final losses. However EC law seems to 

include a right to deduction for cross-border group contributions to a subsidiary, provided that 

the subsidiary has final losses. A final loss exists if the subsidiary has exhausted all possibilities of 

having the losses taken into account in its state of residence. The Supreme Administrative Court 

allowed deduction for cross-border group contributions from a Swedish parent company to a 

foreign subsidiary within the EEA if the subsidiary was to be liquidated. Despite that deduction 

was allowed, some uncertainties remain regarding how this should be achieved in practice. On 

the contrary, deduction was refused for cross-border group contributions to both parent 

companies and between subsidiaries. With respect to Marks & Spencer and Oy AA the 

interpretation of the Supreme Administrative Court so far seems compatible with EC law. 

 Regarding the cases in which deduction for cross-border group contributions to foreign 

subsidiaries within the EEA was refused because the losses had been lost after some time 

according to internal tax rules in the subsidiary’s state of residence, it could however be 

questioned if this interpretation is compatible with EC law. Such losses should be considered 

final in the sense of Marks & Spencer. In the light of EC case law as well as the case law of the 

Supreme Administrative Court at least the wording of the group contribution rules should be 

considered contrary to EC law. Even if the application of the rules in practice should turn out to 

be fully compatible with EC law, it is nonetheless unacceptable from a perspective of rule of law 

and predictability to leave the Swedish group contribution rules in their present wording.  
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Sammanfattning 

De svenska koncernbidragsreglerna innefattar inte någon rätt till avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag om det mottagande bolaget inte är skattskyldigt i Sverige. Diskussion har förts 

kring reglernas förenlighet med EG-rätten. Den 11 mars 2009 avgjorde Regeringsrätten tio mål 

beträffande rätten till avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag (fortsättningsvis koncern-

bidragsmålen). I tre av dessa mål medgavs avdrag för koncernbidrag från svenskt moderbolag till 

utländskt dotterbolag inom EES, trots att dotterbolaget inte var skattskyldigt i Sverige. Det 

huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utifrån koncernbidragsmålen analysera huruvida 

Regeringsrättens tolkning beträffande rätten till avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag är 

förenlig med EG-rätten. För att uppfylla syftet företas en omfattande analys av såväl EG-rättslig 

praxis beträffande gränsöverskridande förlustutjämning som Regeringsrättens domar i koncern-

bidragsmålen.  

 Uppsatsens resultat visar att tolkningen av EG-domstolen praxis beträffande gränsöver-

skridande förlustutjämning inte på något sätt är självklar. Sammantaget tyder dock domarna i 

målen Marks & Spencer och Oy AA på att avdrag inte måste medges för gränsöverskridande 

koncernbidrag till moderbolag. Däremot synes EG-rätten inkludera en rätt till avdrag för gräns-

överskridande koncernbidrag till dotterbolag, förutsatt att dotterbolaget har slutliga förluster. En 

slutlig förlust föreligger om dotterbolaget uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i 

hemviststaten. Regeringsrätten medgav i koncernbidragsmålen avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag från svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag inom EES om dotterbolaget 

skulle likvideras. Trots att avdrag medgavs i denna situation kvarstår vissa oklarheter med 

avseende på hur detta ska uppnås i praktiken. Däremot vägrades avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag till såväl moder- som systerbolag. Mot bakgrund av Marks & Spencer och Oy AA 

synes Regeringsrättens tolkning så långt som huvudregel vara förenlig med EG-rätten. 

 Beträffande de mål där avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag till dotterbolag 

vägrades då förlusterna i dotterbolaget hade gått förlorade efter viss tid enligt interna skatteregler 

i dotterbolagets hemviststat, kan emellertid ifrågasättas om denna tolkning är förenlig med EG-

rätten. Sådana förluster bör nämligen vara att betrakta som slutliga i den meningen som avsågs i 

Marks & Spencer. Mot bakgrund av både EG-domstolens praxis och Regeringsrättens domar i 

koncernbidragsmålen får anses att åtminstone koncernbidragsreglernas ordalydelse står i strid 

med EG-rätten. Även om tillämpningen av koncernbidragsreglerna till fullo skulle visa sig vara 

förenlig med EG-rätten, är det oacceptabelt ur ett rättssäkerhets- och förutsebarhetsperspektiv 

att utan andra åtgärder lämna de svenska koncernbidragsreglerna i deras nuvarande utformning.  
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Kapitel 1  Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

Resultatutjämning mellan vinster och förluster som uppkommer i ett företags olika filialer i 

samma skattejurisdiktion sker automatiskt. Förutsatt att bolagen befinner sig inom gränserna för 

en och samma medlemsstat i EU, finns det i de flesta medlemsstater dessutom någon form av 

förlustutjämningssystem som möjliggör förlustutjämning mellan såväl moder- och dotterbolag 

som mellan dotterbolag inom en koncern.1 Befinner sig däremot filialen eller dotterbolaget 

utanför den nationella gränsen är situationen en annan. Möjligheten till utjämning av en förlust i 

en utländsk filial eller ett utländskt dotterbolag i en annan medlemsstat är antingen begränsad, 

omöjlig eller endast temporär.2  

 Skatteregler som medför att rätten till gränsöverskridande förlustutjämning är begränsad 

eller utesluten kan leda till att även om koncernens totala resultat inom gemenskapen utgör en 

förlust, tvingas likväl de bolag inom koncernen som gått med vinst att betala skatt, samtidigt som 

den förlust som gjorts av ett koncernbolag i en annan medlemsstat måste rullas framåt i väntan 

på framtida vinster. Eftersom förlusten som regel kan dras av mot framtida vinster och i vissa 

medlemsstater även mot vinster från föregående beskattningsår, kan rätten till gränsöver-

skridande förlustutjämning vid en första anblick synas överflödig.3 Om det inte finns några 

vinster från tidigare år och resterande koncernbolag gått med vinst blir emellertid följden att 

koncernen som helhet måste betala mer skatt än vad som är motiverat med avseende på 

koncernens totala resultat. Förlusten kan visserligen dras av mot eventuella framtida vinster men 

under tiden måste vinstbolagen betala skatt, vilket medför en likviditets- och ränteförlust som kan 

uppgå till mycket stora belopp.4 

 Trots att den direkta beskattningen faller utanför gemenskapens kompetensområde har 

EG-domstolen klargjort i rättspraxis att medlemsstaterna är skyldiga att respektera gemenskaps-

rätten vid utformandet av nationella skatteregler.5 Kommissionen föreslog 1999 ett direktiv inom 

gränsöverskridande förlustutjämning men eftersom rådet inte kunde enas om ett beslut drogs 

förslaget tillbaka.6 Därefter stod gemenskapsrättens utveckling med avseende på rätten till 

                                                           
1 B Terra & P Wattel, European tax law, femte upplagan, Kluwer Law International, Alphen an den Rijn, 2008, s. 641. 
2 Terra & Wattel, s. 641. 
3 Terra & Wattel, s. 643. 
4 Terra & Wattel, s. 641. 
5 Se t.ex. mål C-279/93 Schumacker, p. 21. 
6 Förslag till rådets direktiv om regler för företags beaktande av förluster via fasta driftställen och i dotterbolag 
belägna i andra medlemsstater, KOM (90) 595 slutlig, 6 december 1990; Meddelande från kommissionen: 
Tillbakadragande av förslag från kommissionen som inte längre är aktuella, KOM (2001) 763 final/2, 21 december 
2001. 



9 

gränsöverskridande förlustutjämning i princip still fram tills dess att EG-domstolens dom i målet 

Marks & Spencer kom i slutet av 2005.7 Efter detta mål har ytterligare domar från EG-domstolen 

avkunnats på området och bristen på harmoniserade regler för gränsöverskridande förlust-

utjämning har lett till att rättsutvecklingen koncentrerats till just EG-domstolens rättspraxis. 

 Liksom de flesta andra medlemsstater har även Sverige skatteregler som möjliggör förlust-

utjämning mellan koncernbolag.8 Koncernbidragsreglerna innefattar dock inte någon rätt till 

avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag inom EES9 om det mottagande bolaget inte är 

skattskyldigt i Sverige.10 Diskussion har förts angående de svenska koncernbidragsreglernas fören-

lighet med EG-rätten, vari den svenska regeringens uppfattning har varit att reglerna inte strider 

mot EG-rätten.11 Den 11 mars 2009 avgjorde Regeringsrätten tio mål beträffande rätten till 

avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag (fortsättningsvis koncernbidragsmålen).12 I tre av 

dessa mål medgav Regeringsrätten avdrag för koncernbidrag från svenskt moderbolag till 

utländskt dotterbolag inom EES, trots att dotterbolaget inte var skattskyldigt i Sverige.13 

 

1.2 Problemformulering 

 När måste gränsöverskridande förlustutjämning medges enligt EG-rätten? 

 När medges avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag enligt Regeringsrättens tolkning 

av EG-rätten i koncernbidragsmålen? Vilka praktiska konsekvenser kan denna tolkning få? 

 Är Regeringsrättens tolkning i koncernbidragsmålen avseende rätten till avdrag för 

gränsöverskridande koncernbidrag förenlig med EG-rätten? 

 Står de svenska koncernbidragsreglerna i strid med EG-rätten? Hur kan de i så fall ändras? 

 

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utifrån koncernbidragsmålen analysera 

huruvida Regeringsrättens tolkning beträffande rätten till avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag är förenlig med EG-rätten. Utifrån detta huvudsyfte har uppsatsen ett antal 

delsyften, dels sådana som är en förutsättning för att kunna uppnå huvudsyftet och dels sådana 

som enligt min mening är en naturlig följd därav. För att analysen av Regeringsrättens tolkning 

                                                           
7 Se mål C-446/03 Marks & Spencer; Terra & Wattel, s. 642. 
8 Se 35 kap. IL.  
9 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket utöver EU:s medlemsstater även omfattar Island, Liechtenstein 
och Norge. 
10 35 kap. 2a § IL. 
11 Prop. 2007/08:1, Budgetpropositionen för 2008, s. 118. 
12 Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06, 6512-06, 7322-06, 7444-06, 1648-07, 1650-07, 
1651-07, 1652-07, 3628-07 och 1267-08. 
13 Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06, 7322-06 och 1267-08. 



10 

och dess förenlighet med EG-rätten skall anses trovärdig krävs för det första en omfattande 

analys av EG-domstolens praxis i de fall då rätten till gränsöverskridande förlustutjämning har 

varit föremål för prövning. I detta sammanhang besvaras frågor som om skatteregler som 

förhindrar gränsöverskridande förlustutjämning är att betrakta som ett hinder för etablerings-

friheten, på vilka grunder sådana regler i så fall kan rättfärdigas och när de uppfyller proportiona-

litetskravet. Därigenom möjliggörs ett svar på frågan när gränsöverskridande förlustutjämning 

måste medges enligt EG-rätten. 

 En förutsättning för att kunna övergå till huvudsyftet är vidare att dessförinnan klargöra i 

vilka situationer Regeringsrättens tolkning av EG-rätten medger avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag. Därvid framkommer ytterligare ett delsyfte, närmare bestämt att kommentera 

vilka konsekvenser och svårigheter denna tolkning kan få i praktiken. Fastställandet av de 

situationer då Regeringsrätten medger avdrag möjliggör att huvudsyftet kan uppnås, vilket som 

tidigare nämnts är en analys av om Regeringsrättens tolkning avseende rätten till avdrag för 

gränsöverskridande koncernbidrag är förenlig med EG-rätten.  

 Som en följd av huvudsyftet framgår uppsatsens slutliga delsyfte, närmare bestämt att 

besvara frågan om de svenska koncernbidragsreglerna står i strid med EG-rätten och vilka 

ändringar i dessa regler som i så fall kan vara möjliga. Uppsatsen vänder sig i första hand till 

jurister med viss kunskap inom EG-skatterätt, men även till andra som har intresse av svenska 

bolags rätt till avdrag i Sverige för gränsöverskridande koncernbidrag till utländska koncernbolag 

inom EES. 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar inte gränsöverskridande förlustutjämning med avseende på fysiska 

personer. Vidare analyseras inte fall där utlandsetablering skett i annan form än dotterbolag. 

Skälet härtill är att de svenska koncernbidragsreglerna endast möjliggör förlustutjämning mellan 

juridiska personer i en koncern. Som huvudregel berörs således inte förlustutjämning med 

avseende på utländska filialer. Undantaget från sistnämnda avgränsning avser EG-domstolens 

dom i mål C-414/06 Lidl, vilket berör en filial.  

Lidl behandlas i uppsatsen med motiveringen att domen i viss utsträckning kan anses 

bekräfta vad som konstaterades i Marks & Spencer och senare utvecklades i mål C-231/05 Oy AA. 

En närmare förklaring ges i samband med analysen av Lidl-målet i kapitel sex. Vad gäller EG-

domstolens praxis analyseras inte mål som avgjorts före domen i målet Marks & Spencer från den 

13 december 2005. Orsaken till detta är att Marks & Spencer var det första målet i EG-domstolen 

som behandlade rätten till gränsöverskridande förlustutjämning mellan koncernbolag. 
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 1.5 Metod och material 

 

1.5.1 Svensk rätt 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i rättssystemets koherens och samspelet mellan den svenska 

nationella rätten och EG-rätten. I uppsatsen används en traditionell rättsdogmatisk metod vid 

utredningen av gällande rätt med avseende på de svenska koncernbidragsreglerna och deras 

förhållande till när gränsöverskridande förlustutjämning måste medges enligt EG-rätten. Detta 

innebär att problemformuleringen analyseras utifrån lagstiftning, praxis, förarbeten samt doktrin. 

Med avseende på den svenska lagstiftning som behandlas i arbetet, är vid presentationen av de 

svenska koncernbidragsreglerna främst inkomstskattelagen (1999:1229) av intresse. Vad gäller 

urvalet av svensk praxis beträffande gränsöverskridande förlustutjämning från högsta instans är 

detta att betrakta som uttömmande i uppsatsen. Koncernbidragsmålen från den 11 mars 2009 är 

nämligen de enda regeringsrättsdomar som avkunnats på området. Det fall som benämns Lindex-

målet14 nådde endast kammarätten. Detta mål behandlas dock i uppsatsen som bakgrund till 

svensk praxis avseende gränsöverskridande koncernbidrag, eftersom det fram till domarna i 

koncernbidragsmålen har varit det mest uppmärksammade svenska målet på området.  

De förarbeten som tas upp i uppsatsen har framförallt samband med förändringar i 

inkomstskattelagen med avseende på de svenska koncernbidragsreglerna. När det gäller urvalet av 

den doktrin som presenteras och analyseras beträffande de svenska koncernbidragsreglerna och 

det svenska perspektivet på gränsöverskridande förlustutjämning, har denna sitt ursprung i 

framförallt svenska tidskrifter på skatteområdet, även engelskspråkig doktrin förekommer dock i 

detta sammanhang. I fråga om doktrin som behandlar koncernbidragsmålen har ännu inga 

artiklar i detta ämne publicerats i svenska tidskrifter på skatteområdet när urvalet till uppsatsen 

avslutas. I arbetet kommenteras även Skatteverkets ställningstagande angående avdragsrätt för 

gränsöverskridande koncernbidrag, vilket meddelats till följd av koncernbidragsmålen.15 

Uppsatsen beaktar material som publicerats fram till och med den 17 maj 2009. 

 

1.5.2 EG-rätt 

Ur ett EG-rättsligt perspektiv innebär en traditionell rättsdogmatisk metod att hänsyn tas till EG-

fördraget, EG-domstolens rättspraxis samt doktrin vid utredning och analys av gällande rätt för 

gränsöverskridande förlustutjämning. Inom EG-rätten utgörs de bindande rättskällorna av 

primärrätt, det vill säga de grundläggande fördragen, bindande sekundärrätt i form av förord-

                                                           
14 Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 15 maj 2008 i mål nr 4321--4322-05. 
15 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15, dnr 131 440547-09/11. 
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ningar, direktiv och beslut, allmänna rättsprinciper, internationella avtal samt i princip också EG-

domstolens och första instansrättens praxis.16 Det som kännetecknar EG-rätten är betydelsen och 

omfattningen av oskrivna rättskällor, det vill säga rättspraxis och allmänna rättsprinciper.17 Så är 

även fallet beträffande gränsöverskridande förlustutjämning eftersom området inte regleras 

specifikt i varken primärrätt eller bindande sekundärrätt. Gränsöverskridande förlustutjämning 

faller istället in under fördragets regler om fri rörlighet, närmare bestämt bestämmelserna om 

etableringsfrihet.18 Detta medför att analysen av gällande rätt fokuseras på EG-domstolens rätts-

praxis. I de sammanhang då det enligt min mening är av intresse för utvecklingen av gällande rätt 

behandlas även icke bindande sekundärrätt i form av generaladvokaternas förslag till avgöranden 

och meddelanden från kommissionen.19 

 Analysen av EG-rättslig praxis utgår kronologiskt från mål C-446/03 Marks & Spencer från 

den 13 december 2005 och kompletteras därefter med senare praxis beträffande gränsöver-

skridande förlustutjämning. Skälet till att urvalet kronologiskt utgår från Marks & Spencer är 

domens betydelse inom gränsöverskridande förlustutjämning i synnerhet och på den direkta 

beskattningens område i allmänhet.20 Utifrån denna kronologiska aspekt görs ett självständigt 

urval av EG-domstolens rättspraxis. De mål som analyseras i uppsatsen är C-446/03 Marks & 

Spencer, C-231/05 Oy AA samt C-414/06 Lidl. Det urvalskriterium som ligger till grund för valet 

av Marks & Spencer och Oy AA är att de båda berörde gränsöverskridande förlustutjämning 

mellan moder- och dotterbolag i en internationell koncern. I målet Lidl var det däremot fråga om 

en filial, men är mot bakgrund av vad som ovan anförts enligt min mening av betydelse för 

utredningen av gällande rätt.21 Övrig rättspraxis från EG-domstolen som tas upp i fotnoter sker i 

referenssyfte för den intresserade läsaren.  

 Naturligtvis måste det urval som görs avseende EG-domstolens rättspraxis hållas i åtanke 

med avseende på tyngden av de slutsatser som dras i arbetet. Då mängden praxis beträffande 

gränsöverskridande förlustutjämning efter domen i Marks & Spencer som inte behandlas i 

uppsatsen är mycket begränsad torde eventuell negativ effekt av urvalet på de slutsatser som dras 

vara minimal.22 Vidare analyseras även doktrin för att bidra till en djupare förståelse för när gräns-

överskridande förlustutjämning måste medges enligt EG-rätten. Vad gäller urvalet av den doktrin 

                                                           
16 J Hettne & I Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2005, s. 24. 
17 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 24. 
18 Artiklarna 43 och 48 EGF. 
19 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 26. 
20 M Dahlberg, Internationell beskattning, andra upplagan, Studentlitteratur, 2007, s. 250. 
21 Se ovan avsnitt 1.4. 
22 Mål C-293/06 Shell rekommenderas till den intresserade läsaren men behandlas ej närmare eftersom det dels berör 
en filial och dels en speciell form av förlust. Domar i andra mål efter Marks & Spencer som kan vara läsvärda i 
sammanhanget, vilka visserligen inte behandlar gränsöverskridande förlustutjämning men däremot närliggande 
områden, är målen C-196/04 Cadbury Schweppes, C-347/04 Rewe, C-374/04 Test Claimants Class IV, C-524/04 Test 
Claimants Thin cap och C-418/07 Papillon. 
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som används vid analys av de specifika målen appliceras samma kronologiska utgångspunkt som 

vid urvalet av praxis. Således utvärderas inga kommentarer som har publicerats före domen i 

Marks & Spencer i arbetet. Marks & Spencer har analyserats i otaliga kommenterar av både svenska 

och utländska författare, urvalet sker därför utifrån vad jag anser vara en väl underbyggd och 

intresseväckande argumentation. Vad gäller Oy AA och Lidl har dessa mål i dagsläget behandlats 

mycket mer sparsamt i doktrinen, urvalet sker dock på samma grunder. Engelska är av naturliga 

orsaker det språk som används frekvent inom den EG-rättsliga doktrinen. För att uppnå bredd i 

analysen i den meningen att författarna till den utvalda doktrinen kommer från olika länder inom 

EU, är därför en stor del av den utvalda doktrinen engelskspråkig. Även svenska och tyska 

publikationer med ett EG-rättsligt perspektiv återfinns emellertid i uppsatsen.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av totalt nio kapitel. I respektive kapitel återfinns en inledning som syftar till att 

närmare beskriva kapitlets innehåll. Kapitel två inleder med en introduktion till EG-skatterätten 

och dess förhållande till nationell rätt. Syftet med detta kapitel är att ge en kortfattad överblick 

över EG-rätten, dess rättskällor och framförallt dess förhållande till nationell rätt. Därigenom 

sätts EG-skatterätten in i sitt sammanhang och samtidigt ges en grundläggande bakgrund till den 

problematik som behandlas i uppsatsen. Då kapitel två fungerar som en allmän introduktion till 

uppsatsens problematik, kan den läsare som redan är förtrogen med EG-skatterätten som sådan, 

med fördel gå direkt till kapitel tre. I kapitel tre presenteras reglerna för förlustutjämning i Sverige 

och EU. Härvid tas de svenska koncernbidragsreglerna upp som ett av de flera olika förlust-

utjämningssystemen som finns inom EU, för att på så sätt synliggöra bakgrunden till den 

problematik som bristen på rätt till gränsöverskridande förlustutjämning kan leda till. 

Inför den analys av EG-domstolens praxis som förekommer i kapitel fem och sex, syftar 

kapitel fyra till att visa på hur EG-domstolen vanligtvis prövar de fall då det rör sig om huruvida 

en skatteregel utgör ett hinder för etableringsfriheten. Det mål i EG-domstolen som fått störst 

uppmärksamhet när det gäller gränsöverskridande förlustutjämning är utan tvekan Marks & 

Spencer. Kapitel fem analyserar EG-domstolens prövning i Marks & Spencer-målet med fokus på 

när gränsöverskridande förlustutjämning måste medges enligt EG-rätten. I Marks & Spencer 

prövade domstolen det koncernavdragssystem som används vid förlustutjämning inom koncerner 

i flera av EU:s medlemsstater. I EG-domstolens dom i Oy AA var det istället fråga om prövning 

av det finska koncernbidragssystemet. Oy AA liksom Lidl analyseras i kapitel sex, vilket behandlar 

EG-domstolens rättspraxis på området gränsöverskridande förlustutjämning efter Marks & 

Spencer. Kapitel sex avslutas med ett avsnitt där de krav EG-rätten ställer på rätten till gränsöver-
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skridande förlustutjämning sammanfattas, diskuteras och analyseras utifrån de slutsatser som 

tidigare dragits i kapitel fem och sex vid analys av målen Marks & Spencer, Oy AA och Lidl. 

Kapitel sju behandlar svensk praxis avseende gränsöverskridande koncernbidrag och inleds 

med en kortfattad presentation av Lindex-målet. I första hand syftar emellertid kapitel sju till att 

presentera, systematisera och analysera Regeringsrättens domar i koncernbidragsmålen och 

Regeringsrättens tolkning med avseende på de svenska koncernbidragsreglernas förenlighet med 

EG-rätten. De slutsatser som dras i kapitel sju används därefter i kapitel åtta för att närmare 

analysera EG-rättens inverkan på de svenska koncernbidragsreglerna. Kapitel åtta sammanfattar i 

vilka situationer avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag medges enligt Regeringsrättens 

tolkning i koncernbidragsmålen. Dessutom diskuteras Skatteverkets ställningsstagande 

beträffande avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag. Framförallt analyseras i en vidare 

kontext huruvida Regeringsrättens tolkning i koncernbidragsmålen är förenlig med EG-rätten. 

Kapitel åtta fullbordas med en analys kring frågan om de svenska koncernbidragsreglerna står i 

strid med EG-rätten och hur en ändring av dessa regler i så fall skulle kunna se ut. Uppsatsen 

avslutas med sammanfattande slutsatser i kapitel nio. Avsikten med detta avslutande kapitel är att 

besvara de frågor som ställts i problemformuleringen, för att på så sätt uppnå uppsatsens syfte. 
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Kapitel 2  EG-skatterätten och dess förhållande till 

nationell rätt 

 

2.1 Inledning 

Skatterätten är ett av de rättsområden som i mycket hög grad påverkats av Sveriges medlemskap i 

EU. Syftet med detta kapitel är att ge en kortfattad överblick över EG-rätten, dess rättskällor och 

framförallt dess förhållande till nationell rätt. Min avsikt är att därigenom sätta in EG-skatterätten 

i sitt sammanhang och samtidigt ge en grundläggande bakgrund till den problemtik som 

behandlas i uppsatsen. Kapitlet inleds med ett avsnitt om EG-rätten i allmänhet och dess huvud-

sakliga rättskällor, därpå följer ett avsnitt om EG-rättens företräde framför nationell rätt. Vidare 

behandlas EG-domstolens roll inom EG-rätten. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om EG-rättens 

inverkan på medlemsstaternas skatteregler, det område som kommit att benämnas EG-skatterätt. 

 

2.2 Allmänt om EG-rätten 

Samarbetet inom den Europeiska gemenskapen (EG) utgör en del av de tre samarbetsområden, 

de tre pelarna, som ryms inom ramen för den Europeiska unionen (EU).23 Den första pelaren 

består av EG och Europeiska atomenergigemenskapen.24 Den andra pelaren omfattar EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och den tredje pelaren utgörs av polissamarbete och 

straffrättsligt samarbete. Eftersom EU:s normgivningsmakt i huvudsak begränsar sig till den 

första pelaren har en gemensam rättsordning endast utvecklats inom ramen för EG-samarbetet. 

Det är också den första pelaren som utgör EG-domstolens (fortsättningsvis EGD) kompetens-

område.25 

 Kärnan i EG-samarbetet är upprättandet av en gemensam marknad.26 Dess viktigaste 

komponenter utgörs av tullunionen mellan medlemsstaterna, en gemensam utrikeshandelspolitik 

samt den inre marknaden innefattande fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.27  

Samarbetet inom EG skiljer sig från de övriga två pelarna i den meningen att det har en över-

statlig karaktär.28 Den överstatlighet som kännetecknar EG kommer till uttryck genom att EG-

fördraget ger EU:s institutioner lagstiftningsmakt och dömande makt som kan utövas mot 

                                                           
23 K Ståhl & R Persson Österman, EG-skatterätt, andra upplagan, Iustus förlag AB, Uppsala, 2006, s. 20. 
24 Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde som egen gemenskap 2002 och har integrerats i EG; U Bernitz & 
A Kjellgren, Europarättens grunder, tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 23. 
25 Bernitz & Kjellgren, s. 24. 
26 Artikel 2 EGF. 
27 Artikel 3 EGF; Bernitz och Kjellgren, s. 20. 
28 Ståhl & Persson Österman, s. 20. 
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medlemsstaterna och deras medborgare med bindande verkan. Det är fördraget om upprättandet 

av Europeiska gemenskapen, EG-fördraget, som innehåller de normer som ligger till grund för 

gemenskapsrätten.29 Medlemsstaterna har genom fördraget överfört en del av den nationella 

suveräniteten till gemenskapen, vilket skapat den rättsordning som benämns EG-rätt.30 

 EG-rätten delas vanligtvis in i primär- och sekundärrätt. Primärrätten utgörs av de tre 

grundfördragen Europeiska kol- och stålgemenskapen31, EG-fördraget och Europeiska 

atomenergigemenskapen samt senare gjorda ändringar och tillägg till dessa.32 Primärrätten skapas 

genom enhälligt beslut av medlemsstaterna och måste ratificeras av respektive medlemsstat i 

enlighet med dess konstitutionella bestämmelser.33 Den primära EG-rätten kan liknas vid ett 

lands konstitution eller grundlag och är överordnad sekundärrätten.34 De rättsakter som kan 

utfördas av institutionerna med stöd av fördragen benämns sekundärrätt.35 Till sekundärrätten 

hör framförallt de bindande rättsakterna, det vill säga förordningar, direktiv och beslut.36 Icke 

bindande rättsakter såsom rekommendationer och yttranden liksom resolutioner, program och 

meddelanden räknas emellertid också till den sekundära EG-rätten.37 EG-rätten kännetecknas 

därutöver av de oskrivna rättskällornas betydelse i form av domstolarnas praxis och allmänna 

rättsprinciper, vilka båda i princip betraktas som bindande rättskällor.38 

 Sverige blev medlem i EU i januari 1995.39 EG-rättens genomslag i svensk rätt har 

lagstadgats genom en speciell anslutningslag.40 Denna lag klargör att EG-rätten gäller fullt ut i 

Sverige med de rättsverkningar som tillkommer gemenskapsrätten enligt de principer som 

utvecklas av EGD. Detta medför att EG-fördraget införlivats i svensk rätt och är därmed att 

betrakta som en del av den svenska nationella rätten med de verkningar det har enligt EG-

rätten.41 Vad gäller sekundärrätten har även den införlivats generellt i svensk rätt genom samma 

lag eftersom den stadgar att dessa rättsakter gäller med den verkan de har enligt fördragen.42 

 

 

 

                                                           
29 Bernitz & Kjellgren, s. 24. 
30 Ståhl & Persson Österman, s. 23. 
31 Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde att gälla 2002. 
32 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 25.  
33 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 25. 
34 Ståhl & Persson Österman, s. 22.  
35 Bernitz & Kjellgren, s. 25. 
36 Artikel 249 EGF. 
37 Artikel 249 EGF; Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 26. 
38 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 24. 
39 Bernitz & Kjellgren, s. 200. 
40 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
41 Bernitz & Kjellgren, s. 207. 
42 Bernitz & Kjellgren, s. 207. 
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2.3 EG-rättens företräde 

Gemenskapsrätten är en självständig rättsordning i förhållande till såväl folkrätt som nationell 

rätt.43 Samtidigt utgör gemenskapsrätten en del av varje medlemsstats nationella rättsordning och 

är bindande för både medlemsstaterna och deras medborgare.44 Genom rättspraxis har EGD 

fastställt principen EG-rättens företräde framför nationell rätt.45 Denna princip innebär att EG-

rätten i regel alltid har företräde i konflikter med nationell rätt av alla dess slag, inklusive 

nationella författningar och grundlagar.46 EGD har vidare uttalat att gemenskapsrättens företräde 

även måste medföra begränsningar av nationell rätt. Företrädet hindrar därmed nationella 

lagstiftningsåtgärder som är oförenliga med EG-rätten eller inkräktar på dess kompetensområde i 

övrigt.47 Därmed kan nationell lagstiftning inte förhindra EG-rättens verkningar utan dessa 

begränsas endast av EG-rätten själv.48  

 För att principen om EG-rättens företräde skall kunna tillämpas i ett specifikt fall i 

nationell domstol krävs emellertid att den tillämpliga EG-rättsliga bestämmelsen har direkt 

effekt.49 Flera av EG-fördragets bestämmelser medför att medlemsstaterna måste genomföra 

ändringar i nationell rätt för att uppfylla de krav som ställs i fördraget.50 Detta gäller även för de 

direktiv som utfärdas av rådet, vilka är avsedda att implementeras i medlemsstaternas inhemska 

rättsordningar. EG-rätten som sådan skall således inte tillämpas i det enskilda fallet utan EG-

rätten skall ha införlivats i den nationella rätten. Däremot är EG-förordningarna omedelbart 

tillämpliga och skall inte transformeras till nationell rätt. Även de EG-rättsliga bestämmelser som 

i första hand riktar sig till medlemsstaterna kan dock få direkt betydelse för enskilda medborgare. 

EGD har nämligen slagit fast att under vissa förutsättningar skall dessa regler kunna åberopas av 

enskilda, även om en medlemsstat försummat att implementera reglerna i den nationella rätten.51 

Det är detta som brukar benämnas direkt effekt inom EG-rätten. 

 EG-rättens direkta effekt innebär att en EG-rättslig bestämmelse ger upphov till 

individuella rättigheter och skyldigheter, vilka kan göras gällande av enskilda inför nationella 

domstolar och myndigheter.52Av praxis framgår att i princip alla typer av gemenskapsakter, såväl 

fördragsartiklar som bestämmelser i förordningar, direktiv, beslut och internationella avtal kan ha 

                                                           
43 Bernitz & Kjellgren, s. 70. 
44 Ståhl & Persson Österman, s. 21. 
45 Principen om EG-rättens företräde lanserades i mål 6/64 Costa mot ENEL. 
46 Se mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. 
47 Se mål 106/77 Simmenthal II; Bernitz & Kjellgren, s. 73 f. 
48 Ståhl & Österman Persson, s. 22. 
49 Ståhl & Österman Persson, s. 22. 
50 Ståhl & Österman Persson, s. 34. 
51 Se t.ex. mål 26/62 Van Gend & Loos, mål 149/77 Defrenne och mål 41/74 Van Duyn; Ståhl & Persson Österman, s. 
35. 
52 Bernitz & Kjellgren, s. 77. 
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direkt effekt så länge de uppfyller förutsättningarna om tillräckligt tydlighet, precision och 

ovillkorlighet.53 Uppfyller regeln dessa kriterier kan den åberopas av enskilda i en nationell 

domstol precis på samma sätt som nationella regler. 

 

2.4 EG-domstolens roll 

EG-domstolens uppgift är att säkerställa en regelrätt tolkning och tillämpning av EG-fördraget 

för att på så sätt bidra till ett effektivt genomförande av EG-rätten i medlemsstaterna.54 EGD 

består av en domare från varje medlemsstat och sammanträder antingen i olika avdelningar eller i 

stor avdelning.55 Det finns därutöver en möjlighet att besluta i plenum, vilken emellertid inte 

längre torde användas på grund av praktiska svårigheter sedan EU utvidgats till att omfatta 27 

medlemsstater.56 Innan en fråga avgörs av EGD utarbetas ett yttrande med förslag till avgörande 

av en av domstolens åtta generaladvokater.57 Formellt sett är EGD:s avgöranden endast bindande 

för den nationella domstol som begärt förhandsavgörandet.58 Domarna följs emellertid som regel 

även av övriga domstolar i medlemsstaterna, varför de i praktiken är prejudicerande.59 

 Om en medlemsstat underlåter att uppfylla en förpliktelse som följer av EG-fördraget, 

exempelvis försummar att implementera ett direktiv i nationell rätt, kan en fördragsbrottstalan 

väckas.60 Såväl kommissionen som en annan medlemsstat har talerätt, men däremot inte 

enskilda.61 Finner EGD att ett fördragsbrott är för handen, kan den medlemsstat som underlåtit 

att uppfylla sina skyldigheter slutligen dömas att betala ett standardbelopp eller vite.62  

 EG-fördraget innehåller vidare bestämmelser som skall säkerställa en enhetlig tolkning av 

EG-rätten i medlemsstaterna. Ett väsentligt medel i denna strävan är bestämmelsen om 

förhandsavgöranden från EGD.63 Med stöd härav kan en nationell domstol hänskjuta en fråga 

om tolkning av fördraget eller rättsakter utfärdade av gemenskapens institutioner till EGD. För 

mål i medlemsstaternas högsta instans föreligger till och med en skyldighet för den nationella 

domstolen att begära ett förhandsavgörande från EGD om tolkningen av den aktuella regeln är 

oklar. Enligt den så kallade acte clair-doktrinen faller emellertid slutinstansernas skyldighet att 

begära förhandsavgörande bort i de fall då något behov av gemenskapsrättslig tolkning inte kan 

                                                           
53 Se t.ex. mål 26/62 Van Gend & Loos; Bernitz & Kjellgren, s. 78; Ståhl & Österman Persson, s. 35. 
54 Artikel 220 EGF. 
55 Artikel 221 EGF. 
56 Artikel 221 EGF; Ståhl & Persson Österman, s. 29. 
57 Artikel 222 EGF; Ståhl & Persson Österman, s. 29. 
58 Ståhl & Persson Österman, s. 30. 
59 Ståhl & Persson Österman, s. 30. 
60 Artiklarna 226, 227 och 228 EGF. 
61 Artiklarna 226 och 227 EGF. 
62 Artikel 228 EGF. 
63 Artikel 234 EGF. 
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anses föreligga.64 Syftet med acte clair-doktrinen är att en tillräckligt klar bestämmelse inte lämnar 

något utrymme för tolkning och därför inte omfattas av skyldigheten att begära förhands-

avgörande.65 Hit hör även fall som behandlar en viss fråga, vilken redan har besvarats av EGD i 

ett tidigare mål och därmed är att betrakta som utredd. Parterna i ett mål vid den nationella 

domstolen har möjlighet att yrka att ett förhandsavgörande inhämtas från EGD.66 Det är dock 

den nationella domstolen som i slutändan själv avgör om så skall ske.  

 När det gäller tolkningsmetoder bör hållas i åtanke att EGD till skillnad från andra 

domstolar anser sig verka för ett antal rättspolitiska mål.67 Målen är sammanfattningsvis att stärka 

gemenskapen och dess federala drag, öka EG-rättens tillämpningsområde och dess effektivitet 

samt förstärka gemenskapsinstitutionernas ställning. Dessa mål har lett till den så kallade 

dynamiska tolkningsmetoden, vilken innebär att EGD kan komplettera brister i den skrivna 

rätten och addera rättsregler för att förbättra det normativa systemet.68 EGD använder som 

huvudmetod en teleologisk tolkning, vilket innebär att vikt läggs vid lagens ändamål, syfte och 

avsikt.69 De aktuella bestämmelsernas ordalydelse, kontext och sammanhang används dock som 

bakgrund för att få kunskap om reglernas ändamål.70 Vad gäller EGD:s tolkningsutrymme måste 

vidare beaktas att EG-fördraget är att betrakta som ett ramfördrag, exempelvis är 

bestämmelserna om fri rörlighet uttryckta i mycket allmänna ordalag och saknar detaljerade regler 

för tillämpningen. För att EGD:s avgöranden skall kunna avgöra många frågor krävs således ett 

rättsskapande inslag. Sammantaget är EGD:s tolkningsutrymme beträffande bland annat 

artiklarna om fri rörlighet därmed att betrakta som mycket stort. 

 

2.5 EG-skatterätten 

Skatterätten är ett av de rättsområden som påverkats i stor utsträckning av Sveriges medlemskap i 

EU.71 I enlighet med uppgiften att upprätta en gemensam marknad stadgas i EG-fördraget att 

gemenskapen skall grunda sig på en tullunion.72 Detta är en förståelig bestämmelse med tanke på 

att tullavgifter och diskriminerande beskattning av utländska varor är de största skattehindren för 

att uppnå en fungerande gemensam marknad.73 Sådana hinder står helt i strid med den fria 

rörligheten för varor och tjänster. Av den anledningen inledde EG arbetet med avskaffandet av 

                                                           
64 Bernitz & Kjellgren, s. 62 f. 
65 Bernitz & Kjellgren, s. 63. 
66 Ståhl & Persson Österman, s. 29. 
67 Ståhl & Persson Österman, s. 41. 
68 Ståhl & Persson Österman, s. 41. 
69 Övriga möjliga metoder är textuell, kontextuell och historisk tolkning; Ståhl & Persson Österman, s. 42 och 47. 
70 Ståhl & Persson Österman, s. 47. 
71 Ståhl & Persson Österman, s. 17. 
72 Artikel 23 EGF. 
73 Terra & Wattel, s. 9. 
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handelshinder inom gemenskapen med att slopa tullavgifter och harmonisera indirekta skatter.74 

Vad gäller harmonisering på den direkta beskattningens område är situationen en annan. Till 

skillnad från indirekt beskattning som regleras uttryckligen i EG-fördraget omnämns den direkta 

beskattningen som sådan inte överhuvudtaget. 75  

 Den harmonisering som åstadkommits på den direkta beskattningens område är långt ifrån 

fullständig. Förklaringen till detta torde hänga samman med att skatter är ett viktigt nationellt 

intresse, varför det har varit svårt att uppnå den enhällighet som krävs för att skapa direktiv på 

området.76 Ett skäl till att beslutsmakten gällande de direkta skatterna har blivit kvar på nationell 

nivå kan således vara att skattebasen är central för finansieringen av den nationella välfärden.77 

Det är möjligt att medlemsstaterna inte heller hade för avsikt att EG-fördragets bestämmelser om 

fri rörlighet skulle få skatterättsligt genomslag annat än på den indirekta beskattningens område.78 

Medlemsstaterna synes snarare ha haft uppfattningen att fördraget inte skulle inverka på deras 

självbestämmanderätt inom direkt beskattning så länge någon bindande sekundär lagstiftning inte 

hade inrättats på detta område.79 

 EGD skulle dock visa sig vara av en annan uppfattning då den genom det banbrytande 

Avoir fiscal-målet80 fastställde att skattebestämmelser som hindrar den fria etableringsrätten kan 

angripas med hjälp av fördraget.81 Denna praxis har därefter utvecklats vidare av domstolen till 

att också omfatta övriga friheter. Numera är det således klarlagt att även de direkta skatterna 

påverkas av EG-rätten.82 Även om direkta skatter som sådana inte faller in under EG:s 

kompetensområde är medlemsstaterna skyldiga att respektera gemenskapsrätten vid utformandet 

av nationella skatteregler.83 Till följd av EGD:s rättspraxis har EG-fördraget kommit att få särskilt 

stor betydelse på den direkta beskattningens område.84 

 EG-fördraget säkerställer i första hand den fria rörligheten inom EU men eftersom 

motsvarande bestämmelser återfinns i EES-avtalet gäller de även i relation till EES-länderna. Det 

har i detta sammanhang fastställts i EGD:s praxis att reglerna om fri rörlighet i EES-avtalet skall 

tolkas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i EG-fördraget.85 Samtliga fördrags-

                                                           
74 Artiklarna 23, 25 och 93 EGF. 
75 Artikel 93 EGF; Terra & Wattel, s. 18. 
76 Artikel 94 EGF; Dahlberg, Internationell beskattning, s. 214 och 218 f. 
77 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 214. 
78 Ståhl & Persson Österman, s. 65; Dahlberg, Internationell beskattning, s. 214. 
79 Ståhl & Persson Österman, s. 65. 
80 Mål 270/83 Avoir fiscal. 
81 Ståhl & Persson Österman, s. 65. 
82 Ståhl & Persson Österman, s. 65. 
83 Se t.ex. mål C-279/93 Schumacker, p. 21.  
84 Ståhl & Persson Österman, s. 25. 
85 Se t.ex. mål C-452/01 Ospelt, p. 29. 
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bestämmelser om fri rörlighet har direkt effekt och kan åberopas direkt i nationell domstol.86 

Nationell lagstiftning som står i strid med bestämmelserna om fri rörlighet får inte tillämpas av 

medlemsstaternas myndigheter och domstolar.87  

För att kunna åberopa att en viss skatteregel strider mot bestämmelser om fri rörlighet 

måste den enskilde faktiskt ha utnyttjat sina rättigheter enligt fördraget. Det måste därutöver röra 

sig om ett gränsöverskridande förhållande, bestämmelserna skyddar följaktligen inte rent interna 

förhållanden i en medlemsstat.88 Om en skatteregel, i jämförelse med motsvarande inhemska 

situation, negativt särbehandlar gränsöverskridande förhållanden, transaktioner eller liknande 

föreligger i princip ett hinder för den fria rörligheten. Fördraget begränsar således inte medlems-

staternas möjligheter att utforma skattesystemen på valfritt sätt, så länge inhemska och gränsöver-

skridande situationer behandlas lika.89  

Det skall i detta sammanhang nämnas att en skatteregel som utgör ett hinder för den fria 

rörligheten kan rättfärdigas antingen med stöd av grunder i fördraget eller enligt de 

rättfärdigandegrunder som utvecklats av EGD i praxis.90 I praktiken synes emellertid endast de 

rättfärdigandegrunder som har utvecklats i EGD:s praxis bli aktuella då domstolen hittills aldrig 

godtagit en inskränkande skatteregel enligt grunderna i fördraget.91 Till följd av EGD:s praxis har 

bestämmelserna om den fria rörligheten påverkat inkomstbeskattningen i medlemsstaterna på 

flera sätt. Medlemsstaternas nationella regler för förlustutjämning är ett av de områden där 

domstolens praxis avseende etableringsfriheten har varit av väsentlig betydelse. 

 

                                                           
86 Se artiklarna 25, 28 och 80 EGF om fri rörlighet för varor, artikel 49 EGF om fri rörlighet för tjänster, artikel 43 
EGF om etableringsfriheten, artikel 39 EGF om fri rörlighet för arbetstagare samt artikel 56 EGF om fri rörlighet 
för kapital; Ståhl & Persson Österman, s. 66. 
87 Ståhl & Persson Österman, s. 66. 
88 Ståhl & Persson Österman, s. 66. 
89 Ståhl & Persson Österman, s. 66. 
90 Ståhl & Persson Österman, s. 68. 
91 Ståhl & Persson Österman, s. 142. 
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Kapitel 3  Förlustutjämning i Sverige och EU 

 

3.1 Inledning 

I Sverige finns en lagstadgad möjlighet för koncernbolag att resultatutjämna med hjälp av 

koncernbidrag.92 Gränsöverskridande förlustutjämning ligger emellertid utanför de områden som 

harmoniserats på skatteområdet inom EU. Koncernbidragssystemet är därför endast ett av de 

olika förlustutjämningssystem som tillämpas inom EU. Endast ett fåtal medlemsstater tillåter 

gränsöverskridande förlustutjämning och då vanligen endast i begränsad utsträckning.93 Syftet 

med detta kapitel är inledningsvis att presentera de svenska koncernbidragsreglerna och i vilken 

utsträckning de tillåter gränsöverskridande förlustutjämning. Därefter ges en överblick av de olika 

förlustutjämningssystem som finns inom EU och hur länge ett underskott kan utnyttjas i de olika 

medlemsstaterna. Min avsikt är därigenom att visa på att det svenska koncernbidragssystemet 

endast är ett av de olika förlustutjämningssystem som finns inom EU, för att på så sätt synliggöra 

bakgrunden till den problematik som bristen på rätt till gränsöverskridande förlustutjämning kan 

leda till. Avslutningsvis behandlar kapitlet den brist på harmonisering som i dagsläget råder för 

gränsöverskridande förlustutjämning inom EU. 

 

3.2 De svenska koncernbidragsreglerna 

 

3.2.1 Vad är ett koncernbidrag? 

Den generella målsättningen bakom de svenska koncernbeskattningsreglerna är att skatte-

belastningen för en koncern varken skall vara större eller mindre än om verksamheten bedrivits 

inom ett enda bolag.94 Bakgrunden till denna målsättning är neutralitetsprincipen, vilken stadgar 

att skattereglerna skall utformas på ett sådant sätt att det är skattemässigt likgiltigt hur koncernen 

väljer att organisera verksamheten.95 Även om syftet med koncernbeskattningsreglerna är att 

behandla koncernen som en ekonomisk enhet är det dock viktigt att hålla i åtanke att det är de 

enskilda juridiska personerna inom koncernen som utgör skattesubjekt. Koncernen är således 

inget skattesubjekt.96 

                                                           
92 35 kap. IL. 
93 Sheunemann, s. 56; BDI & PWC (red), s. 19; J Kesti (red.), European Tax Handbook 2009, IBFD, Amsterdam, 2009, 
s. 65, 100, 122, 149, 164, 182 f, 203, 218, 240, 280 f, 320, 353, 390, 425 f, 457, 489, 509, 543, 595 f, 633 f, 655, 679, 
719, 734, 750, 772 och 874. 
94 Prop. 2000/2001:22, s. 71; S Lodin, G Lindencrona, P Melz & C Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt, elfte upplagan, Studentlitteratur, 2007, s. 357. 
95 B Wiman, Beskattning av företagsgrupper, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 68. 
96 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 357. 
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Koncernbidragsreglerna återfinns i 35 kap. IL. Det främsta syftet med koncernbidrag är att 

ge möjlighet till fullständig resultatutjämning mellan närstående företag.97 Ett koncernbidrag skall 

dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren.98 På så sätt kan en sådan resultatutjämning som 

skulle ha skett automatiskt om verksamheten bedrivits inom ett och samma bolag åstadkommas 

mellan vinster och förluster i olika bolag inom koncernen.99 För att skilja dessa lagreglerade 

koncernbidrag från övriga bidrag mellan koncernbolag har de fått benämningen öppna koncern-

bidrag.100 Enligt det svenska koncernbidragssystemet krävs inte att det mottagande bolaget har en 

förlust mot vilken koncernbidraget kan kvittas.101 Koncernbidrag kan således göras mellan två 

vinstdrivande bolag, mot bakgrund av att den svenska bolagsskatten är proportionell kan dock 

ifrågasättas om det finns några egentliga skatteskäl för ett koncernbidrag i en sådan situation.  

 Ett koncernbidrag kan lämnas mellan moderbolag och helägda dotterbolag, mellan helägda 

dotterbolag och även mellan moderbolag och indirekt helägda dotterbolag.102 Koncernbidrags-

reglerna innehåller inga begränsningar med avseende på koncernbidragets storlek. Det finns 

därmed inga hinder för att bidraget är så stort att det till och med orsakar en förlust hos det 

givande bolaget.103 Ett koncernbidrag är en skatteåtgärd men kräver en förmögenhetsöverföring 

från det givande till det mottagande bolaget.104 En ersättning som är en utgift för givaren för att 

förvärva eller bibehålla inkomster är därför inte ett koncernbidrag.105 Förmögenhetsöverföringen 

kan ske i form av kontanta medel, det är dock tillräckligt att ett fordringsförhållande redovisas 

genom att givaren tar upp en skuld till det mottagande bolaget, vilket i sin tur redovisar ett lån.106 

 

3.2.2 När är ett koncernbidrag avdragsgillt? 

För att ett koncernbidrag skall vara avdragsgillt hos givaren och skattepliktigt för mottagaren 

måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Inom ramen för koncernbidragsreglerna råder 

särskilda definitioner för såväl moderföretag som dotterföretag. Med moderföretag avses ett 

företag som äger mer än 90 % av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk 

förening och som är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank, 

ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag, en svensk stiftelse som inte är undantagen från skatt-

                                                           
97 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 109 f; Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 359. 
98 35 kap. 1 § IL. 
99 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 359. 
100 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 67. 
101 B Wiman, Cross-border loss relief in Europe – The case of group contributions, A vision of taxes within and outside 
European borders, Festschrift in honor of Prof. Dr. Frans Vanistendael, 2008, s. 974. 
102 35 kap. 3-6 §§ IL. 
103 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 359; Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 974. 
104 Se RÅ 1999 ref. 74 och RÅ 2001 ref. 79; Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 974. 
105 35 kap. 1 § andra stycket IL. 
106 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 359; Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 974 f. 
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skyldighet eller en svensk ideell förening som inte är undantagen från skattskyldighet.107  Det 

företag som ägs av moderföretaget i enlighet med dessa förutsättningar benämns helägt dotter-

företag.108 Det är således endast inom en helägd koncern som det är möjligt att ge öppna 

koncernbidrag. Uttrycket helägd är missvisande eftersom det tar sikte på att moderföretaget 

måste äga mer än 90 % av aktierna i dotterföretaget. Det är emellertid ett sedan länge etablerat 

begrepp i sammanhanget.109 Det bör i detta avseende uppmärksammas att det inte är tillräckligt i 

sig om moderföretagets ägande överstiger 90 % av rösterna då regeln tar sikte på aktieinnehav.110 

 Utöver nyss nämnda grundförutsättningar stadgas ett antal villkor för koncernbidrag från 

såväl moderföretag till helägt dotterföretag som från helägt dotterföretag till moderföretag.111 För 

det första får varken givare eller mottagare vara privatbostadsföretag eller investmentföretag.112 

För dessa typer av företag gäller särskilda beskattningsregler som motiverar att de inte skall kunna 

ge eller ta emot koncernbidrag.113 För att koncernbidrag inte skall kunna användas för att skjuta 

beskattningen framåt i tiden inom koncerner där bolagen har olika räkenskapsår, krävs också att 

både givaren och mottagaren redovisar koncernbidraget öppet i deklarationen för samma års 

taxering.114 I praxis har fastställts att det däremot inte är nödvändigt att koncernbidraget redovisas 

via resultaträkningen för att kunna godtas skatterättsligt.115 Motiveringen bakom detta är att 

koncernbidrag är en helt skatterättslig konstruktion som saknar motsvarighet inom associations-

rätten. Associationsrättsligt torde det snarare handla om utdelning eller aktieägartillskott.116 

 Tanken bakom öppna koncernbidrag är att möjliggöra resultatutjämning under den tid då 

givande och mottagande företag utgjort en ekonomisk enhet.117 En ytterligare förutsättning är 

därför att dotterföretaget skall ha varit helägt under både givarens och mottagarens hela 

beskattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet av något slag.118 

Sker en ägarförändring mellan 1 januari och 31 december är kravet således inte uppfyllt.119 Regeln 

innebär således att ett karensår uppstår vid ett bolags inträdande eller utträdande ur en koncern, 

under vilket bolaget varken kan ge eller få koncernbidrag.120 Om ägarförändringen har skett inom 

en koncern och möjlighet till koncernbidrag har förelegat enligt tidigare ägarförhållanden, anses 

                                                           
107 35 kap. 2 § första stycket IL. 
108 35 kap. 2 § andra stycket IL. 
109 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 72. 
110 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 110. 
111 35 kap. 3 § IL. 
112 35 kap. 3 § p. 1 IL. 
113 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 360. 
114 35 kap. 3 § p. 2 IL; Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 360. 
115 RÅ 1998 ref. 6. 
116 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 360. 
117 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 75. 
118 35 kap. 3 § p. 3 IL. 
119 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 360. 
120 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 361 
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emellertid dotterföretaget ändå ha varit helägt under hela beskattningsåret.121 Vidare får 

mottagaren inte enligt ett skatteavtal anses ha hemvist i en utländsk stat utom i de fall då det rör 

sig om ett företag inom EES som är skattskyldigt i Sverige för den näringsverksamhet som 

koncernbidraget hänför sig till.122 Slutligen får inkomst från den näringsverksamhet som koncern-

bidraget hänför sig till inte heller vara undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett 

skatteavtal.123 

Ovan nämnda förutsättningar gäller för alla typer av koncernbidrag. Ytterligare 

förutsättningar föreligger dock för koncernbidrag i vissa riktningar. Vad gäller koncernbidrag från 

dotterföretag till moderföretag, kan dotterföretaget endast lämna koncernbidrag till moder-

företaget under förutsättning att utdelning från dotterbolaget till moderbolaget är skattefri.124 Här 

samverkar således koncernbidragsreglerna med utdelningsreglerna i den bemärkelsen att när 

utdelning är skattepliktig skall beskattning inte kunna kringgås genom att lämna ett koncern-

bidrag. Regeln innebär i praktiken att om andelarna i dotterföretaget utgör lagerandelar eller 

kapitalplaceringstillgångar kan moderföretaget inte få koncernbidrag från dotterföretaget.125  

 När det gäller koncernbidrag mellan systerföretag krävs utöver de vanliga förutsättningarna 

att moderföretaget är ett investmentföretag126, att utdelning från det givande dotterbolaget är 

skattefri och att utdelning från det mottagande bolaget är skattepliktig.127 Utan dessa regler hade 

det varit möjligt att undgå beskattning på utdelning genom att lämna ett koncernbidrag från ett 

dotterbolag från vilket utdelning är skattepliktig för moderbolaget till ett dotterbolag från vilket 

utdelning är skattefri.128 Syftet med reglerna är därmed att förhindra att moderbolagets skatte-

situation för framtida utdelning förbättras genom att vinsten i ett dotterbolag överförs till ett 

annat.129 

Regelsystemet är mer komplicerat när det gäller koncernbidrag till exempelvis systerdotter-

företag, något som inte är möjligt enligt de allmänna förutsättningarna. Vad gäller ett koncern-

bidrag till ett systerdotterföretag hade ett alternativ varit att förmedla koncernbidraget via moder-

företaget till systerföretaget som i sin tur lämnar det till dotterbolaget.130 För att undvika denna 

procedur finns möjligheten att lämna ett koncernbidrag direkt om stegvisa koncernbidrag hade 

                                                           
121 35 kap. 7 § IL; Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 361; Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 76. 
122 35 kap. 3 § p. 4 IL. 
123 35 kap. 3 § p. 5 IL. 
124 35 kap. 3 § p. 6 IL. 
125 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 77. 
126 Defintionen av ett investmentföretag återfinns i 39 kap. 15 § IL. 
127 35 kap. 4 § IL. 
128 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 78. 
129 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 361. 
130 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 78. 
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kunnat lämnas i enlighet med de allmänna förutsättningarna för koncernbidrag.131 Denna 

möjlighet gäller för koncernbidrag såväl uppåt som nedåt. Vid prövningen av om koncernbidrag 

hade kunnat förmedlas är det förutom de allmänna förutsättningarna även möjligt att pröva om 

fusionsregeln är tillämplig.132 Fusionsregeln är endast tillämplig vid koncernbidrag nedåt och 

innebär att ett moderföretag får ge koncernbidrag direkt till exempelvis ett dotterdotterföretag 

förutsatt att det mottagande bolaget hade kunnat gå upp i moderföretaget genom en eller flera 

tänkta fusioner.133 Det är härvid tillräckligt att moderföretaget direkt eller indirekt äger 90 % av 

aktierna i mottagande bolaget.134 Hittills har endast koncernbidragsreglerna behandlats med 

avseende på svenska bolag, frågan som uppkommer är i vilken utsträckning de är tillämpliga för 

utländska bolag inom koncernen. 

 

3.2.3 Omfattas utländska bolag av koncernbidragsreglerna?  

Som tidigare behandlats fastställer de svenska koncernbidragsreglerna särskilda definitioner för 

moderföretag och dotterföretag.135 Av dessa stadganden framgår att endast svenska företag 

omfattas av koncernbidragsreglerna.  För att anpassa koncernbidragsreglerna till Sveriges 

medlemskap i EU infördes emellertid en kompletterande regel till nyss nämnda definitioner som i 

vissa fall utvidgar tillämpningsområdet till att även omfatta utländska bolag.136 Enligt denna 

bestämmelse jämställs utländska bolag som hör hemma inom EES och som motsvarar ett 

svenskt företag som anges i bestämmelserna om koncernbidrag med ett sådant svenskt företag 

om mottagaren av koncernbidraget är skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som 

koncernbidraget hänför sig till.137 Detsamma gäller för ett svenskt företag som skall anses ha 

hemvist i en utländsk stat inom EES enligt ett skatteavtal och som är skattskyldig i Sverige för 

den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till.138 

Denna kompletteringsregel innebär att koncernbidrag inte endast kan ges inom äkta 

svenska koncerner utan exempelvis också mellan två svenska systerföretag som har gemensamt 

moderbolag inom EES och även från svenskt bolag till utländskt bolag under förutsättning att 

det utländska bolaget är skattskyldigt i Sverige.139 När det gäller svenska företag med hemvist i en 

utländsk stat betyder regeln att också de omfattas av koncernbidragsreglerna under förutsättning 

att de har ett fast driftställe till vilket koncernbidraget kan hänföras. Sammanfattningsvis 

                                                           
131 35 kap. 6 § IL. 
132 Prövning sker således enligt 35 kap. 3-5 §§ IL; Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 78. 
133 35 kap. 5 § IL. 
134 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 361 f. 
135 35 kap. 2 § IL. 
136 Prop. 2000/2001:22, s. 73; 35 kap. 2a § IL. 
137 35 kap. 2a § IL; Dahlberg, Internationell beskattning, s. 111; Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 360. 
138 35 kap. 2a § andra meningen IL. 
139 Prop. 2000/2001:22, s. 72 f.; Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, s. 360. 
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förutsätts således att både givaren och mottagaren är skattskyldiga i Sverige för närings-

verksamhet och att koncernbidraget tas upp som inkomst av näringsverksamhet.140 Utländska 

företag som inte har ett fast driftställe i Sverige är inte skattskyldiga här.141 För utländska bolag 

inom EES innebär det i praktiken att det måste finnas ett fast driftställe i Sverige för att ett 

svenskt bolag skall kunna lämna ett koncernbidrag med avdragsrätt.142 Utländska företag utan fast 

driftställe i Sverige kan följaktligen inte utnyttja de svenska koncernbidragsreglerna. Sverige tillhör 

därmed de medlemsstater som i allmänhet inte tillåter gränsöverskridande förlustutjämning. Som 

tidigare framkommit är dock ett nationellt resultatutjämningssystem som inte tillåter gränsöver-

skridande förlustutjämning snarare regel än undantag inom EU då harmoniserade regler på 

området saknas. 

 

3.3 Olika förlustutjämningssystem i medlemsstaterna  

 

3.3.1 Vilka olika förlustutjämningssystem används? 

I de flesta av EU:s medlemsstater finns någon form av förlustutjämningssystem som kan 

utnyttjas av bolagen inom en koncern.143 Hur dessa system för beskattning av koncernbolag ser ut 

skiljer sig dock åt i de olika medlemsstaterna, både vad gäller utformning och förutsättningar.144 

De skilda förlustutjämningssystem som används inom EU kan grovt delas in i fyra grupper.145 

Den första gruppen är ett system med koncernintern förlustöverföring, till denna grupp räknas 

såväl koncernavdragssystem som koncernbidragssystem. Till den andra gruppen hör system där 

de enskilda koncernbolagens resultat räknas samman i moderbolaget. Vidare är den tredje 

gruppen ett system med fullständig skattekonsolidering.146 Den fjärde gruppen är slutligen en 

skatteregim där inget koncernbeskattningssystem existerar överhuvudtaget. Vilka medlemsstater 

som tillhör respektive grupp kan demonstreras genom följande tabell147: 

 

 

                                                           
140 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 112. 
141 Se 6 kap. 7 och 11 §§ IL; Prop. 2000/2001:22, s. 75. 
142 Prop. 2000/2001:22, s. 74.  
143 M Scheunemann, Decision in the Marks & Spencer case: A step forward, but no victory for cross-border group taxation in 
Europe, Intertax, 2006, s. 56; BDI (Bundesverband der deutschen Industrie e.V.) & PWC (PriceWaterhouseCoopers) 
(red.), Verlustberücksichtigung über Grenzen hinweg, PriceWaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main, 
2006, s. 19; Kesti (red.), s. 65, 100, 122, 149, 164, 182 f, 203, 218, 240, 280 f, 320, 353, 390, 425 f, 457, 489, 509, 543, 
595 f, 633 f, 655, 679, 719, 734, 750, 772 och 874. 
144 BDI & PWC (red.), s. 18. 
145 Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 973; BDI & PWC (red.), s. 19. 
146 Fullständig skattekonsolidering innebär att koncernen av skatteskäl ses som ett enda skattesubjekt. 
147 BDI & PWC (red), s. 19; Kesti (red.), s. 65, 100, 122, 149, 164, 182 f, 203, 218, 240, 280 f, 320, 353, 390, 425 f, 
457, 489, 509, 543, 595 f, 633 f, 655, 679, 719, 734, 750, 772 och 874. 
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Grupp 1 

Koncernintern 

förlustöverföring 

Grupp 2 

Summering av de 

enskilda bolagens 

resultat 

Grupp 3  

Fullständig 

skattekonsolidering 

Grupp 4 

Inget 

beskattningssystem 

för koncerner 

1. Koncernavdrag 

Cypern 

Irland 

Lettland 

Malta 

Storbritannien 

 

2. Koncernbidrag 

Finland 

Litauen 

Sverige 

Danmark 

Frankrike 

Italien 

Luxemburg 

Polen 

Portugal 

Spanien 

Tyskland 

Österrike 

Nederländerna Belgien 

Bulgarien 

Estland 

Grekland 

Rumänien 

Slovakien 

Slovenien 

Tjeckien 

Ungern 

 

 Som framgår av tabellen är Storbritannien en av de medlemsstater som möjliggör ett 

koncernavdrag. Det brittiska koncernavdragssystemet innebär att ett bolag inom koncernen kan 

överföra förluster till ett annat koncernbolag, varvid det sistnämnda bolaget får dra av dessa 

förluster mot egna vinster.148 Sverige är som ovan behandlats ett av de länder som istället 

tillämpar ett koncernbidragssystem, vilket innebär att en förmögenhetsöverföring görs från ett 

koncernbolag till ett annat, som regel med syftet att utjämna förluster. Detta sker genom att 

koncernbidraget skall tas upp av det mottagande bolaget och dras av hos det givande bolaget. 

 Tyskland är vidare ett exempel på de länder som tillämpar ett system där koncernbolagens 

enskilda resultat summeras i ett av bolagen.149 Enligt de tyska reglerna medför detta att alla vinster 

och förluster i dotterbolaget överförs till moderbolaget, bolagen förblir dock separata skatte-

subjekt. Förutsättningarna för ett sådant system är i regel att moderbolaget innehar majoriteten av 

rösterna i dotterbolaget samt att de ingått ett femårigt avtal om överföring av vinster och 

förluster i skattesyfte.150  Nederländerna är den enda medlemsstaten inom EU som tillämpar ett 

system med full skattekonsolidering.151 Detta innebär att alla bolag inom koncernen behandlas 

                                                           
148 Scheunemann, s. 54; Kesti (red.), s. 874. 
149 Det tyska förlustutjämningssystemet benämns Organschaft; S Douma & C Naumburg, Marks & Spencer: Are 
national tax systems éclairé?, European taxation, 2006, s. 436; Kesti (red.), s. 280 f. 
150 § 16 Körperschaftsteuergesetz (tysk lag om bolagsskatt). 
151 BDI & PWC (red.), s. 63; Kesti (red.), s. 595 f. 
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som ett enda skattesubjekt samt att vinster och förluster därmed utjämnas mot varandra.152 

Systemet förutsätter dock en begäran från inblandade skattesubjekten om att endast moder-

bolaget skall beskattas för vinsterna. Moderbolaget förutsätts dessutom äga minst 95 % av 

aktierna i dotterbolaget.153 

 

3.3.2 Hur länge får underskott utnyttjas? 

I sammanhanget är även av intresse hur länge ackumulerade underskott kan utnyttjas mot vinster 

från tidigare eller framtida beskattningsår inom ett och samma bolag. Möjligheten att utnyttja 

förluster under framtida beskattningsår finns i alla medlemsstater.154 Den maximala perioden 

under vilken detta är tillåtet skiljer sig emellertid åt enligt nationella regler. Skillnaden består i att 

ett antal länder har valt att tidsbegränsa denna möjlighet, medan den i andra medlemsstater är helt 

obegränsad. Den maximala perioden för hur länge ett underskott får rullas framåt i tiden i de 

olika medlemstaterna visas i nedanstående tabell155: 

 

Maximal period för utnyttjande av förlust 

mot framtida vinst 

Medlemsstater 

5 år Bulgarien, Grekland, Italien, Polen, Slovakien, 

Tjeckien 

6 år Portugal 

7 år Rumänien 

8 år Lettland 

9 år Nederländerna 

10 år Finland 

15 år Spanien 

Obegränsad Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Irland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Slovenien, Storbri-

tannien, Sverige, Tyskland, Ungern, Österrike 

 

                                                           
152 Douma & Naumburg, s. 438 f; Kesti (red.), s. 595 f. 
153 Artikel 15 Wet op de Vennootschapsbelasting (nederländsk lag om bolagsbeskattning). 
154 Som en följd av Estlands unika inkomstskattesystem finns där ingen möjlighet till utnyttjande av förlust mot 
framtida vinst. I jämförelse med övriga medlemsstater innebär emellertid Estlands skatteregler i praktiken detsamma 
som en obegränsad period för utnyttjande av förluster mot framtida vinster; BDI & PWC (red.), s. 15; Scheunemann, 
s. 56; Kesti (red.), s. 202. 
155 BDI & PWC (red.), s. 15; Scheunemann, s. 56; Kesti (red.), s. 63, 97, 120, 148, 163, 181, 202, 216, 238, 279, 317, 
351, 387, 423, 455, 487, 506, 541, 593, 632, 652, 678, 718, 732, 747, 771 och 872. 
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 Möjligheten att dessutom kunna utnyttja en förlust mot vinster uppkomna under tidigare 

beskattningsår finns däremot endast i ett fåtal medlemsstater, närmare bestämt i Frankrike, 

Irland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.156 I Irland, Nederländerna, Storbritannien 

och Tyskland innebär reglerna i korthet att förluster kan utnyttjas mot tidigare vinster ett år bakåt 

i tiden, det vill säga mot vinster uppkomna under föregående beskattningsår. 157 I Frankrike finns 

motsvarande möjlighet men med den skillnaden att förlusterna kan utnyttjas mot vinster från de 

tre föregående beskattningsåren.158 

 

3.3.3 Tillåts gränsöverskridande förlustutjämning? 

Enligt vad som ovan framkommit har således flertalet medlemsstater någon form av förlust-

utjämningssystem för koncerner och de tillåter även att respektive bolags underskott utnyttjas 

under framtida och delvis även under tidigare beskattningsår. I ett EG-rättsligt sammanhang 

uppstår då som tidigare nämnts frågan om vilka av medlemsstaterna som enligt nationell 

lagstiftning tillåter att dessa förlustutjämningssystem utnyttjas i en gränsöverskridande situation. 

Endast ett fåtal medlemsstater tillåter i dagsläget att även utländska bolag inom koncernen 

omfattas av de ovan nämnda nationella systemen för förlustutjämning.159 Det krävs dock att ett 

antal olika förutsättningar är uppfyllda, vilket begränsar denna möjlighet ytterligare. De länder 

vars nationella förlustutjämningssystem delvis även omfattar utländska bolag och som därmed i 

viss mån tillåter gränsöverskridande förlustutjämning är Danmark, Frankrike, Irland, Italien, 

Lettland, Storbritannien och Österrike.160 Som tidigare framkommit är möjligheten till gränsöver-

skridande förlustutjämning inom koncerner däremot mycket begränsad i Sverige.161 För att de 

svenska koncernbidragsreglerna skall bli tillämpliga föreligger nämligen ett krav på bolaget är 

skattskyldigt i Sverige.162 

 

3.4 Avsaknad av harmonisering  

Kommissionen presenterade i december 1990 ett förslag till direktiv beträffande gränsöver-

skridande förlustutjämning inom koncerner samt mellan huvudbolag och filialer.163 Förslaget 

innebar i korthet att förluster i utländska dotterbolag eller filialer överförs till moderbolagets eller 

huvudbolagets hemstat, men att de återförs så snart möjligheterna att utnyttja dem i dotter-

                                                           
156 Kesti (red.), s. 238, 279, 387, 593, och 872. 
157 Kesti (red.), s. 279, 387, 593, och 872. 
158 Kesti (red.), s. 238. 
159 Sheunemann, s. 56. 
160 BDI & PWC (red.), s. 41, 49, 56 och 67 f; Kesti (red.), s. 65, 182 f, 240, 390, 425 f, 457 och 874. 
161 Se ovan avsnitt 3.2. 
162 35 kap. 2-3 §§ IL; Prop. 2000/2001:22, s. 74. 
163 KOM (1990) 595 slutlig, 6 december 1990. 
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bolagets hemviststat blivit uttömda.164 Rådet kunde dock inte nå ett enhetligt beslut. Framförallt 

inkluderandet av utländska dotterbolags förluster vid förlustutjämning liksom principen om 

ömsesidigt erkännande av förluster synes ha förhindrat ett beslut i rådet.165 Kommissionen drog 

därför tillbaka sitt förslag till direktiv i december 2001.166  

I november 2003 publicerade kommissionen ett meddelande om att den övervägde en 

modell liknande det danska beskattningssystemet för internationella koncerner, vilket innebär att 

en koncern beskattas som om det varit en filialstruktur.167 Nya initiativ förväntades därefter från 

kommissionen men utvecklingen på området stod i princip still fram till dess att domen i mål C-

446/03 Marks & Spencer kom i december 2005. Domens innebörd skulle visa sig vara den 

motsatta jämfört med vad som föreslogs i av kommissionen i direktivförslaget femton år tidigare. 

Målet Marks & Spencer behandlas i detalj i kapitel fem men medförde i korthet, tvärtemot 

direktivförslaget, att gränsöverskridande förlustutjämning endast behöver medges om 

möjligheterna att utnyttja förlusterna uttömts i dotterbolagets hemviststat.168 Som en följd av 

bristen på harmonisering avseende gränsöverskridande förlustutjämning, har rättsbildningen på 

området koncentrerats till EG-domstolens praxis och dess prövning av skattereglers 

kompatibilitet med etableringsfriheten enligt artiklarna 43 och 48 EGF. 

 

                                                           
164 Terra & Wattel, s. 645. 
165 Terra & Wattel, s. 642. 
166 KOM (2001) 763 slutlig/2, 21 december 2001. 
167 Meddelande från kommissionen: En inre marknad utan företagsskattemässiga hinder – uppnådda resultat, 
pågående initiativ och uppgifter som återstår att lösa, KOM (2003) 726 slutlig, 24 november 2003; Terra & Wattel, s. 
642. 
168 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 54. 
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Kapitel 4  EG-domstolens prövning av etableringsfriheten  

 

4.1 Inledning 

Som tidigare nämnts behandlar kapitel fem och sex den EG-rättsliga praxis som finns på området 

gränsöverskridande förlustutjämning. EGD har i dessa mål prövat om en skatteregel skall anses 

utgöra ett hinder för etableringsfriheten. Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till och placera 

denna prövning i sitt sammanhang genom att visa på hur EGD vanligtvis prövar de fall då det rör 

sig om huruvida en skatteregel utgör ett hinder för etableringsfriheten. Kapitlet är indelat efter de 

steg som domstolen företar i en sådan prövning. Domstolen inleder med att undersöka om den 

aktuella regeln omfattas av etableringsfriheten. Om så är fallet prövas vidare om regeln utgör ett 

hinder för etableringsfriheten. Konstateras att ett hinder föreligger, undersöks slutligen om 

hindret kan rättfärdigas och om det i så fall uppfyller proportionalitetskravet. 

  

4.2 När är etableringsfriheten tillämplig? 

Bestämmelserna om fri rörlighet i EG-fördraget omfattar varor, tjänster, personer och kapital. 

Den fria rörligheten för personer inkluderar såväl fri rörlighet för arbetstagare enligt artikel 39 

EGF som etableringsfriheten enligt artikel 43 EGF.169 Både den fria rörligheten för arbetstagare 

och den fria etableringsrätten tillkommer fysiska personer.170 När det gäller juridiska personer 

aktualiseras dock av naturliga skäl endast etableringsfriheten i artikel 43 EGF i samband med 

artikel 48 EGF. Sistnämnda artikel stadgar att bolag som bildats i överensstämmelse med en 

medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga 

verksamhet inom EU skall likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna. 

Artikel 43 EGF lyder som följer: 

 

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt 

etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för 

medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.  

Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att 

bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 48 andra stycket, på de villkor som etablerings-

landets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om 

kapital.”171 

                                                           
169 Ståhl & Persson Österman, s. 91. 
170 Ståhl & Persson Österman, s. 91 f.  
171 Artikel 43 EGF. 
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Etableringsfriheten täcker således rätten till såväl primär som sekundär etablering. Med 

primär etablering avses en nyetablering eller fullständig överflyttning av en verksamhet till en 

annan medlemsstat. Sekundär etablering tar däremot sikte på upprättandet av ett dotterbolag, en 

filial eller liknande i ett annat EU-land.172 Bestämmelsen om etableringsfriheten syftar till att 

förhindra att dessa rättigheter inskränks.  

 

4.3 Hur fastställs ett hinder för etableringsfriheten? 

Skatteregler som hindrar den fria rörligheten kan förekomma i både värdstaten och hemstaten. 

Med värdstat avses den stat dit personen som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet har sökt sig, för att 

exempelvis genomföra en etablering i form av ett dotterbolag. Hemstaten är istället den stat där 

personen som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet är hemmahörande, exempelvis ett moderbolagets 

hemviststat.173 Etableringsfriheten i artikel 43 EGF förbjuder inte bara hinder för den fria 

rörligheten i värdstaten utan utgör även ett förbud för hinder i hemstaten.174 

 Bestämmelserna om fri rörlighet syftar i första hand till att avhålla värdstaten från att 

diskriminera medborgare från andra medlemsländer inom EU.175 EGD har slagit fast att 

diskriminering innebär att jämförbara situationer behandlas olika eller att icke jämförbara 

situationer behandlas lika.176 Vid prövning av värdstatsregler för domstolen ofta en diskussion 

kring huruvida det diskriminerade subjektet är i en objektivt jämförbar situation med ett inhemskt 

rättssubjekt.177 Fördragsbestämmelserna om fri rörlighet förbjuder i första hand direkt 

diskriminering178, det vill säga negativ särbehandling som grundas på nationalitet. I praxis har 

EGD emellertid fastställt att även indirekt diskriminering179 omfattas av förbudet. Med indirekt 

diskriminering avses en negativ särbehandling som baseras på ett annat kriterium än nationalitet 

men som leder till att just utländska rättssubjekt drabbas, exempelvis ett krav på hemvist.180 

I de fall då det rör sig om en hemstatsregel som hindar den fria rörligheten uttalar 

domstolen vanligen att det rör sig om en regel som avhåller eller avskräcker landets egna 

rättssubjekt från att utnyttja rätten till fri rörlighet för arbetstagare alternativt etablera sig i en 

annan medlemsstat.181 Denna negativa särbehandling riktar sig således inte mot utländska rätts-

subjekt och det kan därför anses naturligt att domstolen inte använder begreppet diskriminering. 

                                                           
172 Ståhl & Österman Persson, s. 92. 
173 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 231; Ståhl & Persson Österman, s. 94 f.  
174 Se t.ex. mål 81/87 Daily Mail, p. 16 och mål C-264/96 ICI, p. 21; Ståhl & Persson Österman, s. 94 f. 
175 Ståhl & Österman Persson, s. 94. 
176 Se t.ex. mål C-342/93, Gillespie m.fl., p. 16; mål C-279/93 Schumacker, p. 37. 
177 Se t.ex. mål C-279/93 Schumacker, p. 30-37. 
178 Kallas även öppen diskriminering. 
179 Kallas även dold diskriminering. 
180 C-204/90 Bachmann, p. 8-9; Ståhl & Österman Persson, s. 95. 
181 Se t.ex. mål C-385/00 De Groot, p. 78.  
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Istället benämner EGD fördragsbrottet vanligen hinder, inskränkning eller liknande.182 För att 

klargöra om ett hinder för den fria rörligheten föreligger i en hemstatssituation företar domstolen 

ofta en jämförelse mellan en inhemsk situation där inget utövande av den fria rörligheten har 

skett och en situation där den fria rörligheten har utövats.183 För att det skall röra sig om ett 

hinder i hemstaten krävs därvid på motsvarande sätt som för hinder i värdstaten att det rör sig 

om två objektivt jämförbara situationer som behandlas olika.184   

 

4.4 När är ett hinder rättfärdigat och proportionellt? 

Om domstolen konstaterar att en skatteregel utgör ett hinder för etableringsfriheten, är nästa steg 

att pröva om hindret kan rättfärdigas. Det finns två former av rättfärdigandegrunder som kan 

komma i fråga, dels uttryckliga undantag i EG-fördraget och dels rättfärdigandegrunder som 

utvecklats av EGD i rättspraxis genom den så kallade ”rule of reason”-doktrinen.185 För att en 

nationell regel skall kunna rättfärdigas enligt ”rule of reason”-doktrinen har i praxis fastställts ett 

antal kriterier som måste vara uppfyllda. Regeln skall vara tillämplig på ett icke-diskriminerande 

sätt, framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse, vara ägnad att 

säkerställa förverkligandet av den målsättnings som eftersträvas samt inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå denna målsättning, det vill säga ett proportionalitetskrav.186 

 EGD har uttalat att en direkt diskriminering endast kan rättfärdigas genom de undantag 

som finns i fördraget.187 Indirekt diskriminering liksom fall där fördragsbrottet karaktäriseras som 

hinder eller liknande kan däremot rättfärdigas även med stöd av ”rule of reason”-doktrinen.188 

Vad gäller rättfärdigandet står således både de undantag som finns i fördraget liksom de grunder 

som utvecklats i praxis till förfogande.  De uttryckliga undantagen i fördraget baseras på hänsyn 

till allmän ordning, säkerhet samt hälsa och återfinns i artiklarna 39, 46 och 55 EGF.189 Det synes 

dock högst tveksamt om nyss nämnda undantag överhuvudtaget kan rättfärdiga en skatteregel då 

domstolen hittills aldrig godtagit en skatteregel enligt dessa grunder.190 

 Vad gäller de rättfärdigandegrunder som utvecklats i praxis har ett antal grunder avfärdats 

av EGD, varav några nämns i det följande. För det första kan medlemsstaternas önskan att 

                                                           
182 Se t.ex. mål C-141/99 AMID, p. 27; Ståhl & Persson Österman, s. 95 f. 
183 Se t.ex. mål C-264/96 ICI, p. 21 f; M Hilling, Free movement and tax treaties in the internal market, Iustus förlag AB, 
Uppsala, 2005, s. 91. 
184 Se t.ex. mål 270/83 Avoir fiscal, p. 20 och mål C-279/93 Schumacker, p. 31 f; Ståhl & Persson Österman, s. 96. 
185 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 235. 
186 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 
187 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland, p. 32. 
188 Se t.ex. mål C-204/90 Bachmann, p. 28; Ståhl & Persson Österman, s. 145. 
189 Vad gäller den fria rörligheten för varor existerar ingen möjlighet att rättfärdiga diskriminerande och 
protektionistiska skatteregler; Ståhl & Persson Österman, s. 142. 
190 Ståhl & Persson Österman, s. 142. 
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skydda skattebasen och förhindra förlust av skatteintäkter enligt flertalet uttalanden från EGD 

aldrig utgöra en rättfärdigandegrund.191 Vidare har domstolen klargjort att en negativ 

särbehandling inte kan rättfärdigas av andra skattefördelar utan att varje skatteregel skall bedömas 

för sig.192 Därutöver kan inte heller administrativa svårigheter åberopas för att rättfärdiga ett 

hinder för den fria rörligheten.193 

 Det finns emellertid rättfärdigandegrunder som har accepteras av domstolen. En av dessa 

är behovet av att bevara skattesystemets inre sammanhang, det vill säga kopplingen mellan 

avdragsrätt och skatteplikt.194 Denna grund har dock bara godtagits av domstolen vid ett fåtal 

tillfällen.195 Som regel har skattesystemets inre sammanhang avfärdats av domstolen med 

motiveringen att det inte föreligger ett direkt samband mellan den skattefördel och den skatte-

nackdel som prövats.196 Vidare synes det finnas en möjlighet att rättfärdiga en skatteregel med 

hjälp av den skatterättsliga territorialitetsprincipen.197  

 Att förhindra skatteflykt är en ytterligare rättfärdigandegrund som accepterats fullt ut 

åtminstone vid ett tillfälle, grunden har dock som regel inte godtagits vad gäller proportiona-

liteten till följd av att de skatteregler som prövats varit alltför oprecist utformade.198 En ytterligare 

rättfärdigandegrund som i princip godtagits är bevarandet av effektiv skattekontroll.199 EGD har 

dock i praktiken inte heller på denna grund accepterat någon skatteregel eftersom det som regel 

brustit i proportionaliteten.200 Före Marks & Spencer hade rättfärdigandegrunderna endast prövats 

var för sig, något som kom att ändras genom domen i detta mål då EGD genomförde en 

sammanvägd bedömning av samtliga tre rättfärdigandegrunder som åberopades .201 

                                                           
191 Se t.ex. mål C-136/00 Danner, p. 56 och mål C-264 ICI, p. 28. 
192 Se t.ex. mål 270/83 Avoir fiscal, p. 21. 
193 Se t.ex. mål C-279/93 Schumacker, p. 43-45. 
194 Se t.ex. mål C-204/90 Bachmann, p. 23. 
195 Se mål C-204/90 Bachmann, p. 17 och 21-28 och det samtidigt avgjorda målet C-300/90 Kommission mot Belgien, p. 
10 och 14-21; mål C-157/07 Krankenheim, p. 42-43 samt mål C-418/07 Papillon, p. 41-51. 
196 Se t.ex. mål C-385/00 De Groot, p. 108-109; A Cordewener & I Dörr, Marks & Spencer plc v. David Halsey (HM 
Inspector of Taxes), Judgement of the Court of Justice (Grand Chamber) of 13 December 2005, nyr., Common market law review, 
2006, s. 865; Ståhl & Persson Österman, s. 149. 
197 Se t.ex. mål C-250/95 Futura, p. 22. 
198 Se mål C-101/05 Skatteverket mot A, p. 54-66; för mål där det brustit i proportionaliteten se t.ex. mål C-264/96 
ICI, p. 26; Ståhl & Persson Österman, s. 148. 
199 Se t.ex. mål C- 250/95 Futura, p. 31; Ståhl & Persson Österman, s. 147. 
200 Ståhl & Persson Österman, s. 147. 
201 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 
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Kapitel 5  Marks & Spencer 

 

5.1 Inledning 

Det mål som fått störst uppmärksamhet när det gäller gränsöverskridande förlustutjämning är 

utan tvekan Marks & Spencer-målet.202 Förevarande kapitel syftar till att presentera och analysera 

EGD:s prövning i målet med fokus på vad som skall anses utgöra gällande rätt vid gränsöver-

skridande förlustutjämning. Kapitlet inleds med en redogörelse av omständigheterna i målet, 

därefter behandlas i tur och ordning domstolens prövning med avseende på förekomsten av ett 

hinder för etableringsfriheten samt dess eventuella rättfärdigande och proportionalitet. Härvid 

analyseras EGD:s resonemang löpande gentemot såväl de åsikter som framkommit i doktrinen 

som min egen uppfattning. Även generaladvokatens yttrande behandlas i den mån jag anser det 

vara av intresse för framställningen.203 Kapitlet avslutas med ett avsnitt om domens betydelse för 

gränsöverskridande förlustutjämning i praktiken, vari dess rättsliga innebörd sammanfattas och 

obesvarade frågor diskuteras. 

 

5.2 Omständigheterna i målet  

Marks & Spencer-målet berörde det brittiska moderbolaget Marks & Spencer plc med dotterbolag 

i Storbritannien och flera andra länder.204 Under flera år hade dotterbolagen i Belgien, Tyskland 

och Frankrike gått med förlust. Av den anledningen sålde moderbolaget det franska dotterbolaget 

samt upphörde med all verksamhet i både det belgiska och tyska dotterbolaget. I enlighet med det 

brittiska systemet för förlustutjämning ansökte moderbolaget om att få göra så kallat koncern-

avdrag för de förluster som uppkommit i dotterbolagen.205 Den brittiska skattemyndigheten 

avslog dock yrkandet med motiveringen att koncernavdrag endast kunde beviljas för förluster 

som uppkommit i Storbritannien.206 Marks & Spencer plc hävdade att detta utgjorde ett hinder 

för etableringsfriheten enligt artiklarna 43 och 48 EGF och frågan hänsköts till EGD för att få 

klarhet i hur bestämmelserna om etableringsfriheten skulle tolkas i detta sammanhang. 

  

                                                           
202 Mål C-446/03 Marks & Spencer. 
203 Generaladvokat Poiares Maduro yttrande i mål C-446/03 Marks & Spencer. 
204 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 21. 
205 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 22. 
206 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 24. 
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5.3 EG-domstolens bedömning 

 

5.3.1 Förelåg ett hinder för etableringsfriheten? 

EGD inledde domen i Marks & Spencer med det återkommande konstaterandet att även om den 

direkta beskattningen ligger utanför gemenskapsrättens kompetensområde, är medlemsstaterna 

skyldiga att iaktta gemenskapsrätten vid utövandet av sin behörighet.207 Vidare erinrades om att 

etableringsfriheten inte bara säkerställer nationell behandling i värdstaten utan även utgör ett 

förbud mot att hemstaten hindrar en medborgare eller ett bolag från att etablera sig i en annan 

medlemsstat.208 Domstolen gick därefter över till det aktuella fallet för att påpeka att möjligheten 

till koncernavdrag innebär ett tidigare utnyttjande av förluster och därmed en ekonomisk förmån 

för koncernen. Att inte bevilja en sådan förmån kan därmed avskräcka bolag från att utöva sin 

etableringsfrihet och bilda dotterbolag i en annan medlemsstat.209  

EGD företog ingen faktiskt jämförelse men konstaterade att det utgör en inskränkning av 

etableringsfriheten att inte bevilja koncernavdrag eftersom det medför att förluster som 

uppkommit i ett dotterbolag med hemvist i moderbolagets hemviststat behandlas fördelaktigare 

än förluster som uppkommit i dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat.210 Enligt 

domstolen ansågs således dotterbolag med hemvist i samma stat som moderbolaget och dotter-

bolag med hemvist i en annan medlemsstat vara i en objektivt jämförbar situation.  

 

5.3.2 Kunde hindret för etableringsfriheten rättfärdigas? 

 

5.3.2.1 Territorialitetsprincipen 

Efter att ha dragit slutsatsen att ett hinder för etableringsfriheten förelåg, övergick EGD till att 

konstatera att en sådan inskränkning endast var tillåten om den uppfyllde kraven enligt ”rule of 

reason”-doktrinen och därmed motiverades av tvingande hänsyn till allmänintresset.211 Det får 

anses oklart huruvida domstolen i Marks & Spencer behandlade territorialitetsprincipen som en 

rättfärdigandegrund. I domen omnämndes territorialitetsprincipen relativt kortfattat i jämförelse 

med generaladvokatens förhållandevis utförliga prövning.212 EGD medgav visserligen att den 

medlemsstat där moderbolaget är hemmahörande handlar i enlighet med territorialitetsprincipen 

genom att beskatta den världsomspännande vinsten för bolag hemmahörande i samma 

                                                           
207 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 29. 
208 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 31. 
209 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 33. 
210 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 34; Terra & Wattel, s. 653. 
211 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 35. 
212 Generaladvokat Poiares Maduros yttrande i mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 58-64. 
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medlemsstat medan bolag med hemvist i andra medlemsstater endast beskattas för den vinst som 

är att hänföra till moderbolagets hemviststat. Domstolen menade dock att den omständigheten 

att medlemsstaten där moderbolaget är hemmahörande inte beskattar vinsterna i utländska 

dotterbolag i sig inte motiverar att koncernavdraget begränsas till att enbart gälla förluster som 

uppkommit i bolag med hemvist i samma stat som moderbolaget.213 

 

5.3.2.2 Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna 

För att avgöra om skatteförmånens begränsade tillämpningsområde var motiverat krävdes enligt 

EGD att följderna av en ovillkorlig utvidgning av skatteförmånen undersöktes. Domstolen 

övergick därför i detta sammanhang till att ta ställning till de tre rättfärdigandegrunder som 

åberopats av Storbritannien och övriga medlemsstater på denna punkt.214 Den första grunden 

som behandlades var symmetri inom ramen för ett och samma skattesystem i syfte att upprätt-

hålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan de berörda medlemsstaterna.  Trots 

att bevarandet av skatteintäkter inte kan utgöra ett tvingande hänsyn i allmänintresset skulle 

upprätthållandet av fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna kunna göra det 

nödvändigt att tillämpa enbart skattereglerna i den stat där förlusterna uppkommit på såväl 

vinster som förluster.215 I detta sammanhang framförde EGD att om bolagen gavs en 

valmöjlighet beträffande var inom koncernen en förlust skall beaktas, det vill säga antingen i den 

stat där bolaget är hemmahörande eller i en annan medlemsstat, skulle detta allvarligt äventyra 

den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna eftersom det skulle 

leda till en ökning av beskattningsunderlaget i dotterbolagets hemviststat och en minskning i den 

andra medlemsstaten motsvarande de överförda förlusterna.216  

 Lang menar att domstolens ståndpunkt i detta sammanhang är svår att förstå och dess 

argumentation är felaktig.217 Att medge förlustavdrag i moderbolagets hemviststat hindrar inte 

dotterbolagets hemviststat från att använda sina inhemska regler för förlustavdrag. Lang påpekar 

således att det inte föreligger ett val att utnyttja förlusten i antingen den ena eller den andra staten, 

inte heller överförs förlusten på ett sådant sätt att den inte längre kan utnyttjas i den andra staten. 

Det enda argumentet för att avdrag av utländska förluster skulle kunna äventyra den väl avvägda 

fördelningen av beskattningsrätten är enligt Lang bevarandet av skatteintäkter och detta argument 

har EGD som ovan nämnts avfärdat som rättfärdigandegrund.218 Även Cordewener & Dörr 

                                                           
213 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 39-40. 
214 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 41. 
215 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 44-45. 
216 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 46. 
217 M Lang, The Marks & Spencer case – The open issues following the ECJ’s final word, European taxation, 2006, s. 57. 
218 Se ovan avsnitt 4.4. 



39 

ifrågasätter om det finns någon egentlig skillnad mellan upprätthållandet av fördelningen av 

beskattningsrätten och bevarandet av skatteintäkter.219 Liksom Lang menar de att det politiska 

trycket med avseende på hotet mot medlemsstaternas budgetar synes ha fått genomslag i EGD:s 

dom.220 Cordwener & Dörr påpekar dessutom att den fasta rättspraxis som stadgar att bevarandet 

av skatteintäkter inte kan utgöra ett tvingande hänsyn i allmänintresset genom Marks & Spencer 

inte längre synes utgöra huvudregeln utan snarare undantaget.221  

Jag delar såväl Langs som Cordewener & Dörrs uppfattning att domstolens argumentation 

är svår att följa när det gäller skillnaden mellan upprätthållandet av fördelningen av beskattnings-

rätten och bevarandet av skatteintäkter. Vidare är det enligt min mening något missvisande att 

tala om att en ökning av beskattningsunderlaget uppstår i dotterbolagets hemviststat. Förutsatt att 

förlustavdrag inte medges även i denna stat är det fråga om att ett avdrag inte erhålls, vilket 

annars skulle ha minskat skattebasen. Detta innebär visserligen att beskattningsunderlaget i sig är 

högre än om avdraget hade medgivits, begreppsmässigt är det dock snarare fråga om en icke 

minskning än en ökning. Huruvida medlemsstaternas budgetar utgör en del av motivet bakom 

upprätthållandet av fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund är enligt min 

mening inte otänkbart med tanke på de stora belopp i skatteintäkter som står på spel vid gräns-

överskridande förlustutjämning.  Oavsett om det är domstolens ovilja att medge ett sådant motiv 

eller något annat som ligger bakom det haltande resonemanget leder det till att argumentationen 

blir något oklar och motsägelsefull. 

 

5.3.2.3 Risken att förlusterna beaktas två gånger 

Den andra rättfärdigandegrunden som EGD tog ställning till var risken för att förlusterna beaktas 

två gånger, varvid domstolen menade att medlemsstaterna måste kunna förhindra att så sker.222 

EGD tydliggjorde att en sådan risk verkligen föreligger om koncernavdraget utsträcks till att även 

omfatta förluster i dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat.223 Generaladvokaten 

motiverade närmare att dubbelt utnyttjande av förluster inte är önskvärt eftersom en sådan 

förmån skulle strida mot den neutralitet som eftersträvas med bestämmelserna om koncern-

avdrag.224 Cordewener & Dörr menar att det är ovanligt att domstolen som i här baserar sitt 

resonemang på en rent hypotetisk fråga eftersom det faktiskt inte förelåg en möjlighet till förlust-

avdrag i dotterbolagens hemviststater, antingen på grund av att de sålts eller att de upphört med 

                                                           
219 Cordewener & Dörr, s. 875. 
220 Cordewener & Dörr, s. 875; Lang, s. 67. 
221 Cordewener & Dörr, s. 856. 
222 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 47. 
223 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 48. 
224 Generaladvokat Poiares Maduros yttrande i mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 74. 
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all verksamhet.225 Lang menar att risken för dubbelt utnyttjande av förluster inte är övertygande 

som rättfärdigandegrund så länge den direkta beskattningen ligger utanför gemenskapsrättens 

kompetensområde.226 Det står medlemsstaterna fritt att avgöra skattebasen och därmed vilka 

inkomster som skall beskattas. Följden kan således bli dubbelbeskattning eller ingen beskattning 

alls. Lang anser därför att om det är acceptabelt att en inkomst inte beskattas alls, bör inte heller 

dubbelt beaktande av förluster vara ett problem.  

 Jag ansluter mig till generaladvokatens uppfattning att dubbelt utnyttjande av förluster 

strider mot den neutralitet mellan verksamhet i koncerner och enskilda bolag som förlust-

utjämningssystem för koncerner vanligtvis syftar till. Avsikten bakom utvidgandet av en sådan 

regel är inte att förmånen skall bli fördelaktigare för gränsöverskridande koncerner utan vad som 

eftersträvas är likabehandling med inhemska koncerner. Å andra sidan omfattas den direkta 

beskattningen, precis som Lang påpekar, inte av gemenskapens kompetensområde. På 

gemenskapsrättens nuvarande stadium synes följaktligen risken för dubbelt utnyttjande av 

förluster tveksamt som ett tvingande hänsyn i allmänintresset. Dessa invändningar liksom 

domstolen förhållandevis korta argumentation kring rättfärdigandegrunden som sådan tyder 

enligt min mening på att den, liksom upprätthållandet av fördelningen av beskattningsrätten, i sig 

synes vara en relativt svag grund, något som också bekräftas av den sammanvägda bedömningen 

av de olika rättfärdigandegrunderna som domstolen senare företog.227 

 

5.3.2.4 Risken för skatteundandragande 

Den sista rättfärdigandegrunden som prövades i Marks & Spencer var risken för skatteundan-

dragande. EGD ansåg att möjligheten att överföra förluster från ett dotterbolag med hemvist i en 

annan medlemsstat medför en risk för att överföringen organiseras på så sätt att den riktas mot 

bolag som är hemmahörande i högskattestater för att få fram största möjliga värde på förlust-

avdraget ur skattesynpunkt.228 Att inte tillåta en sådan överföring förhindrar således förfaranden 

föranledda av skillnader i medlemsstaternas skattesatser.229  

I doktrinen har emellertid domstolens godkännande av denna rättfärdigandegrund 

kritiserats. Såväl Lang som Cordewener & Dörr menar att domstolen aldrig tidigare accepterat 

rättfärdigandegrunder som syftat till att förhindra skatteflykt med hjälp av generella metoder.230 

Cordewener & Dörr menar att domstolen borde ha använt sig av fast rättspraxis för att 

                                                           
225 Cordewener & Dörr, s. 876. 
226 Lang, s. 58. 
227 Se nedan avsnitt 3.3.5. 
228 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49. 
229 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 50. 
230 Lang, s. 58; Cordewener & Dörr, s. 876. 
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konstatera att regeln inte hade ett tillräckligt specifikt syfte för att kunna accepteras. Även jag är 

tveksam till vad som var annorlunda med den generella regel som var föremål för prövning i 

Marks & Spencer. Det synes snarare vara frågan om en utveckling av praxis, enligt vilken en 

generell regel kan accepteras om förhindrandet av skatteflykt kombineras med ovanstående 

rättfärdigandegrunder. I svensk doktrin har frågan ställts om risken för skatteundandragande 

utgör en annan rättfärdigandegrund än vad som tidigare benämnts risken för skatteflykt.231 Så är 

enligt min mening inte fallet, istället synes det röra sig om en översättningsteknisk fråga. 

Rättfärdigandegrunden har i engelskan konsekvent beskrivits med samma term.232 Även i senare 

svenska översättningar av domar i mål gällande gränsöverskridande förlustutjämning används 

begreppet skatteflykt vid hänvisning till Marks & Spencer, varför de både termerna skatteundan-

dragande och skatteflykt bör kunna likställas.233 

 

5.3.2.5 Hänsyn till samtliga rättfärdigandegrunder 

Beaktansvärt i Marks & Spencer är att domstolen efter att ha behandlat den väl avvägda fördel-

ningen av beskattningsrätten, risken att förlusterna beaktas två gånger och risken för skatte-

undandragande drog slutsatsen att de inskränkande brittiska koncernavdragsreglerna kunde 

rättfärdigas med hänsyn till samtliga tre rättfärdigandegrunder.234 Vad denna sammanvägda 

bedömning betyder är enligt Lang inte helt klart men såväl han som Cordewener & Dörr anser att 

det är uppenbart att ingen av rättfärdigandegrunderna i sig är tillräckliga för att acceptera 

inskränkningen.235 Generaladvokaten ansåg att inskränkningen var rättfärdigad med hänsyn till 

skattesystemets inre sammanhang.236 EGD behandlade inte denna rättfärdigandegrund men enligt 

Lang och Cordewener & Dörr synes domstolen ha ersatt skattesystemets inre sammanhang med 

en sammanvägd bedömning av samtliga rättfärdigandegrunder, allt för att undvika en uttrycklig 

ändring av rättspraxis.237 Cordewener & Dörr menar att det rör sig om en tyst omdefiniering av 

skattesystemets inre sammanhang. Det faktum att EGD når slutsatser liknande general-

advokatens genom att ersätta skattesystemets inre sammanhang med en bedömning av samtliga 

tre rättfärdigandegrunder talar enligt Lang mot att det skulle vara fråga om ett väl underbyggt 

resonemang.  

 Det är även min uppfattning att vad som synes vara en något motsägelsefull och oklar 

argumentation har sin grund i att EGD inte vill göra uttryckliga ändringar av fast rättspraxis. 

                                                           
231 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 255. 
232 I engelskan används termen ”tax avoidance”. 
233 Mål C-231/05 Oy AA, p. 51; Mål C-414/06 Lidl, p. 41. 
234 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 
235 Lang, s. 59, Cordewener & Dörr, s. 877. 
236 Generaladvokat Poiares Maduros yttrande i mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 65-76. 
237 Lang, s. 59 f, Cordewener & Dörr, s. 877. 
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Eftersom skattesystemets inre sammanhang både prövats vid flertalet tillfällen och dessutom 

godtagits i rättspraxis efter Marks & Spencer anser jag emellertid inte att det handlar om en 

omdefiniering av skattesystemets inre sammanhang.238 Det synes snarare röra sig om en 

utveckling av praxis där ett hinder nu kan rättfärdigas genom en kombination av rättfärdigan-

degrunder. Att ge sken av att argumentationen följer tidigare praxis leder dock till inkonsekvens 

mellan äldre och ny praxis och en oförutsägbar argumentation. 

 

5.3.3  Uppfyllde åtgärden proportionalitetskravet? 

Då de brittiska reglerna för koncernavdrag kunde rättfärdigas prövade domstolen slutligen om 

reglerna var proportionella, det vill säga huruvida de gick utöver vad som var nödvändigt för att 

uppnå de tvingande hänsyn som accepterats som rättfärdigandegrunder. Marks & Spencer gav i 

detta sammanhang två exempel på mindre inskränkande åtgärder, för det första möjligheten att 

avdragsrätten villkoras av att det utländska dotterbolaget till fullo uttömt de möjligheter som ges 

att beakta förlusten i dess hemviststat.239 För det andra möjligheten att villkora avdraget med att 

framtida vinster i det utländska dotterbolaget återförs till den beskattningsbara vinsten i det bolag 

som har beviljats koncernavdraget med ett belopp motsvarande de tidigare utnyttjade förlusterna.  

 EGD menade att de skatteregler som var aktuella i målet som huvudregel var 

proportionella, dock inte i en situation där det utländska dotterbolaget uttömt de möjligheter som 

erbjuds i dess hemviststat att beakta förluster under innevarande och tidigare beskattningsår, i 

förekommande fall genom en överföring av förluster till en utomstående eller genom att 

förlusterna kvittas mot dotterbolagets vinster från tidigare beskattningsår, och det inte finns 

någon möjlighet att förlusterna skulle kunna utnyttjas under framtida beskattningsår, av bolaget 

självt eller av en utomstående.240 Det strider alltså mot artiklarna 43 och 48 EGF att neka moder-

bolaget koncernavdrag för förluster i ett dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat om 

moderbolaget visar för skattemyndigheten att ovanstående villkor gällande dotterbolagets 

förluster är uppfyllda.241 

 EGD:s slutsats medförde således att ett gränsöverskridande koncernavdrag som huvud-

regel är icke avdragsgillt och endast undantagsvis avdragsgillt.242 Därvid preciserade domstolen 

dock ett undantag till undantaget. Även om dotterbolaget uttömt möjligheterna att utnyttja 

förlusterna i hemviststaten är det nämligen tillåtet att neka koncernavdrag med hjälp av regler 

som har till specifikt syfte att undanta rent konstlade upplägg, vars ändamål är att kringgå 

                                                           
238 Mål C-157/07 Krankenheim, p. 42-43. 
239 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 54. 
240 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 55. 
241 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 56. 
242 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 59; Lang, s. 54. 
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nationell lagstiftning.243 EGD avslutade domen i Marks & Spencer med att påpeka att i den mån 

mindre inskränkande åtgärder finns tillgängliga kräver dessa harmoniserade bestämmelser på 

gemenskapsnivå.244 

Förluster som inte kan utnyttjas på grund av att dotterbolaget uttömt möjligheterna att 

utnyttja dem i hemviststaten har i doktrinen begreppsmässigt kallats slutliga förluster.245 För 

Marks & Spencer-koncernen synes domen ha inneburit att förlusterna i de utländska dotter-

bolagen som likviderats fick dras av i det brittiska moderbolaget eftersom de var att betrakta som 

slutliga.246 Terra & Wattel anser att det är anmärkningsvärt att domen i Marks & Spencer tvingar 

Storbritannien att utvidga sin skattejurisdiktion till att omfatta den negativa slutliga förlusten i ett 

bolag utan hemvist i landet, helt utanför landets skattejurisdiktion.247 De menar att detta är 

inkorrekt och går emot tidigare rättspraxis eftersom det inte är upp till domstolen att avgöra en 

medlemsstats skattejurisdiktion. Enligt min mening synes dock EGD anse att en sådan 

utvidgning är godtagbar om följden annars blir att förlusten inte beaktas alls.  

 Cordewener & Dörr är skeptiska till att domstolen inte behandlade den andra föreslagna 

mindre inskränkande åtgärden som berörde direktavdrag med senare återföring.248 De ifrågasätter 

om EGD var medveten om att den valda lösningen medförde likviditetsnackdelar, speciellt 

eftersom domstolen endast några få punkter tidigare konstaterat att rätten till koncernavdrag 

utgör en skattefördel i form av ett tidigare utnyttjande av förluster.249 Cordewener & Dörr anser 

dessutom att detta motsäger tidigare rättspraxis, vari likviditetsnackdelar har ansetts utgöra hinder 

för den fria rörligheten. Enligt Lang ignorerar domstolen därmed att varken ett framtida 

utnyttjande av förlusten eller ett direktavdrag mot andra vinster i en stat med lägre skattesats kan 

anses som ett likvärdigt substitut till att medge koncernavdrag i moderbolagets hemstat.250 Lang 

tydliggör dock att domstolen sannolikt inte såg någon anledning att kräva motsvarande skatte-

mässig behandling i de undantagsfall där koncernavdrag skall medges, eftersom den som 

huvudregel accepterade att koncernavdrag kan vägras.  

Omvänt gentemot EGD:s domslut föreslog generaladvokaten att förlusterna som huvud-

regel skulle vara avdragsgilla och att avdrag endast i undantagsfall kunde vägras.251 Genom att 

vända på huvudregel och undantag gentemot generaladvokatens yttrande undgick EGD således 

                                                           
243 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 57. 
244 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 58. 
245 Se t.ex. Terra & Wattel, s. 642; M Isenbaert & C Valjemark, M&S judgement: the ECJ caught between a rock and a hard 
place, EC tax review, 2006, s. 15 och Dahlberg, Internationell beskattning, s. 255. 
246 L Lindström-Ihre & A Nilsson, Gränsöverskridande koncernbidrag efter domen i Marks & Spencer – några synpunkter på 
Skatteverkets tolkningar av domen, Skattenytt 2006, s. 463 f; Isenbaert & Valjemark, s. 16 f. 
247 Terra & Wattel, s. 654 f. 
248 Cordewener & Dörr, s. 878. 
249 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 32 
250 Lang, s. 61. 
251 Generaladvokat Poiares Maduros yttrande i mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 84. 
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att behöva ta ställning till hur ett framtida utnyttjande av förlusten kan anses som motsvarande 

skattemässig behandlig i jämförelse med ett omedelbart avdrag. Detta skulle kunna vara en 

bidragande anledning till varför EGD utformat huvudregel och undantag omvänt mot vad som 

framkom i generaladvokatens förslag.  

Enligt min mening synes dock den egentliga orsaken till varför domstolen inte behandlade 

möjligheten att undvika en likviditetsnackdel genom en återföringsregel hänga samman med 

domens slutliga kommentar att mindre inskränkande åtgärder kräver harmonisering.252 Detta 

uttalande tyder på att domstolen inte ansåg sig ha kompetens nog att förpliktiga medlemsstaterna 

till att införa en återföringsregel. Som Isenbaert & Valjemark påpekar synes EGD ha haft 

uppfattningen att införandet av en sådan regel snarare skulle mottagits som en lagstiftande åtgärd 

än en tolkning av gällande rätt.253 De menar att domstolen tydligen sett sig fångad mellan en dom 

som hade kunnat få politiska konsekvenser med inverkan på EGD:s egen ställning och en 

uttrycklig ändring av dess tidigare rättspraxis avseende likviditetsnackdelar. Därför valde 

domstolen att inte uttala sig alls om den lösning där förlustutjämning även medges för icke 

slutliga förluster genom en återföringsregel utan hänvisade istället till harmoniserade regler. Jag 

ansluter mig till Isenbaert & Valjemarks uppfattning att det ur ett rättssäkerhets- och 

förutsebarhetsperspektiv emellertid hade varit att föredra om EGD i domen uttryckligen hade 

utvecklat sin ståndpunkt i detta hänseende.  

 

5.4 Domens betydelse i praktiken 

EG-rättsligt synes domen i Marks & Spencer medföra att det vid gränsöverskridande förlust-

utjämning inte föreligger ett krav på att medlemsstaterna importerar utländska förluster som om 

de vore inhemska, utom i de fall där förlusterna är att betrakta som slutliga. EGD accepterar 

därigenom en viktig skillnad i tidpunkten för förlustutjämning, vilken får betydelse för bolagets 

likviditet.254 Ett utländskt dotterbolag får avvakta bättre tider medan inhemska dotterbolag kan 

förlustutjämna löpande mot andra inhemska bolag inom koncernen. Även efter Marks & Spencer 

kvarstod emellertid flertalet frågor angående vad som gäller vid gränsöverskridande förlust-

utjämning.  

En av de frågor som inte fick något svar är enligt vilket lands regler den slutliga förlusten 

skall beräknas.255 I Marks & Spencer behandlade EGD inte frågan eftersom parterna enats om att 
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förlusterna skulle fastställas enligt brittiska regler.256 Lang menar att eftersom moderbolagets 

hemviststat skall garantera nationell behandling i sammanhanget, talar mycket för att det är enligt 

moderbolagets regler som den slutliga förlusten skall fastställas.257 Terra & Wattel instämmer men 

hävdar att även reglerna i dotterbolagets hemviststat är tänkbara eftersom det är dessa som avgör 

när förlusten är att betrakta som slutlig.258 Eftersom det bör vara fråga om att åstadkomma lika-

behandling med koncernbidrag inom en inhemsk koncern, tyder Marks & Spencer enligt min 

mening på att den slutliga förlusten bör beräknas enligt reglerna i moderbolagets hemviststat. Att 

omräkna ett bolags förlust enligt reglerna i moderbolagets hemviststat kan dock kräva stora 

resurser om inte reglerna för skattermässiga justeringar i form av avskrivningar och dylikt är 

någorlunda lika. Ur ett rent praktiskt perspektiv är därför en beräkning av förlusten enligt 

reglerna i dotterbolagets hemviststat att föredra.  

 EGD fastställde som tidigare nämnts att det åligger moderbolaget att visa att dotterbolagets 

förlust är slutlig. Frågor som uppkommer är dock vad som egentligen är en slutlig förlust och när 

denna måste visas. Lang menar att existensen av regler för utnyttjande av en förlust under tidigare 

eller framtida beskattningsår inte i sig utesluter en rätt till förlustavdrag i moderbolagets 

hemviststat.259 Avdrag måste således medges om skattebetalaren i det konkreta fallet kan visa att 

förlusten inte kan utnyttjas hemviststaten. Isenbaert & Valjemark hävdar att en slutlig förlust 

bland annat bör uppstå om dotterbolaget likvideras eller om dotterbolagets hemviststat inte 

möjliggör alternativt begränsar framtida utnyttjande av förlusten.260 Enligt Lang har dotterbolaget 

även uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i hemviststaten om den endast uppstår enligt 

skattereglerna i moderbolagets hemviststat.  

Lang menar vidare att en avgörande faktor är den tidpunkt, vid vilken moderbolaget måste 

visa att möjligheterna att utnyttja förlusterna är uttömda. Anta att en förlust endast kan utnyttjas 

mot framtida vinster i fem år enligt reglerna i dotterbolagets hemviststat. Om inga vinster 

uppkommer under denna period har förlusterna inte kunnat utnyttjas. Frågan som uppstår enligt 

Lang är om det vid denna tidpunkt är för sent att visa att förlusten är slutlig. Följden skulle då bli 

att ett förlustavdrag inte medges i moderbolagets hemviststat samtidigt som förlusten inte heller 

har utnyttjats i dotterbolagets hemviststat. Även om EGD ger intrycket av att ha värderat 

regeringarnas intressen högre än skattebetalarnas, menar Lang att en sådan följd inte synes 

överensstämma med Marks & Spencer-domens ändamål och syfte. Det är även min mening att ett 

sådant fullständigt icke beaktande av en slutlig förlust inte är i linje med domens ändamål. Min 
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tolkning är att Marks & Spencer syftar till att förlustavdrag skall medges i moderbolagets 

hemviststat på samma villkor som för en inhemsk koncern, om resultatet annars blir att förlusten 

inte beaktas alls. Jag är därför av uppfattningen att det även vid den tidpunkt då förlusterna gått 

förlorade efter viss tid enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat bör vara möjligt för 

moderbolaget att visa att en slutlig förlust föreligger och därmed erhålla avdrag för denna. 

En annan oklar fråga som hänger samman med ovanstående är hur länge moderbolagets 

hemviststat är förpliktigad till att medge avdrag för förlusten. Terra & Wattel anser att moder-

bolagets hemviststat inte bör kunna förpliktigas till att medge en mer förmånlig behandling än i 

inhemska situationer.261 De anser därför att Marks & Spencer inte innebär att moderbolagets 

hemviststat är förpliktigad att medge förlustavdrag efter utgången av den inhemska avdrags-

perioden. Effekten av domen blir enligt Terra & Wattel dock att en minskning av avdrags-

perioden i dotterbolagets hemviststat medför en större påverkan på skatteintäkterna i moder-

bolagets hemviststat, så länge inte även sistnämnda stat minskar sin avdragsperiod. Därigenom 

anser de att domen är en stark uppmuntran för såväl dotterbolagets som moderbolagets 

hemviststat att förkorta avdragsperioden, vilket måste betraktas som mycket kontraproduktivt. 

Dessutom menar Terra & Wattel att domen uppmuntrar koncerner till att avveckla utländska 

dotterbolag i rättan tid för att på så sätt göra förlusten slutlig.  

Min uppfattning är att den avdragsperiod som är aktuell i inhemska situationer torde vara 

tillräcklig även i gränsöverskridande situationer eftersom syftet är att säkerställa nationell 

behandling av den utländska förlusten i moderbolagets hemviststat. För de medlemsstater som 

inte har något förlustutjämningssystem för koncerner bör domen således i princip inte få någon 

direkt inverkan på den nationella skattebasen. De effekter av domen i Marks & Spencer som 

befaras av Terra & Wattel med avseende på minskning av avdragsperioder är visserligen möjliga, 

men bör enligt min mening inte överdrivas då de kräver relativt långtgående åtgärder från såväl 

bolag som medlemsstater. 

En ytterligare fråga som uppkommer genom Marks & Spencer är när förlustavdrag skall 

medges i moderbolagets hemviststat. Lang exemplifierar problematiken med möjligheten att 

perioden för omprövning av taxeringen kan ha löpt ut i moderbolagets hemviststat vid den 

tidpunkt då det är möjligt att fastställa att förlusten i dotterbolaget är slutlig.262 Enligt Lang är det 

därför möjligt att det är otillräckligt i en gränsöverskridande situation att endast medge 

omprövning under samma period som i inhemska situationer.263 EGD har nämligen fastställt i 

praxis att utövandet av rättigheter enligt EG-rätten inte får göras processrättsligt omöjligt eller 
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onödigt svårt i praktiken.264 Som framkommit tidigare kan medlemstaterna inom EU utnyttja 

förluster mot framtida vinster under mellan fem och femton år och i vissa fall är perioden rentav 

obegränsad.265 Det kan således ta lång tid innan en förlust kan fastställas som slutlig. Av den 

anledningen anser Lang att det är möjligt att gå så långt som att överväga att moderbolagets 

hemviststat måste tillåta en omprövning av moderbolagets taxering till den tidpunkt då det är 

möjligt att fastställa att möjligheterna att utnyttja förlusten är uttömda. Skulle medlemsstaterna 

uppleva sådana processrättsliga åtaganden som alltför betungande menar Lang att problemet kan 

undvikas genom att införa nationella regler som alltid tillåter förlustavdrag i en gränsöver-

skridande situation, oavsett möjligheten att utnyttja förlusten i dotterbolagets hemviststat, och 

därvid kombinera direktavdraget med en återföringsregel. 

Marks & Spencer ger upphov till ytterligare oklarheter. En vidare fråga som inte fick något 

svar i Marks & Spencer är i vilken utsträckning principerna i domen även gäller för förlust-

utjämning mellan systerbolag eller i ett moderbolag. Sistnämnda fall kom senare att behandlas av 

EGD i Oy AA266, vilket analyseras i nästa kapitel, då var det emellertid fråga om ett 

koncernbidragssystem. I såväl Oy AA som i Lidl267, vilket också det tas upp i nästkommande 

kapitel, behandlades även huruvida alla de tre rättfärdigandegrunder som åberopats i Marks & 

Spencer är nödvändiga för att rättfärdiga liknande förlustutjämningsregler. Marks & Spencer 

lämnade viktig vägledning i vad som gäller vid gränsöverskridande förlustutjämning. Vissa frågor 

var dock oklara även efter domen och utmaningen stor när det gällde medlemsstaternas 

anpassning av den nationella rätten till gemenskapsrätten.268 Därför var det inte helt oväntat att 

kommissionen som en uppföljning av Marks & Spencer ett år senare publicerade ett meddelande 

beträffande gränsöverskridande förlustutjämning.269 

 

5.5 Kommissionen uppmanar till nationella åtgärder 

Ett år efter domen i Marks & Spencer publicerade kommissionen ett meddelande angående gräns-

överskridande förlustutjämning. I meddelandet som presenterades i december 2006 synes 

kommissionen ha gett upp tanken på harmoniserade regler och istället gått över till icke bindande 

rättsakter på området, för på så sätt att uppmuntra medlemsstaterna att själva företa nationella 
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269 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska sociala kommittén: 
Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer, KOM (2006) 824 slutlig, 19 december 2006.  
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åtgärder på området.270 Meddelandet föreslår tre möjliga system för gränsöverskridande förlust-

utjämning för att så långt som möjligt behandla gränsöverskridande koncerner på samma sätt 

som inhemska.271 Det första alternativet som föreslås är också det mest långtgående, närmare 

bestämt slutlig gränsöverskridande förlustöverföring utan återföring inom koncerner. Vidare 

föreslås temporär förlustöverföring i form av förlustavdrag kombinerat med återföring, detta 

alternativ liknar den lösning som presenterades i direktivförslaget 1990. Det tredje och sista 

förslaget innebär att utländska dotterbolag behandlas som utländska filialer för såväl vinster som 

förluster, varvid avräkningsmetoden bör användas för att förhindra dubbelbeskattning.272 Det 

sistnämnda alternativet liknar det danska systemet för förlustutjämning som omnämnts i ett av 

kommissionens tidigare meddelande.273  

Detta meddelande är som tidigare nämnts inte bindande för medlemsstaterna utan synes 

snarare ha varit kommissionens sätt att leda medlemsstaterna mot nationella åtgärder inom 

gränsöverskridande förlustutjämning, eftersom åtgärder annars endast kan uppnås med ett 

enhetligt beslut i rådet.274 I brist på harmoniserade bestämmelser koncentrerades därför rätts-

utvecklingen inom gränsöverskridande förlustutjämning även i fortsättningen till EGD:s rätts-

praxis. Det kom dock att dröja drygt ett och ett halvt år innan domen avseende det finska 

koncernbidragssystemets förenlighet med etableringsfriheten meddelades Oy AA-målet den 18 

juli 2007. 

 

 

                                                           
270 Terra & Wattel, s. 658. 
271 KOM (2006) 824 slutlig, 19 december 2006, s. 9; Terra & Wattel, s. 658. 
272 KOM (2006) 824 slutlig, 19 december 2006, s. 9. 
273 KOM (2003) 726 slutlig, 24 november 2003. 
274 Se artikel 94 EGF. 
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Kapitel 6  EG-domstolens rättspraxis efter Marks & 

Spencer 

 

6.1 Inledning 

I Marks & Spencer prövade EGD det koncernavdragssystem som används vid förlustutjämning 

inom koncerner i flera av EU:s medlemsstater. Sverige liksom Finland har istället valt att låta ett 

koncernbidragssystem ligga till grund för motsvarande möjlighet till förlustutjämning. I EGD:s 

dom i målet Oy AA från 18 juli 2007 var de finska koncernbidragsreglerna föremål för prövning. 

Efter Oy AA har EGD inte prövat något ytterligare mål beträffande gränsöverskridande 

förlustutjämning mellan moderbolag och dotterbolag. I målet Lidl prövades dock 

gränsöverskridande förlustutjämning mellan ett huvudbolag och en filial. Trots att EGD:s dom i 

Lidl behandlar en filial synes målet ge viss vägledning även med avseende på förlustutjämning 

mellan moderbolag och dotterbolag.  

Detta kapitel syftar för det första till att presentera och analysera EGD:s dom i Oy AA. De 

slutsatser som dras med utgångspunkt i Oy AA ställs därefter mot vad som framkommit i Marks 

& Spencer för att se hur domarna i de två målen förhåller sig till varandra. Vidare presenteras och 

analyseras domen i Lidl i den utsträckning som krävs för att visa på slutsatser som är relevanta 

även för koncerner. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där de krav EG-rätten ställer på gränsöver-

skridande förlustutjämning sammanfattas, diskuteras och analyseras utifrån de slutsatser som 

tidigare dragits i kapitel fem och sex vid analys av målen Marks & Spencer, Oy AA och Lidl. 

 

6.2 Oy AA 

 

6.2.1 Omständigheterna i målet 

Sakomständigheterna i Oy AA-målet var liksom i Marks & Spencer relativt enkla. Ett finskt bolag, 

Oy AA, ägdes via två andra bolag till 100 % av ett brittiskt bolag.275 Till skillnad från verksam-

heten i Oy AA gick det brittiska moderbolaget med förlust.276 Det finska dotterbolaget Oy AA 

ville av den anledningen lämna ett koncernbidrag till sitt brittiska mormoderbolag och få avdrag 

för detta från sin skattepliktiga vinst. Liksom de svenska koncernbidragsreglerna förutsätter de 

                                                           
275 Mål C-231/05 Oy AA, p. 11. 
276 Mål C-231/05 Oy AA, p. 12. 
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finska att såväl det givande som det mottagande bolaget är skattskyldiga Finland.277 Innan 

koncernbidraget lämnades ansökte Oy AA därför om ett förhandsbesked från Central-

skattenämnden i frågan om ett sådant koncernbidrag var avdragsgillt. 278 Det finska dotterbolaget 

erhöll ett negativt beslut, vilket överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen i Finland.279 

Sistnämnda domstol vilandeförklarade målet och begärde ett förhandsbesked från EGD med 

avseende på de finska reglernas förenlighet med EG-rätten.280 

 

6.2.2 EG-domstolens bedömning 

 
6.2.2.1 Förelåg ett hinder för etableringsfriheten? 

Domstolen inledde domen med att konstatera att de finska reglerna endast skulle bedömas mot 

bakgrund av etableringsfriheten och inte den fria rörligheten för kapital eftersom de aktuella 

reglernas eventuella inverkan på sistnämnda frihet är en följd av ett hinder för etablerings-

friheten.281 EGD fann även att moder/dotterbolagsdirektivet inte var tillämpligt i samman-

hanget.282 Domstolen gick därefter över till frågan om de finska koncernbidragsreglerna utgjorde 

en inskränkning av etableringsfriheten. Som ovan nämnts innebär dessa regler att finska dotter-

bolag med utländska moderbolag inte medgavs avdrag för koncernbidrag. Därigenom fastställdes 

en negativ särbehandling av den gränsöverskridande situationen eftersom finska dotterbolag till 

utländska moderbolag behandlades sämre i skattemässigt hänseende än finska dotterbolag till 

finska moderbolag.283  

Domstolen uttalade att en sådan särbehandling leder till att det blir mindre attraktivt för 

bolag med hemvist i andra medlemsstater att utöva etableringsfriheten.284 Dessa bolag kan således 

komma att avhållas från att förvärva, bilda och driva dotterbolag i en medlemsstat där 

bestämmelser liknande de finska föreskrivs. Att utländska moderbolag inte var skattskyldiga i 

Finland påverkade inte EGD:s bedömning att dotterbolag till utländska moderbolag och dotter-

bolag till finska moderbolag befann sig i en objektivt jämförbar situation.285 Den skillnad i 

                                                           
277 Mål C-231/05 Oy AA, p. 8; C Brokelind, Lindex-målet, fortsättning och slut?, Svensk skattetidning, 2006, s. 654; M 
Helminen, The Esab case (C-231/05) and the future of group taxation regimes in EU, Intertax, 2005, s. 595. 
278 Mål C-231/05 Oy AA, p. 13. 
279 Mål C-231/05 Oy AA, p. 14-15. 
280 Mål C-231/05 Oy AA, p. 16. 
281 Mål C-231/05 Oy AA, p. 19-24 och 28. 
282 Mål C-231/05 Oy AA, p. 25-27. 
283 Mål C-231/05 Oy AA, p. 32. 
284 Mål C-231/05 Oy AA, p. 39. 
285 Mål C-231/05 Oy AA, p. 38. 
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behandling som tillämpades på dotterbolag med hemvist i Finland beroende på var deras moder-

bolag hade sitt säte ansågs således utgöra ett hinder för etableringsfriheten.286 

 

6.2.2.2 Kunde hindret för etableringsfriheten rättfärdigas? 

EGD hade därefter att ta ställning till om denna inskränkning kunde rättfärdigas genom 

tvingande hänsyn i allmänintresset. Domstolen hänvisade i detta sammanhang till de tre 

rättfärdigandegrunder som godtagits i Marks & Spencer.287 Vad gäller den väl avvägda fördelningen 

av beskattningsrätten uttalade domstolen att denna grund inte får åberopas för att systematiskt 

underlåta att ge ett dotterbolag med hemvist i landet skattemässiga fördelar av den anledningen 

att dess moderbolag inte får beskattas i samma land.288 Denna grund kan däremot godtas om 

reglernas syfte är att förebygga ageranden som kan äventyra en medlemsstats beskattningsrätt när 

det gäller verksamhet som bedrivs inom dess territorium.289  

 Domstolen upprepade vidare sitt resonemang från Marks & Spencer om att en rätt för 

bolagen att välja var deras förluster skall beaktas påtagligt skulle äventyra en väl avvägd fördelning 

av beskattningsrätten.290 EGD menade att en sådan valmöjlighet uppkommer på samma sätt om 

avdrag medges för ett koncernbidrag enligt de finska reglerna. Även detta skulle således äventyra 

själva systemet med fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna eftersom dotter-

bolagets hemviststat skulle bli tvungen att avstå från sin rätt att beskatta dotterbolagets inkomst, 

eventuellt till förmån för den medlemsstat i vilken moderbolaget har sitt säte.291 

 Vad gäller risken för dubbelt utnyttjande av förluster avfärdades denna rättfärdigandegrund 

av domstolen med uttalandet att det är tillräckligt att påpeka att de finländska koncernbidrags-

reglerna inte omfattar någon avdragsrätt för förluster.292 Wiman menar att detta ställningstagande 

synes vara något udda eftersom syftet med koncernbidragssystemet trots allt är att möjliggöra att 

förlusterna i ett koncernbolag kan utjämnas mot vinsterna i ett annat.293 Min mening är att 

domstolen visserligen har rätt i att det rör sig om avdrag för förmögenhetsöverföringar och inte 

förluster. Jag anser dock att domstolen gör det lite för enkelt för sig då den avfärdar risken för 

dubbelt utnyttjande av förluster i en mening. Även om domarna i EGD inte besitter skatte-

expertis i alla avseenden, bör de ändå vara väl medvetna om att såväl ett koncernavdragssystem 

som ett koncernbidragssystem tjänar samma syfte, nämligen att säkerställa att koncernen inte 

                                                           
286 Mål C-231/05 Oy AA, p. 43. 
287 Mål C-231/05 Oy AA, p. 51. 
288 Mål C-231/05 Oy AA, p. 53. 
289 Mål C-231/05 Oy AA, p. 54. 
290 Mål C-231/05 Oy AA, p. 55. 
291 Mål C-231/05 Oy AA, p. 56. 
292 Mål C-231/05 Oy AA, p. 57. 
293 Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 979.  
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beskattas hårdare än om verksamheten bedrivits i ett enda bolag. Mot bakgrund härav hade en 

närmare förklaring till domstolens uttalande att rättfärdigandegrunden inte var tillämplig varit att 

föredra. 

 Därefter behandlades den tredje och sista rättfärdigandegrunden från Marks & Spencer, 

närmare bestämt risken för skatteflykt. EGD yttrade att möjligheten att överföra dotterbolagets 

skattepliktiga inkomst till ett moderbolag hemmahörande i en annan medlemsstat innebär en risk 

för att inkomst överförs via fiktiva upplägg inom koncernen till bolag med säte i de medlems-

stater som tillämpar de lägsta skattesatserna eller där inkomsten inte beskattas alls.294 Detta 

argument förstärktes enligt domstolen av att de finska koncernbidragsreglerna inte kräver att det 

mottagande bolaget har redovisat förluster. Liksom Wiman är jag något förbryllad över 

innebörden av ”fiktiva upplägg” i detta uttalande. Wiman ifrågasätter om domstolen åsyftar 

koncernbidragssystemet som sådant. Han menar att ett sådant system, liksom övriga förlust-

utjämningssystem, är fiktivt i den meningen att det möjliggör överföring av förluster från ett 

koncernbolag till ett annat utan att det innebär en ordinär verksamhetskostnad.  

 I praxis har EGD emellertid tidigare uttalat att fiktiva upplägg, vilka även kallats ”rent 

konstlade upplägg”295, innebär ett upplägg utan någon verklig ekonomisk aktivitet som endast är 

utformat för skatteändamål.296 Wiman anser att om domstolen i Oy AA med fiktiva upplägg 

avsett enheter som inte har någon verklig ekonomisk aktivitet, skulle en sådan tolkning innebära 

att koncernbidrag bör tillåtas där sådan verksamhet existerar. Även då verklig ekonomisk aktivitet 

föreligger kan enligt Wiman emellertid antas att domstolen skulle inta samma ställning, det vill 

säga att valmöjligheten avseende var ett dotterbolags inkomst skall beskattas medför en risk för 

skatteflykt. Det är också min uppfattning att referensen till fiktiva upplägg medför oklarheter. 

Förklaringen till dessa bör enligt min mening hänga samman med den utveckling som påbörjades 

i Marks & Spencer avseende tolkningen av risken för skatteflykt som rättfärdigandegrund.  

Helminen menar att det hela är en gränsdragningsfråga beträffande i vilken utsträckning 

aggressiv gränsöverskridande skatteplanering skall accepteras och när den skall anses utgöra 

skatteflykt.297 I detta sammanhang framhåller Dahlberg att domstolen konstaterat att det står 

bolagen fritt att etablera sig i andra medlemsstater och därvid dra nytta av eventuella skatte-

                                                           
294 Mål C-231/05 Oy AA, p. 58. 
295 I engelska språkversioner har begreppen ”purely artificial arrangements” och ”wholly artifical arrangements” 
använts, se t.ex. de engelska versionerna av mål C-231/05 Oy AA, p. 58 och Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 59-
61. 
296 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 59-61; Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 979; M Helminen, Freedom of 
establishment and Oy AA, European taxation, 2007, s. 495. 
297 Helminen, Freedom of establishment and Oy AA, s. 495.  
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fördelar i dessa länder.298 Som Helminen dock påpekar synes EGD inte längre tolka risken för 

skatteflykt som rättfärdigandegrund lika strikt som tidigare.  Liksom koncernavdragsreglerna i 

Marks & Spencer hade koncernbidragsreglerna i Oy AA inte det specifika syftet att förhindra 

fiktiva skatteupplägg, trots detta godtogs risken för skatteflykt som rättfärdigandegrund. Enligt 

min mening bekräftar därför Oy AA såväl EGD:s ovilja att göra uttryckliga förändringar i praxis 

som att även generella skatteregler numera kan godtas med hjälp av risken för skatteflykt, 

åtminstone om det sker i kombination med syftet att upprätthålla den väl avvägda fördelningen 

av beskattningsrätten. 

 Genom att dotterbolag ges en avdragsrätt för koncernbidrag till moderbolag endast om 

moderbolaget har säte i samma medlemsstat uttalade domstolen att de finländska bestämmelserna 

kan hindra ageranden som inte görs annat än i syfte att undgå skatt i dotterbolagets hemviststat.299 

Med hänsyn till en kombination av de två rättfärdigandegrunderna behovet av att upprätthålla en 

väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och behovet av att förhindra skatteflykt drog EGD 

därför slutsatsen att de finska bestämmelserna kunde rättfärdigas.300 

 

6.2.2.3 Uppfyllde åtgärden proportionalitetskravet? 

I prövningens sista steg avgjorde domstolen om proportionalitetskravet var uppfyllt. Den 

uttalade i detta sammanhang att de två rättfärdigandegrundernas målsättningar hänger ihop. EGD 

hänvisade till tidigare praxis och menade att ageranden som består i att skapa fiktiva upplägg, som 

inte är affärsmässiga, i syfte att undvika skatt som normalt skulle utgått på vinst som genererats i 

verksamhet som bedrivs inom det nationella territoriet kan äventyra medlemsstaternas skatte-

mässiga behörighet och rubba den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten.301  

Vidare påpekade domstolen att de finska koncernbidragsreglerna inte specifikt var skapade 

för att undanta fiktiva upplägg som inte är affärsmässiga från den skattefördel som reglerna 

innebär.302 Trots detta ansågs reglerna proportionella i relation till de eftersträvade målen, 

betraktade som en helhet. Enligt min mening visar domstolen härigenom underförstått att den 

inte avsett koncernbidragssystemet som sådant då den hänvisat till fiktiva upplägg. Påståendet 

synes istället innebära att EGD anser att inte heller koncernbidrag som görs från dotterbolag till 

moderbolag av affärsmässiga orsaker skyddas av EG-rätten, eftersom intresset av att upprätthålla 

                                                           
298 M Dahlberg, Skattenytt internationellt, Finländska koncernbidragsregler förenliga med etableringsfriheten – mål C-231/05 Oy 
AA, Skattenytt, 2007, s. 628. 
299 Mål C-231/05 Oy AA, p. 59. 
300 Mål C-231/05 Oy AA, p. 60. 
301 Mål C-231/05 Oy AA, p. 62. 
302 Mål C-231/05 Oy AA, p. 63. 
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den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten och behovet av att förhindra skatteflykt väger 

tyngre i sammanhanget. 

 Domstolen fortsatte med uttalandet att om skattefördelen består i att överföra inkomst 

genom att denna dras av från givarens och adderas till mottagarens skattepliktiga inkomst, skulle 

all utvidgning av denna fördel till att även avse gränsöverskridande situationer leda till att bolags-

koncerner fick möjlighet att fritt välja i vilken medlemsstat deras vinster skall beskattas.303 Detta 

skulle enligt EGD vara till nackdel för dotterbolagets medlemsstat med avseende på dess rätt att 

beskatta vinst som genererats i verksamhet inom dess territorium.  Jag ansluter mig till Wimans 

uppfattning att detta uttalande är både brett och inte helt korrekt. Han menar att ”all utvidgning” 

inte alls skulle leda till den effekt som domstolen beskriver. Om överföringen av ett koncern-

bidrag länkas till existensen av slutlig förlust skulle valmöjligheten inom koncernen begränsas 

med avseende på var vinsterna skall beskattas.  

Att valmöjligheten begränsas genom ett villkor om slutliga förluster är framförallt tydligt 

för ett koncernbidrag nedåt, då detta bör kunna likställas med situationen i Marks & Spencer. 

Enligt min mening tyder EGD:s uttryckliga uttalade att det är till nackdel för just dotterbolagets 

hemviststat emellertid på att domstolen i Oy AA tagit sikte på koncernbidrag uppåt. Om ett 

koncernbidrag uppåt villkoras av existensen av slutliga förluster i det mottagande moderbolaget 

kan dotterbolagets inkomst endast överföras till just den medlemsstat där moderbolaget är 

hemmahörande. Trots ett villkor gällande slutliga förluster kan en större koncern med flera vinst-

genererande dotterbolag i olika medlemsstater visserligen välja vilket av dessa dotterbolag som 

skall lämna koncernbidraget till moderbolaget. Oavsett denna eventuella möjlighet är EGD:s 

uttalande dock inkorrekt även med avseende på koncernbidrag uppåt vid slutliga förluster, 

eftersom det i en sådan situation i vilket fall inte är fråga om att helt fritt välja i vilken medlems-

stat koncernens vinster skall beskattas. 

 EGD diskuterade avslutningsvis om uppställandet av villkor avseende behandlingen av den 

inkomst som härrör från koncernbidraget i det mottagande bolagets hemviststat eller att det 

mottagande bolaget skall ha redovisat förluster kunde förebygga rubbningen angående var 

vinsterna beskattas.304 Domstolen menade dock att uppställandet av villkor inte var ett alternativ 

då valet av den medlemsstat där beskattning skall ske ändå definitivt skulle tillkomma bolags-

koncernen som därmed skulle ha ett omfattande handlingsutrymme. Otillräckliga villkor som 

EGD omnämnde i detta sammanhang var ett krav på skatteplikt för det mottagande bolaget, att 

möjligheterna att överföra förlusten till annat bolag är begränsade för det mottagande bolaget 

alternativt att koncernbidraget motiveras specifikt av det mottagande bolagets ekonomiska 

                                                           
303 Mål C-231/05 Oy AA, p. 64. 
304 Mål C-231/05 Oy AA, p. 65. 
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situation.305 Följaktligen drog EGD slutsatsen att etableringsfriheten inte utgör hinder för en 

lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken ett dotterbolag med hemvist i denna stat har rätt att 

drav ett koncernbidrag till sitt moderbolag endast om moderbolaget har hemvist i samma 

medlemsstat.306  

 

6.2.3 Begränsar Oy AA räckvidden av Marks & Spencer?  

I Oy AA ansågs det förenligt med etableringsfriheten att neka avdrag för koncernbidrag från ett 

dotterbolag till dess utländska moderbolag. En fråga som osökt uppkommer är hur denna dom 

förhåller sig till Marks & Spencer-domen, där ett moderbolag medgavs koncernavdrag för slutliga 

förluster i ett utländskt dotterbolag. I doktrinen har framförallt diskuterats om Oy AA begränsar 

Marks & Spencer på så sätt att EGD accepterar koncernbidragssystemet som helhet och att 

koncernbidrag därmed kan vägras oavsett riktning och även om det rör sig om slutliga 

förluster.307 I Oy AA behandlade domstolen inte specifikt frågan om den hade för avsikt att 

begränsa Marks & Spencer-domen. Wiman anser att detta borde ha gjorts, om en sådan 

begränsning var EGD:s avsikt.308 Det faktum att frågan inte behandlades kan även enligt min 

mening tala för att Oy AA inte begränsar Marks & Spencer. Å andra sidan har som tidigare 

diskuterats EGD i tidigare praxis visat en tydlig ovilja när det gäller att göra uttryckliga ändringar i 

praxis.  

 Vid en jämförelse mellan Marks & Spencer och Oy AA måste hållas i åtanke att 

situationerna inte var desamma. För det första berörde Marks & Spencer ett koncernavdrags-

system medan det i Oy AA var fråga om ett koncernbidragssystem. För det andra befann sig 

förlusterna i Marks & Spencer i dotterbolaget, i Oy AA var det däremot moderbolaget som var 

förlusttyngt. I Marks & Spencer skulle förlusten således överföras från dotterbolaget till moder-

bolaget, medan det i Oy AA var fråga om att vinster skulle överföras till moderbolaget. Vidare var 

det i Oy AA aldrig tal om några slutliga förluster.309 Därutöver var den inskränkande regeln i Oy 

AA en del av värdstatens lagstiftning, det vill säga reglerna i den stat där den sekundära 

etableringen i form av dotterbolaget fanns, Marks & Spencer berörde istället en hemstatsregel. 

Frågan är vilken betydelse dessa skillnader har för tolkningen av rättsläget vid gränsöverskridande 

förlustutjämning. 

                                                           
305 Mål C-231/05 Oy AA, p. 65. 
306 Mål C-231/05 Oy AA, p. 67. 
307 Se t.ex. Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 984 f; S E Holmdahl & F Ohlsson, Visst gäller Marks & Spencer!, 
Skattenytt, 2008, s. 19-21; M Dahlberg, Skattenytt Internationellt, Budgetpropositionen och EG-rätten m.m., Skattenytt, 2007, 
s. 754; Dahlberg, Finländska koncernbidragsregler förenliga med etableringsfriheten – mål C-231/05 Oy AA, s. 628; C 
Brokelind, Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i målet Oy AA, Svensk skattetidning, 2007, s. 531 f och 537. 
308 Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 985. 
309 Mål C-231/05 Oy AA, p. 41. 
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 I vilken riktning koncernbidraget går kan tyckas oväsentligt, men som Holmdahl & 

Ohlsson påpekar synes detta faktiskt ha spelat roll i Marks & Spencer.310 För de två dotterbolag 

som i Marks & Spencer skulle likvideras är det svårt att se att det i den situationen fanns något 

utrymme för moderbolaget att välja i vilken stat förlusterna skulle dras av mot skattepliktig 

inkomst. Enligt Holmdahl & Ohlsson att det är betydligt lättare att se hur ett moderbolag skulle 

kunna välja att erhålla koncernbidrag från ett vinstrikt fortlevande dotterbolag. De menar att det 

endast var denna sistnämnda situation som EGD tog sikte på i uttalandena i Oy AA.  

 Även Wiman är inne på samma linje då han menar att EGD:s domslut att dotterbolag inte 

får dra av ett koncernbidrag till ett moderbolag kan tolkas som att domen bara gäller detta fall 

och därmed inte tar sikte på vad som skulle gälla i den omvända situationen vid ett koncernbidrag 

nedåt.311 Domstolen anser visserligen att en risk för fiktiva upplägg skapas om bolagen ges en 

valmöjlighet avseende var en vinst skall beskattas, som Holmdahl & Ohlsson framhåller avsåg 

EGD dock uttryckligen endast vinst hos dotterbolag i detta sammanhang.312 När proportionali-

teten sedan bedöms anser Holmdahl & Ohlsson att det blir än tydligare att EGD åsyftat just 

vinstrika dotterbolag. Domstolen påstår förvisso att det inte finns någon situation där gränsöver-

skridande koncernbidrag inte skulle leda till en valmöjlighet för koncerner att avgöra var deras 

vinster skall beskattas, men återigen begränsade sig EGD uttryckligen till att tala om vinst i 

dotterbolag.313 

 Det finns emellertid delar av domen i Oy AA som skulle kunna tala mot att EGD endast 

bedömde koncernbidrag från ett dotterbolag till ett moderbolag och att domstolen istället avsåg 

koncernbidragssystemet helhet. För det första skulle EGD:s avfärdande av dubbelt utnyttjande 

som förluster kunna tolkas som en bedömning av koncernbidragssystemet som helhet och att 

avdraget i Marks & Spencer därmed endast tog sikte på koncernavdragssystemet.314 Vidare skulle 

enligt Holmdahl & Ohlson kunna hävdas att domstolen ansåg att möjligheten att överföra skatte-

pliktig inkomst mellan bolag innebär en stor risk för skatteflykt och att det därför är förenligt 

med fördraget att begränsa systemet till att endast omfatta bolag i hemstaten. Slutligen skulle 

enligt såväl Wiman som Holmdahl & Ohlsson uttalandet att all utvidgning av koncernbidrags-

systemet till att omfatta gränsöverskridande situationer skulle leda till att bolagskoncerner fritt 

fick välja i vilken medlemsstat deras vinster skull beskattas, kunna tyda på att koncernbidrags-

                                                           
310 Holmdahl & Ohlsson, Visst gäller Marks & Spencer!, s. 19. 
311 Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 985. 
312 Holmdahl & Ohlsson, Visst gäller Marks & Spencer!, s. 20; mål C-231/05 Oy AA, p. 56 och 58. 
313 Mål C-231/05 Oy AA, p. 64. 
314 Mål C-231/05 Oy AA, p. 57. 
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systemet som helhet åsyftats.315 Detsamma gäller domstolens kommentar att bolagen oavsett 

upprättandet av villkor för avdraget skulle ges ett omfattande handlingsutrymme.316 

Jag ansluter mig emellertid till Holmdahl & Ohlssons uppfattning att domen emellertid inte 

skall tolkas på sistnämnda sätt.317 Som ovan nämnts är alla uttalanden i domen formulerade med 

utgångspunkt i att ett dotterbolag skulle medges avdrag för överföring av vinst till ett moderbolag 

i en annan medlemsstat. Avsikten med domens uttalanden synes inte i något fall vara att de direkt 

skall kunna appliceras på en situation där ett moderbolag vill täcka en slutlig förlust i ett utländskt 

dotterbolag med ett koncernbidrag. Min mening är därför att Oy AA tar sikte på att avdrag får 

vägras då koncernbidrag skickas i riktningen uppåt från ett vinstrikt dotterbolag till ett 

förlusttyngt moderbolag. Argumenten för denna slutsats förstärks genom ett ifrågasättande av 

skälen till att domen skulle ha avsett koncernbidragssystemet som helhet. Wiman anser härvid att 

det är svårt att tro att domstolen inte skulle uppfatta likheterna mellan koncernavdrags- och 

koncernbidragssystemet.318 Enligt min mening framkommer dessa likheter framförallt i en 

situation då slutliga förluster föreligger i det utländska dotterbolaget. Av den anledningen anser 

jag, i likhet med Holmdahl & Ohlsson, att Oy AA inte begränsar den möjlighet till avdrag för 

koncernbidrag från ett moderbolag till ett utländskt dotterbolag med slutliga förluster som synes 

ha öppnats i Marks & Spencer.  

Som en följd av ovanstående resonemang uppstår slutligen frågan om det skulle ha någon 

betydelse för möjligheten till avdrag för koncernbidrag uppåt om förlusterna i moderbolaget är 

slutliga. Som Brokelind framhåller nämnde EGD ingenting i Oy AA om vad som skulle ske vid 

slutliga förluster.319 Liksom domstolen menade generaladvokaten i sitt yttrande att åtgärden var 

proportionell.320 Generaladvokaten företog emellertid en prövning som tydligare följde den i 

Marks & Spencer. Till skillnad från EGD uttalade hon uttryckligen att det i Oy AA inte var fråga 

om den undantagssituation då ett dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat till fullo har 

utnyttjat de möjligheter som ges att beakta förlusterna i hemviststaten, vilket var fallet i Marks & 

Spencer.321 Följaktligen fanns enligt generaladvokaten ingen anledning att pröva om det med 

hänsyn till proportionalitetsprincipen undantagsvis var nödvändigt att medge avvikelser från 

fördelningen av beskattningsrätten. Enligt min mening ger inte heller generaladvokatens yttrande 

någon tydlig ledning i frågan om vad som bör gälla vid slutliga förluster i ett moderbolag. Hon 

                                                           
315 Mål C-231/05 Oy AA, p. 64; Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 985; Holmdahl & Ohlsson, Visst gäller 
Marks & Spencer!, s. 20 f. 
316 Mål C-231/05 Oy AA, p. 65. 
317 Holmdahl & Ohlsson, Visst gäller Marks & Spencer!, s. 21. 
318 Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 985. 
319 Brokelind, Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i målet Oy AA, s. 531 f. 
320 Generaladvokat Kokotts yttrande i mål C-231/05 Oy AA, p. 69. 
321 Generaladvokat Kokotts yttrande i mål C-231/05 Oy AA, p. 70. 
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uttalade visserligen att det inte rörde sig om en situation med slutliga förluster i ett dotterbolag, 

vilket skulle kunna tala för att generaladvokaten såg denna situation som det enda möjliga 

undantagsfallet. Å andra sidan var det i Oy AA inte fråga om slutliga förluster i moderbolaget, 

varför tyngden i en sådan tolkning är svår att avgöra. 

Dahlberg menar att Oy AA är förenligt med Marks & Spencer eftersom det inte var fråga 

om slutliga förluster. Han drar därför slutsatsen att avdrag för koncernbidrag såväl från dotter-

bolag till moderbolag inom EES som från moderbolag till dotterbolag inom EES vid slutliga 

förluster torde kunna medges med stöd i Marks & Spencer-målet.322 Holmdahl & Ohlsson samt 

Brokelind synes dock vara av uppfattningen att det vid koncernbidrag från dotterbolag till 

moderbolag inte har någon betydelse att moderbolagets förluster är slutliga.323 Holmdahl & 

Ohlsson menar att domen i Oy AA tyder på att domstolen inte kan se någon situation där ett 

avdrag för koncernbidrag från ett vinstrikt dotterföretag till ett förlusttyngt utländskt moderbolag 

inte skulle ge koncernen alltför stor valfrihet. Brokelind är inne på samma spår då hon påpekar att 

EGD avvisade de argument enligt vilka en analys från fall till fall av de koncernbidrag för vilka 

avdrag yrkats skulle vara nödvändig för att effektuera tillämpningen av Marks & Spencer med 

avseende på utländska förluster. Brokelind torde härmed avse EGD:s uttalande om att det inte är 

möjligt att uppställa villkor för att förebygga valmöjligheten gällande var koncernens vinster skall 

beskattas, eftersom koncernen likväl skulle ha ett omfattande handlingsutrymme.  

Mot bakgrund av framförallt domstolens avfärdande av uppställandet av villkor som 

förutsättning för avdrag i Oy AA, är min tolkning att domen medför att koncernbidrag från 

dotterbolag till moderbolag inom EES kan vägras utan att det strider mot EG-rätten, även om 

moderbolagets förluster är slutliga. Denna slutsats bekräftas även av att EGD åtminstone när det 

gäller gränsöverskridande förlustutjämning traditionellt har visat sig vara mindre krävande mot 

värdstaten än mot den stat där den primära etableringen ägt rum.324 Däremot förhindrar Oy AA 

enligt min mening inte att avdrag för koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag inom EES 

med slutliga förluster bör kunna medges med stöd av Marks & Spencer. Jag anser således inte att 

Oy AA begränsar Marks & Spencer vad gäller möjligheten till avdrag i nyss nämnda situation, inte 

heller är domarna att anse som oförenliga då de enligt min mening tar sikte på olika situationer.325 

 

                                                           
322 Dahlberg, Finländska koncernbidragsregler förenliga med etableringsfriheten – mål C-231/05 Oy AA, s. 628; Dahlberg, 
Budgetpropositionen och EG-rätten m.m., s. 754. 
323 Holmdahl & Ohlsson, Visst gäller Marks & Spencer!, s. 21; Brokelind, Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i 
målet Oy AA, s. 531 f. 
324 Se exempelvis mål C-250/95 Futura som dömdes till förmån för värdstaten medan moderbolagets hemviststat i 
mål C-446/03 Marks & Spencer tvingades medge gränsöverskridande förlustutjämning under vissa förutsättningar; 
Ståhl & Österman Persson, s. 157; K Ståhl, EG-domstolens domar, Skattenytt, 2006, s. 364; Brokelind, Lindex-målet, 
fortsättning och slut?, s. 658. 
325 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 59. 
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6.3 Lidl 

 

6.3.1 Omständigheterna i målet 

Lidl-målet behandlade det tyska kommanditbolaget Lidl Belgium, vilket hade ett fast driftställe i 

Luxemburg.326 Det fasta driftstället redovisade en förlust för vilken Lidl Belgium yrkade avdrag 

från sitt beskattningsunderlag.327 Den tyska skattemyndigheten medgav emellertid inte avdrag för 

förlusten, bland annat med hänvisning till att det fasta driftstället var undantaget från skatt enligt 

dubbelbeskattningsavtal mellan Tyskland och Luxemburg.328 Lidl Belgium gjorde gällande att de 

tyska förlustavdragsreglerna stod i strid med etableringsfriheten och den fria rörligheten för 

kapital, varför tysk domstol beslutade att hänskjuta frågan för tolkning till EGD. 

 

6.3.2 EG-domstolens bedömning 

 

6.3.2.1 Förelåg ett hinder för etableringsfriheten? 

Liksom i Oy AA inledde domstolen prövningen med att konstatera att endast etableringsfriheten 

var tillämplig i målet och därmed inte reglerna om fri rörlighet för kapital.329 EGD erinrade också 

om att etableringsfriheten utgör ett förbud även för hinder i hemstaten.330 Domstolen uttalade 

vidare att ett fast driftställe utgör en självständig enhet i avtalsskatterättsligt hänseende. EGD 

fortsatte med påpekandet att behandlingen av ett fast driftställe som självständig skattemässig 

enhet överensstämmer med internationell rättslig praxis sådan den tar sig uttryck i OECD:s331 

modellavtal.332 Med detta som utgångspunkt konstaterade EGD att en regel som medger att 

förluster i ett fast driftställe kan dras av mot inkomster i huvudbolaget utgör en skattemässig 

fördel.333 Ett sådant förlustavdrag medgavs dock inte i Tyskland om det fasta driftstället var 

beläget i en annan medlemsstat.334  

Detta innebar enligt domstolen att ett tyskt bolag med ett fast driftställe i en annan 

medlemsstat befann sig i en mindre förmånlig situation än om sistnämnda enhet hade varit 

belägen i Tyskland.335 EGD:s uttryckssätt kan här ifrågasättas eftersom ett tyskt bolag i praktiken 

inte kan ha ett fast driftställe i Tyskland. Domstolen synes dock ha avsett att ett tyskt bolag med 

                                                           
326 C-414/06 Lidl, p. 9. 
327 C-414/06 Lidl, p. 10. 
328 C-414/06 Lidl, p. 11. 
329 C-414/06 Lidl, p. 15-16. 
330 C-414/06 Lidl, p. 19. 
331 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
332 C-414/06 Lidl, p. 21-22. 
333 C-414/06 Lidl, p. 23. 
334 C-414/06 Lidl, p. 24. 
335 C-414/06 Lidl, p. 25. 
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ett fast driftställe i en annan medlemsstat befann sig i en mindre förmånlig situation än ett tyskt 

bolag med enbart verksamhet i Tyskland. Denna skillnad kunde enligt EGD avhålla tyska bolag 

från att bedriva verksamhet via ett fast driftställe i en annan medlemsstat och domstolen ansåg 

därför att ett hinder för etableringsfriheten förelåg.336 

 Det faktum att domstolen i Lidl senare drog paralleller till Marks & Spencer och Oy AA har 

ifrågasatts med motiveringen att ett dotterbolag och en filial inte befinner sig i samma skatte-

mässiga situation.337 Tydligt är emellertid att domstolen i Lidl faktiskt hänvisade till vad som 

framkommit i Marks & Spencer och Oy AA, huruvida detta kan anses korrekt när det handlar om 

ett fast driftställe är en annan fråga. Jag har valt att inte behandla denna problematik närmare 

eftersom uppsatsen tar sikte på förlustutjämning inom koncerner. Lidl behandlas istället främst 

för att visa på den utveckling av rättfärdigandegrunder och proportionalitet inom gränsöver-

skridande förlustutjämning som framkommer i målet. I detta sammanhang bör även nämnas att 

domen i Lidl inte fattades av domstolens stora avdelning, till skillnad från domarna i Marks & 

Spencer och Oy AA. Denna omständighet bör dock inte vara av någon större betydelse, då det 

enligt min mening inte är fråga om någon inkonsekvens eller oförenlighet i rättspraxis. 

 

6.3.2.2 Kunde hindret för etableringsfriheten rättfärdigas? 

Efter att ha konstaterat att ett hinder för etableringsfriheten förelåg fortsatte EGD med frågan 

om hindret kunde rättfärdigas. Med hänvisning till det resonemang som bland annat förts i Marks 

& Spencer noterade domstolen att upprätthållandet av fördelningen av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna kan göra det nödvändigt att tillämpa endast skattereglerna i den stat där 

förlusten uppkommit regler på såväl vinster som förluster.338 Att ge bolaget möjlighet att välja om 

förlusten skall beaktas i den stat där etableringen är belägen eller i en annan medlemsstat skulle 

påtagligt äventyra en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten.339 Utan dubbelbeskattnings-

avtalet skulle Tyskland ha haft beskattningsrätten för inkomsterna i det fasta driftstället. Till följd 

härav uttalade EGD att upprätthållandet av fördelningen av beskattningsrätten kunde rättfärdiga 

den tyska skattelagstiftningen eftersom symmetrin mellan rätten att beskatta vinster och avdrags-

rätten för förluster därigenom upprätthölls.340   

Därefter prövades den andra och sista rättfärdigandegrunden som åberopats, närmare 

bestämt risken för att förlusterna beaktas två gånger. EGD erinrade om att den i Marks & Spencer 

accepterade att medlemsstaterna måste kunna avvärja denna risk. I Lidl förelåg det en sådan risk 

                                                           
336 C-414/06 Lidl, p. 25-26. 
337 CFE, s. 592 f. 
338 C-414/06 Lidl, p. 31. 
339 C-414/06 Lidl, p. 32. 
340 C-414/06 Lidl, p. 33. 
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eftersom det enligt EGD inte kunde uteslutas att förlusten först beaktas i huvudbolaget i 

Tyskland och därefter i Luxemburg.341 Domstolen drog således slutsatsen att de två grunderna 

tillsammans kunde rättfärdiga den tyska skattelagstiftningen.342 I detta sammanhang bekräftade 

domstolen med hänvisning till domen i Oy AA att två av de tre rättfärdigandegrunder som 

åberopades och godtogs i Marks & Spencer är tillräckliga för att rättfärdiga en sådan skatte-

lagstiftning som var aktuell i Lidl, det vill säga skatteregler som förhindrar gränsöverskridande 

förlustutjämning.343 

 

6.3.2.3 Uppfyllde åtgärden proportionalitetskravet? 

Domstolen avslutade med en proportionalitetsprövning. Såväl Lidl Belgium som kommissionen 

hävdade att möjligheten att villkora ett direkt förlustavdrag med en återföringsregel skulle utgöra 

en mindre inskränkande åtgärd.344 Domstolen avvisade liksom i Marks & Spencer detta alternativ 

utan att uttryckligen motivera skälen härtill. EGD hänvisade istället till domen i Marks & Spencer 

och de villkor som däri fastslogs avseende när en skatteregel liknande den i målet inte skall anses 

proportionell, närmare bestämt då möjligheterna att under det berörda beskattningsåret och 

tidigare beskattningsår beakta förlusten i det utländska dotterbolagets hemviststat är uttömda och 

det saknas möjlighet att beakta förlusterna under framtida beskattningsår.345 EGD poängterade 

att det för Lidl Belgium hade funnits en möjlighet att beakta förlusten i det fasta driftstället under 

framtida beskattningsår och att företaget faktiskt senare erhållit ett sådant avdrag.346 Eftersom 

Lidl Belgium således inte kunde visa att villkoren som fastställdes i Marks & Spencer var uppfyllda, 

fann EGD att den tyska skattelagstiftningen uppfyllde proportionalitetskravet.347 

 

6.3.3 Vad innebär Lidl för gränsöverskridande förlustutjämning? 

Trots att Lidl berörde en filial är målet enligt min mening intressant även med avseende på gräns-

överskridande förlustutjämning inom koncerner av ett antal orsaker. För det första bekräftar Lidl 

utvecklingen i Oy AA beträffande att endast två av de tre rättfärdigandegrunderna som 

introducerades i Marks & Spencer behöver vara uppfyllda för att kunna rättfärdiga en regel som 

förhindrar gränsöverskridande förlustutjämning.348 De tre rättfärdigandegrunderna som står till 
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343 C-414/06 Lidl, p. 38-42. 
344 C-414/06 Lidl, p. 45. 
345 C-414/06 Lidl, p. 48. 
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buds i detta sammanhang är upprätthållandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna, risken för dubbelt utnyttjande av förluster samt risken för skatteflykt. 

För det andra bekräftar Lidl vad som framkom i Marks & Spencer beträffande slutliga 

förluster som krav för att gränsöverskridande förlustutjämning måste medges. Det är enligt min 

mening tydligt att Lidl berörde en temporär förlust som kunde beaktas i värdstaten under 

framtida beskattningsår. Tyskland behövde därför inte medge förlustavdrag. Jag anser också att 

den vikt som EGD synes ge faktumet att ingen slutlig förlust förelåg i Lidl visar på att detta krav 

inte påverkades av Oy AA och att vad som framkom i Marks & Spencer fortfarande gäller. Även 

O’Shea menar att en viktig utgång i Marks & Spencer och Lidl är att medlemsstaterna endast kan 

förpliktigas till avdrag för slutliga förluster och då endast i de situationer där förlustutjämning 

medges nationellt.349  

Eftersom just likabehandling mellan den inhemska och gränsöverskridande situationen 

synes eftersträvas av domstolen, är det enligt min mening en logisk följd att endast de länder som 

medger förlustutjämning i nationella situationer kan förpliktigas till att i vissa fall även medge 

avdrag för förluster i gränsöverskridande situationer. För koncerner innebär det att de länder som 

inte har någon form av koncernbeskattningssystem för förlustutjämning inte heller kan 

förpliktigas att medge förlustavdrag bara för att ett bolag hemmahörande i det landet utnyttjat sin 

etableringsfrihet. De frågor som uppkom kring exempelvis beräkningen och uppkomsten av en 

slutlig förlust efter Marks & Spencer kvarstår enligt min mening obesvarade även efter Lidl.350 

Enligt Wimpissinger framgår inte heller av Lidl hur moderbolaget skall visa att en slutlig förlust 

föreligger. Han menar dock att en ekonomisk prognos som stadgar att förlusten inte längre kan 

utnyttjas i den stat där den uppkommit, torde vara tillräcklig för att kräva förlustutjämning.  

EGD tillade vid proportionalitetsprövningen i Lidl att en valmöjlighet med avseende på om 

förlusterna skall beaktas i huvudbolagets hemviststat eller i en annan medlemsstat påtagligt skulle 

äventyra fördelningen av beskattningsrätten.351 EGD hänvisade härvid för ett liknande 

resonemang till Oy AA. Det faktum att domstolen i detta sammanhang valde att hänvisa till Oy 

AA, där det till skillnad från Lidl var fråga om överföring av vinster, istället för till Marks & 

Spencer som berörde överföring av förluster, kan enligt min mening indirekt visa på att EGD är 

väl medveten om likheterna mellan koncernavdrag och koncernbidrag som medel för förlust-

utjämning. Detta kan i sin tur tolkas som en bekräftelse på att EGD i Oy AA inte prövade 

koncernbidragssystemet som helhet utan endast koncernbidrag uppåt. Orsaken härtill är att en 

prövning av koncernbidragssystemet som helhet bör ha haft sin grund i att EGD lagt vikt vid 
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skillnaderna mellan koncernavdrags- och koncernbidragssystemet, vilket genom hänvisningen i 

Lidl inte synes ha varit fallet. 

Slutligen tydliggör Lidl enligt min mening domstolens ståndpunkt gällande den likviditets-

nackdel som uppstår om endast slutliga förluster måste medges avdrag i gränsöverskridande 

situationer. EGD gick i Lidl emot generaladvokaten som något överraskande hade förslagit att 

den tyska skattelagstiftningen inte var proportionell eftersom den skattefördel som ett direkt-

avdrag innebär inte beaktades.352 Intressant att nämna i sammanhanget är att Tyskland före 1999 

faktiskt tillät avdrag för förluster i utländska fasta driftställen och kombinerade detta med 

återföring så snart vinster i det fasta driftstället uppstod.353 Ett sådant direktavdrag och 

efterföljande återföring skulle enligt generaladvokaten undgå den negativa särbehandlingen 

genom en mindre inskränkande åtgärd än att endast tillåta avdrag för slutliga förluster.  

Frågan som då uppkommer är varför EGD i Lidl liksom i Marks & Spencer inte godtog en 

återföringsregel som en mindre inskränkande åtgärd. O’Shea anser att detta hänger samman med 

EGD:s kompetens.354 I Marks & Spencer hade domstolen möjlighet att konstatera att de brittiska 

reglerna undanröjdes av etableringsfriheten vid en slutlig förlust men däremot inte makt nog att 

klarlägga på vilket sätt Storbritannien skulle förändra de regler som eventuellt stod i strid med 

etableringsfriheten. EGD kunde därmed inte förpliktiga Storbritannien till att införa en regel 

kring direktavdrag följt av återföring. O’Shea menar att generaladvokaten synes ha missat denna 

punkt. Domstolen har möjlighet att tolka EG-fördraget men inte makt att förpliktiga medlems-

staterna till att införa specifika skatteregler. Detta förklarar enligt O’Shea även domstolens 

kommentar beträffande harmoniserande åtgärder i Marks & Spencer, vilken alltså skulle innebära 

att införandet av en återföringsregel kräver harmonisering på gemenskapsnivå.355 I detta 

sammanhang bör det påpekas att det naturligtvis står medlemsstaterna fritt att införa en sådan 

återföringsregel på nationell nivå i respektive medlemsstat. EGD:s uttalande tog endast sikte på 

att denna lösning krävde harmoniserade bestämmelser för att kunna introduceras på 

gemenskapsnivå. 

Som tidigare diskuterats är det även min uppfattning att domstolen nekade en återförings-

regel som mindre inskränkande på grund av bristande kompetens.356 Såväl Marks & Spencer som 

                                                           
352 Generaladvokat Sharpstons yttrande i mål C-414/06 Lidl, p. 30-32; Wimpissinger, s. 173; T O’Shea, EU Cross-
border loss relief: Which view will prevail?, Worldwide Tax Daily, publicerad 25 juni 2008, 2008 WTD 66-3; O’Shea, ECJ 
rejects Advocate General’s advice in case on German loss relief, 2008 WTD 123-2. 
353 Wimpissinger, s. 174 och 178; CFE, s. 590; O’Shea, ECJ rejects Advocate General’s advice in case on German loss relief, 
2008 WTD 123-2; G Meussen, Cross-border loss compensation and permanent establishments: Lidl Belgium and Deutsche Shell, 
European taxation, 2008, s. 234. 
354 O’Shea, EU Cross-border loss relief: Which view will prevail?, 2008 WTD 66-3; O’Shea, ECJ rejects Advocate General’s advice 
in case on German loss relief, 2008 WTD 123-2. 
355 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 58. 
356 Se ovan avsnitt 5.3.3. 
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Lidl bekräftar att domstolen nöjer sig med att etableringsstaten som huvudregel har ansvaret för 

avdrag för förluster, utom i de fall då de är att betrakta som slutliga, eftersom dessa förluster 

annars inte skulle beaktas alls. Om domstolen inte har kompetens nog att införa en återförings-

regel, ifrågasätter jag dock om domstolen bör anses ha kompetens nog att utvidga en medlems-

stats skattejurisdiktion, vilket åtminstone blir följden då moderbolagets hemviststat som i Marks 

& Spencer tvingas ta hänsyn till det utländska dotterbolaget förluster. Orsaken härtill är att dessa 

förluster egentligen tillhör en annan skattejurisdiktion. Denna fråga kan enligt min mening 

diskuteras så länge den direkta beskattningen faller utanför gemenskapens kompetensområde. 

Om en återföringsregel är utesluten av kompetensskäl, är det å andra sidan svårt att föreställa sig 

hur domstolen i praktiken kunde ha undanröjt hindret för etableringsfriheten vid gränsöver-

skridande förlustutjämning på annat sätt. Mot bakgrund av domarna i Marks & Spencer och Lidl 

synes EGD anse att en sådan utvidgning av en medlemsstats skattejurisdiktion faller inom dess 

kompetensområde och dessutom är berättigad, om konsekvensen annars blir att de slutliga 

förlusterna inte beaktas alls. 

 

6.4 När måste gränsöverskridande förlustutjämning medges enligt 

EG-rätten? 

 

6.4.1 Inledande kommentarer 

Med utgångspunkt i vad som hittills framkommit i kapitel fem och sex syftar detta avsnitt till att 

sammanfatta, diskutera och även dra vissa slutsatser beträffande när gränsöverskridande förlust-

utjämning måste medges enligt EG-rätten. Såväl de frågor där rättsläget måste anses som klart 

liksom frågor som fortfarande är oklara behandlas. Utifrån dessa frågeställningar behandlas den 

väsentligaste problematiken på området och slutsatser dras i största möjligaste mån. 

 

6.4.2 Två rättfärdigandegrunder räcker 

De tre målen Marks & Spencer357, Oy AA358 och Lidl359 visar alla tydligt att nationella skatteregler 

som förhindrar gränsöverskridande förlustutjämning kan utgöra ett hinder för etableringsfriheten. 

I nyss nämnda domar framkommer emellertid också att sådana regler som förhindrar gränsöver-

skridande förlustutjämning på den inre marknaden, som huvudregel kan rättfärdigas under 

förutsättning att två av följande tre rättfärdigandegrunder aktualiseras av de nationella reglerna: 

                                                           
357 Mål C-446/03 Marks & Spencer. 
358 Mål C-231/05 Oy AA. 
359 Mål C-414/06 Lidl. 
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behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan de berörda 

medlemsstaterna, behovet av att avvärja risken för att förluster beaktas två gånger och behovet av 

att förhindra skatteflykt.  

I fråga om att rättfärdiga regler som förhindrar gränsöverskridande förlustutjämning har 

hittills endast två av de tre möjliga kombinationerna av ovanstående tre rättfärdigandegrunder 

varit aktuella för prövning i EGD. I Oy AA var det fråga om en kombination mellan behovet av 

att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan de berörda medlems-

staterna och behovet av att förhindra skatteflykt. I Lidl godtogs istället behovet av att upprätthålla 

en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan de berörda medlemsstaterna tillsammans 

med behovet av att avvärja risken för att förluster beaktas två gånger. Utifrån det faktum att 

EGD i Lidl uttalade att den nationella lagstiftningen kunde rättfärdigas utifrån två av de grunder 

som angavs i Marks & Spencer, bör emellertid slutsatsen kunna dras att även en kombination av 

behovet av att avvärja risken för att förluster beaktas två gånger och behovet av att förhindra 

skatteflykt är en möjlig framtida kombination.360  

Trots att skatteregler som huvudregel kan rättfärdigas genom ovanstående rättfärdigande-

grunder föreligger dock enligt Marks & Spencer en undantagssituation då reglerna inte uppfyller 

proportionalitetskravet, närmare bestämt om ett dotterbolag uttömt möjligheterna att utnyttja 

förlusterna i hemviststaten under aktuellt, tidigare och framtida beskattningsår. I detta fall är det 

fråga om så kallade slutliga förluster, för vilka moderbolaget måste medges avdrag vid gränsöver-

skridande förlustutjämning.  

 

6.4.3 Begreppet slutlig förlust 

Bortsett från att en slutlig förlust innebär att ett dotterbolag uttömt möjligheterna att utnyttja 

förlusterna i hemviststaten under aktuellt, tidigare och framtida beskattningsår, har EGD varken i 

Marks & Spencer eller i Lidl närmare specificerat vilka konkreta situationer som kan föranleda en 

slutlig förlust. Vad en slutlig förlust innebär, när den måste visas, hur den skall beräknas och hur 

länge moderbolagets hemviststat måste medge avdrag för slutliga förluster är exempel på 

praktiska frågor som fortfarande är oklara. Eftersom det i EGD:s praxis synes handla om att 

eftersträva likabehandling, talar dock enligt min mening mycket för att vad som gäller för ett 

inhemskt moderbolag med ett inhemskt dotterbolag bör vara utgångspunkten även för vad som 

ska gälla för ett inhemskt moderbolag med ett dotterbolag i en annan medlemsstat. 

 

 

                                                           
360 Mål C-414/06 Lidl, p. 42. 
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6.4.4 Skillnad i avdragsrätt för koncernbidrag nedåt och uppåt 

I situationer där moderbolaget yrkar avdrag för en förlust som uppkommit i en annan 

medlemsstat, innebär alltså EGD:s rättspraxis på området att det i första hand är upp till den stat 

där förlusten uppkommit att medge avdrag för denna. Endast i andra hand, under förutsättning 

att förlusten inte kan beaktas i den stat där den uppkommit och därför annars inte skulle beaktats 

alls, är förlustavdrag möjligt i moderbolagets hemviststat. Vad som gäller i den omvända 

situationen, när förlusterna istället befinner sig i moderbolaget och ett dotterbolag yrkar avdrag 

för att utjämna dessa, besvarades i viss mån i Oy AA. Till skillnad från Marks & Spencer var det i 

Oy AA dock fråga om ett koncernbidragssystem.  

I Oy AA fann EGD att gränsöverskridande koncernbidrag uppåt till ett moderbolag inte 

var avdragsgillt för dotterbolaget, eftersom det enligt domstolen skulle ha gett koncernen en 

alltför stor valmöjlighet med avseende på var vinsterna beskattades. Det var dock inte fråga om 

slutliga förluster i Oy AA och vad som hade blivit utfallet i en sådan situation diskuterades inte i 

domen då domstolen bedömde de finska reglerna som proportionella. EGD avfärdade emellertid 

möjligheten att uppställa villkor som grund för att erhålla avdrag. Därav kan slutsatsen dras att 

domstolen avvisade en prövning av fall till fall med avseende på proportionaliteten. Detta torde 

innebära att domstolen inte ser någon situation där ett koncernbidrag uppåt inte skulle ge en 

alltför stor valmöjlighet med avseende på var vinsterna beskattades. En sådan uppfattning kan 

visserligen ifrågasättas då jag har svårt att se varför ett moderbolag med slutliga förluster i 

praktiken skulle välja att ta emot ett koncernbidrag från ett utländskt dotterbolag för att sedan 

skicka det vidare och därmed inte utnyttja det själv. Domstolens ståndpunkt i proportionalitets-

prövningen tyder dock enligt min mening på att även en möjlighet att villkora avdraget med 

slutliga förluster skulle ha avfärdats av domstolen på samma grunder. 

Huruvida prövningen i Oy AA avsåg koncernbidragssystemet som sådant och inte endast 

koncernbidrag uppåt är en annan fråga som har diskuterats. Mot bakgrund av att domstolens 

argumentation i Oy AA uttryckligen synes ta sikte på just koncernbidrag uppåt från ett vinstrikt 

dotterbolag till ett förlusttyngt moderbolag, samt att EGD bör ha varit medveten om likheterna 

mellan koncernavdrags- och koncernbidragssystemen, är min uppfattning att Oy AA inte 

påverkar den genom Marks & Spencer uppkomna möjligheten att erhålla avdrag för gränsöver-

skridande koncernbidrag nedåt från ett moderbolag till ett dotterbolag med slutliga förluster. Jag 

anser således att det i Oy AA var fråga om en prövning av koncernbidrag uppåt och inte av 

koncernbidragssystemet som helhet. I de fall det rör sig om ett koncernbidragssystem synes EG-

domstolens praxis i Marks & Spencer och Oy AA sammanfattningsvis innebära att avdrag inte 

måste medges för gränsöverskridande koncernbidrag uppåt oavsett förekomsten av slutliga 
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förluster i moderbolaget. EG-rätten bör däremot även efter Oy AA medföra en rätt till avdrag för 

gränsöverskridande koncernbidrag nedåt, förutsatt att dotterbolaget har slutliga förluster.  

 

6.4.5 Gränsöverskridande koncernbidrag mellan systerbolag 

Frågan om vad som gäller vid gränsöverskridande koncernbidrag i sidled, det vill säga mellan två 

systerbolag, har inte behandlats i EG-rättslig praxis. Det går således endast att göra kvalificerade 

tolkningar av hur EGD skulle kunna bedöma denna fråga. Principiellt har etableringsfriheten 

tolkats på så sätt att endast ett moderbolag kan etablera sig i en annan medlemsstat.361 En möjlig 

ståndpunkt är därför att ett systerbolag överhuvudtaget inte kan åberopa etableringsfriheten. 

Detta synes dock vara en väldigt snäv tolkning, vilken inte torde ligga i linje med EGD:s tolkning 

av bestämmelserna om fri rörlighet ur ett brett perspektiv.362  

 Min uppfattning är att en negativ särbehandling av ett systerbolag bör ses som ett hinder 

för den etableringsfrihet som moderbolaget utnyttjade genom att etablera dotterbolag i olika 

medlemsstater. Med tanke på att koncernbidrag uppåt kan vägras enligt Oy AA och att ett gräns-

överskridande koncernbidrag mellan systerbolag är detsamma som att ett koncernbidrag uppåt 

slussas vidare nedåt till ett annat dotterbolag, bör enligt min mening ett avdrag åtminstone inte 

kunna medges med stöd av EG-rätten om det mottagande systerbolaget inte har några slutliga 

förluster. Som framgått är frågan om vad som gäller för systerbolag svårbesvarad och den blir än 

mer komplex i en situation där det mottagande systerbolaget har slutliga förluster.  

I den utsträckning domstolen vägrade avdrag fäste den i såväl Marks & Spencer som i Oy 

AA vikt vid att ett sådant avdrag skulle leda till en valmöjlighet med avseende på var förlusterna 

respektive vinsterna skall beskattas. Om avdrag för koncernbidrag uppåt utesluts av Oy AA, är 

det enligt min mening svårt att se att valmöjligheten med avseende på var koncernens vinster 

beskattas skulle bli större vid avdrag för koncernbidrag i sidled än vid koncernbidrag nedåt, 

förutsatt att det mottagande bolaget har slutliga förluster. Efter att ha erhållit ett koncernbidrag i 

sidled bör det mottagande systerbolaget nämligen inte kunna föra koncernbidraget vidare till 

moderbolaget på grund av Oy AA. Förutsatt att koncernbidrag i sidled endast är möjliga vid 

slutliga förluster, är det därutöver svårt att se av vilket skäl ett systerbolag med slutliga förluster 

som nyss erhållit ett koncernbidrag, skulle välja att skicka det vidare till ett annat systerbolag med 

slutliga förluster istället för att utnyttja det själv. Således bör det i sidled skickade koncernbidraget 

stanna i det mottagande systerbolagets hemviststat. Detta skulle därmed kunna tala för att gräns-

                                                           
361 Se ordalydelsen i artiklarna 43 och 48 EGF. 
362 Se t.ex. mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 32. 
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överskridande koncernbidrag mellan systerbolag bör vara avdragsgilla enligt EG-rätten vid 

slutliga förluster.  

Å andra sidan är som tidigare nämnts ett koncernbidrag uppåt som slussas vidare nedåt 

detsamma som ett koncernbidrag i sidled. Medges inte avdrag för koncernbidrag uppåt trots 

slutliga förluster i enlighet med Oy AA, är det logiskt att avdrag inte heller medges vid koncern-

bidrag mellan systerbolag. Dessutom har EGD som ovan nämnts traditionellt ställt högre krav på 

moderbolagets hemviststat än på den stat där den sekundära etableringen är hemmahörande, det 

vill säga värdstaten, med avseende på att motverka negativa skatteeffekter vid gränsöverskridande 

förlustutjämning.363 Då det vid koncernbidrag mellan systerbolag rör sig om koncernbidrag 

mellan två sekundära etableringar, är det i princip fråga om koncernbidrag mellan två värdstater. 

Att i en sådan situation medge avdrag i det givande dotterbolaget medför en skattemässig nackdel 

för den ”värdstat” där detta bolag är hemmahörande. Detta är en följd av denna stat förlorar 

möjligheten att beskatta den del av dotterbolagets inkomst som är hänförlig till koncernbidraget. 

Om EGD ställer lägre krav på värdstaten när det är fråga om gränsöverskridande förlust-

utjämning, talar förhållandet att det givande dotterbolagets hemviststat är att betrakta som 

värdstat, således mot att medge avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag mellan systerbolag, 

oavsett förekomsten av slutliga förluster.  

Enligt min mening väger argumenten för respektive mot att ett avdrag för gränsöver-

skridande koncernbidrag mellan systerbolag bör medges vid slutliga förluster med stöd av EG-

rätten olika tungt beroende på var de inblandade systerbolagen har sitt säte. Jag anser att en 

tolkning som når fram till ett generellt svar i alla situationer är ologisk, eftersom den valmöjlighet 

som EGD synes lägga avgörande vikt vid är olika utbredd beroende på var det givande syster-

bolaget är beläget i relation till systerbolagens närmast gemensamma moderbolag. Denna skillnad 

kan illustreras med ett exempel. Ett svenskt moderbolag har två dotterbolag, ett svenskt och ett 

tyskt. Anta att det i det tyska dotterbolaget finns slutliga förluster. Om det svenska dotterbolaget 

vill ge sitt tyska systerbolag ett koncernbidrag, är jag av uppfattningen att denna situation bör 

behandlas EG-rättsligt på samma sätt som om det svenska moderbolaget hade gett koncern-

bidraget till det tyska dotterbolaget. Det svenska dotterbolaget hade nämligen först kunnat ge 

koncernbidraget till det svenska moderbolaget som i sin tur lämnat de till det tyska dotterbolaget. 

Det rör sig i det första steget således endast om resultatutjämning inom en och samma stat, vilket 

inte föranleder någon ökning i valmöjligheten för koncernen med avseende på var vinsterna 

beskattas. Vad gäller det andra steget med koncernbidrag nedåt, är i denna situation 

                                                           
363 Se ovan avsnitt 6.2.3. 
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valmöjligheten så pass begränsad att den accepterades i Marks & Spencer. Dessa principer kan 

enligt min mening appliceras även på det svenska koncernbidragssystemet.   

Det är min uppfattning att argumenten för att medge ett avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag i sidled vid slutliga förluster därmed måste anses väga tyngre än motargumenten i 

en situation där det givande systerbolaget har hemvist i samma medlemsstat som systerbolagens 

närmast gemensamma moderbolag. I en situation där det givande systerbolaget däremot inte är 

hemmahörande i samma stat som moderbolaget, synes det emellertid bli svårt att begära avdrag 

för gränsöverskridande koncernbidrag mellan systerbolag vid slutliga förluster med stöd av EG-

rätten, då valmöjligheten i fråga om var vinsterna kan beskattas, och därmed också likheterna 

med ett koncernbidrag uppåt, blir större än vad som var fallet i Marks & Spencer. Orsaken härtill 

är att vinsterna då härstammar från en annan medlemsstat än den stat där det närmast 

gemensamma moderbolaget är hemmahörande. Denna slutsats är följaktligen förenlig även med 

EGD:s rättspraxis i Oy AA. 

 

6.4.6 Oy AA och koncernavdragssystemet  

Som framgått vid flertalet tillfällen var det i Marks & Spencer fråga om ett koncernavdragssystem, 

vilket innebär att förluster överförs från ett bolag till ett annat för att därefter dras av i det 

mottagande bolaget. I praktiken innebär det att en överföring av förluster uppåt är detsamma 

som ett koncernbidrag nedåt. Vad Oy AA innebär för de medlemsstater som i gränsöver-

skridande situationer tillämpar koncernavdragssystemet vid överföring av förluster nedåt, det vill 

säga koncernbidrag uppåt, behandlades av naturliga skäl inte i Oy AA och har inte heller senare 

prövats av EGD. Med tanke på likheterna i de båda systemens syften och ändamål, bör enligt 

min mening det faktum att avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag uppåt vägrades i Oy AA 

medföra att det blir svårt att med hjälp av etableringsfriheten hävda rätten till avdrag också i den 

situation då det rör sig om överföring av förluster nedåt till ett dotterbolag från ett förlusttyngt 

moderbolag. 

 

6.4.7 EGD accepterar likviditetsnackdel 

I de fall då gränsöverskridande förlustjämning måste medges enligt EG-rätten, uppstår en 

likviditetsnackdel för de inblandade koncernbolagen eftersom slutliga förluster är en förutsättning 

för förlustavdrag. Ett omedelbart avdrag för förluster i dotterbolag i andra medlemsstater är 

således inte möjligt med stöd av EG-rätten. Denna nackdel har domstolen emellertid accepterat 

trots kritik från såväl generaladvokaten i Lidl som i doktrinen. Kritikerna har hävdat att ett direkt-

avdrag i kombination med en återföringsregel vore en mindre inskränkande åtgärd. EGD synes 
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dock anse att ett införande av en sådan regel ligger utanför dess kompetensområde och istället 

kräver harmoniserade bestämmelser antagna av gemenskapslagstiftaren.  

Det faktum att kommissionen tidigare dragit tillbaka ett direktiv gällande gränsöver-

skridande förlustutjämning för att enhetlighet inte kunde uppnås i rådet och därefter publicerat 

ett meddelande för att uppmuntra nationella åtgärder, talar för att en gemensam reglering synes 

svåruppnåelig på gemenskapsrättens nuvarande stadium. Ett enhetligt system med exempelvis 

direktavdrag och efterföljande återföring torde vara en bättre lösning på den inre marknaden för 

såväl skattebetalarna som medlemsstaterna. I dagsläget synes emellertid medlemsstaternas 

respektive nationella budget sätta stopp för ett beslut gällande en sådan harmonisering av gräns-

överskridande förlustutjämning. 
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Kapitel 7  Gränsöverskridande koncernbidrag i svensk 

praxis 

 

7.1 Inledning 

Innan regeringsrättsdomarna i koncernbidragsmålen meddelades i mars 2009 var Lindex-målet364 

utan tvekan det svenska mål som har fått störst uppmärksamhet på området gränsöverskridande 

förlustutjämning och de svenska koncernbidragsreglernas kompatibilitet med EG-rätten. Det är 

framförallt länsrättens dom från 2005, vari AB Lindex medgavs avdrag för koncernbidrag till ett 

tyskt dotterbolag, som fått störst uppmärksamhet och väckt diskussion såväl i Sverige som inter-

nationellt. Först nästan fyra år efter länsrättens dom i Lindex-målet, den 11 mars 2009, skulle de 

första svenska domarna beträffande gränsöverskridande förlustutjämning meddelas från högsta 

instans i form av Regeringsrättens domar i de så kallade koncernbidragsmålen.365 

Som bakgrund till svensk praxis avseende gränsöverskridande koncernbidrag inleds detta 

kapitel med en kortfattad presentation av Lindex-målet och de frågor som härigenom togs upp 

till diskussion i doktrinen. I första hand syftar dock kapitlet till att presentera, systematisera och 

analysera Regeringsrättens domar i koncernbidragsmålen och Regeringsrättens tolkning med 

avseende på de svenska koncernbidragsreglernas kompatibilitet med EG-rätten. De slutsatser 

som dras i detta kapitel kommer senare att användas för att närmare analysera EG-rättens 

inverkan på de svenska koncernbidragsreglerna i kapitel åtta. 

 

7.2 Lindex-målet 

Omständigheterna i Lindex-målet var förhållandevis enkla.366 Moderbolaget AB Lindex (fortsätt-

ningsvis Lindex) hade under beskattningsåren 2002 och 2003 lämnat koncernbidrag på totalt 

omkring 180 miljoner till sitt helägda tyska dotterbolag Lindex GmbH. Skatteverkets beslut 

innebar att Lindex inte medgavs avdrag för koncernbidragen.367 Lindex överklagade dessa beslut 

till länsrätten och yrkade att det stred mot etableringsfriheten att inte medge avdrag för koncern-

bidragen. Länsrätten meddelade domen i målet den 30 maj 2005, i vilken den med stöd av EG-

rätten fann att Lindex hade rätt till avdrag för de lämnade koncernbidragen.368 I detta samman-

                                                           
364 Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 15 maj 2008 i mål nr 4321--4322-05. 
365 Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06, 6512-06, 7322-06, 7444-06, 1648-07, 1650-07, 
1651-07, 1652-07, 3268-07 och 1267-08. 
366 Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 15 maj 2008 i mål nr 4321--4322-05. 
367 Besluten var fattade av dels Skattemyndigheten i Göteborg och dels Skatteverket, då detta endast har 
organisatoriska orsaker har jag av förenklingsskäl valt att endast omnämna Skatteverket. 
368 Dom meddelad av Länsrätten i Vänersborg den 30 maj 2005 i mål nr 652-04 och 438-05. 
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hang bör uppmärksammas att domen således meddelades före EGD:s dom i Marks & Spencer, 

domen grundades därmed på generaladvokatens yttrande i Marks & Spencer. 

 Länsrätten konstaterade att det var ostridigt att Lindex enligt koncernbidragsreglernas orda-

lydelse inte uppfyllde kraven för avdrag för koncernbidrag eftersom Lindex GmbH inte var skatt-

skyldigt i Sverige. Ingen av parterna yrkade att förhandsavgörande inhämtades från EGD och 

länsrätten själv ansåg att rättsläget inom gemenskapsrätten var så pass klart att ett sådant inte var 

nödvändigt. Länsrätten ifrågasatte därför vidare om koncernbidragsreglerna utgjorde en 

inskränkning av etableringsfriheten. Härvid påpekades att koncernbidragsreglerna innebär en 

skatteförmån för koncernen. Att en sådan skatteförmån vägrades på grund av ett krav på 

mottagarens skattskyldighet i Sverige utgjorde enligt länsrätten ett uppenbart hinder för bildande 

av dotterbolag i andra medlemsstater och därmed en inskränkning av etableringsfriheten.  

Frågan var om denna inskränkning kunde anses berättigad. Flertalet argument som 

traditionellt hävdats i EGD för att rättfärdiga ett hinder i intern rätt avhandlades, häribland 

skattesystemets inre sammanhang. Länsrätten menade dock att denna rättfärdigandegrund inte 

kunde åberopas när det inte finns något direkt samband på grund av att det rör sig om olika 

skattesubjekt. Då Lindex och Lindex GmbH var olika skattesubjekt var grunden således inte 

aktuell. Länsrätten anförde slutligen att även om koncernbidraget inte var skattepliktigt i Tyskland 

strider detta inte mot skattesystemets inre sammanhang, utan är en direkt följd av att två länder 

valt att utforma skattesystemen på olika sätt. Länsrätten ansåg därmed att inskränkningen inte var 

rättfärdigad och medgav därför Lindex avdrag för lämnade koncernbidrag till Lindex GmbH. 

 Länsrättens dom i Lindex-målet har uppmärksammats flitigt i framförallt Sverige men även 

internationellt.369 I svensk doktrin väckte målet av naturliga skäl frågan om hur de svenska 

koncernbidragsreglerna förhåller sig till EG-rätten. Framförallt Brokelind har deltagit i denna 

diskussion.370 Hon har även analyserat länsrättsdomen i Lindex-målet med avseende på de 

svenska domstolarnas obenägenhet att inhämta förhandsavgöranden från EGD.371 Internationellt 

har målet uppmärksammats dels av den anledningen att länsrätten mer än ett halvår före domen i 

Marks & Spencer ansåg att rättsläget var så pass klart att ett förhandsavgörande från EGD inte var 

nödvändig att inhämta och dels för att länsrätten vid denna tidpunkt faktiskt ansåg att avdrag för 

koncernbidrag vid gränsöverskridande förlustutjämning skulle medges enligt EG-rätten.372 

                                                           
369 Se t.ex. C Brokelind, Lindex-målet i sitt sammanhang, Svensk skattetidning, 2005, s. 642-647; Brokelind, Lindex-målet, 
fortsättning och slut?, s. 650-660; Brokelind, Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i målet Oy AA, s. 529-537 och 
Wimpissinger, s. 175. 
370 Brokelind, Lindex-målet, fortsättning och slut?, s. 657-660; Brokelind, Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i målet 
Oy AA, s. 532-535. 
371 Brokelind, Lindex-målet i sitt sammanhang, s. 642-647. 
372 Wimpissinger, s. 175. 
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 Inte helt oväntat överklagades länsrättens dom till kammarrätten som först den 15 maj 

2008, nästen tre år senare, meddelade sin dom i målet.373 Därigenom inväntade kammarrätten 

EGD:s domar i såväl Marks & Spencer som Oy AA. I domskälen diskuterade kammarrätten hur 

Marks & Spencer och Oy AA förhåller sig till varandra. Kammarrätten drog slutsatsen att de olika 

utgångarna i målen inte kan förklaras med att Marks & Spencer och Oy AA behandlar två olika 

situationer. Istället fann kammarrätten att EGD genom en rad generella uttalanden i Oy AA-

domen tar avstånd från de principer som kommit till uttryck i Marks & Spencer-domen. Mot 

bakgrund av likheterna mellan de svenska och de finska koncernbidragsreglerna, vilka prövades i 

Oy AA, ansåg kammarrätten således att EG-rätten inte utgjorde stöd för att bevilja Lindex avdrag 

för koncernbidrag till sitt tyska dotterbolag. Kammarrätten upphävde därför länsrättens dom.  

Med hänsyn till vad som framkommit i analysen angående när gränsöverskridande förlust-

utjämning måste medges enligt EG-rätten, är min uppfattning att kammarrättens gjorde en 

felaktig tolkning av domen i Oy AA. Kammarrätten synes utgå från att Oy AA innebär en 

ändring av praxis medan jag istället anser att det rör sig om en utveckling av praxis som tar sikte 

på två skilda situationer. Utgången i den meningen att Lindex inte medgavs avdrag är visserligen 

som sådan förenlig med EG-rätten, däremot ansluter jag mig inte till skälen bakom denna 

bedömning. Lindex borde enligt min mening ha nekats avdrag men inte av den anledningen att 

Oy AA förhindrade möjligheten till avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag, utan eftersom 

det i Lindex-målet inte synes ha varit fråga om slutliga förluster i dotterbolaget. Också Regerings-

rättens nytillkomna rättspraxis i koncernbidragsmålen går i sistnämnda riktning.374 Dessa domar 

meddelades i mars 2009 och är ett resultat av flertalet överklagade förhandsbesked från Skatte-

rättsnämnden. Till följd härav finns det i fråga om rätten till avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag numera prejudicerande uttalanden från högsta instans. 

 

7.3 Regeringsrättens domar i koncernbidragsmålen 

 

7.3.1 Olika motiveringar i tre typsituationer 

Regeringsrättens tio domar i koncernbidragsmålen kan delas in i tre typsituationer utifrån den 

argumentation som ligger till grund för Regeringsrättens bedömning.375 Den första situationen 

omfattar koncernbidrag till utländskt dotterbolag inom EES då dotterbolaget skall likvideras. 

Nästa situation omfattar koncernbidrag till utländskt dotterbolag inom EES, vars förluster gått 

                                                           
373 Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 15 maj 2008 i mål nr 4321--4322-05. 
374 Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06, 7322-06 och 1267-08. 
375 Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06, 6512-06, 7322-06, 7444-06, 1648-07, 1650-07, 
1651-07, 1652-07, 3628-07 och 1267-08. 
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förlorade efter viss tid enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat. Den tredje och sista 

situationen utgörs av koncernbidrag till moder- eller systerbolag inom EES.  

I den förstnämnda av dessa tre typsituationer medgav Regeringsrätten avdrag för gräns-

överskridande koncernbidrag, medan avdrag vägrades i de andra två situationerna. Denna 

systematisering och indelning av de tio regeringsrättsdomarna i tre situationer görs av flertalet 

anledningar. Flera av målen behandlar likvärdiga situationer där Regeringsrättens gör samma 

bedömning, varför en detaljerad genomgång av alla mål endast skulle leda till upprepningar. För 

det andra bidrar en sådan indelning enligt min mening till en överblickbar och förståelig 

presentation och analys av väldigt komplexa frågeställningar.  

Syftet med detta kapitel är att analysera hur Regeringsrättens tolkning av de svenska 

koncernbidragsreglernas kompatibilitet med EG-rätten i koncernbidragsmålen står sig i 

förhållande till när gränsöverskridande förlustutjämning måste medges enligt EG-rätten. 

Regeringsrättens domar i koncernbidragsmålen ger enligt min mening upphov till ett antal 

tolkningssvårigheter och problem. Mitt syfte är att synliggöra dessa, för att på så sätt kunna 

diskutera motiven bakom en viss vald lösning, alternativa tolkningar samt konsekvenser. I 

möjligaste mån har jag även för avsikt att dra slutsatser med avseende på vilka tolkningar som är 

förenliga med EG-rätten. 

 
7.3.2 Koncernbidrag i samband med dotterbolagens likvidation  

 

7.3.2.1 Inledande kommentarer 

Regeringsrätten (fortsättningsvis RR) medgav avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag från 

svenskt moderbolag till utländskt dotterbolag inom EES i de fall då det mottagande dotterbolaget 

skulle likvideras. Denna situation återfinns i mål nr 6511-06376, 7322-06377 och 1267-08378. RR 

använde i samtliga mål ordagrant samma motivering med avseende på koncernbidrag som 

lämnats till utländska dotterbolag inom EES som skulle likvideras. RR bedömning analyseras 

därför vidare utifrån omständigheterna i ett av målen, närmare bestämt mål 6511-06. 

 

7.3.2.2 Omständigheterna i målet 

I mål 6511-06 hade ett svenskt moderbolag för avsikt att lämna koncernbidrag till helägda dotter-

bolag i Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Nederländerna. Samtliga dotterbolag hade gått 

                                                           
376 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06. 
377 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 7322-06; målet behandlade även koncernbidrag till utländskt 
dotterbolag inom EES där förlusterna efter viss tid gått förlorade enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat, 
vilket behandlas nedan i avsnitt 7.3.3. 
378 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1267-08. 
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med underskott och räknade med att dessa skulle fortsätta under kommande år. Det 

nederländska dotterbolaget skulle likvideras medan övriga dotterbolag skulle fortsätta verksam-

heten. Ett koncernbidrag var skattepliktig inkomst i Danmark, Finland och Norge men däremot 

skattefritt i Tyskland och Nederländerna. Skatterättsnämnden (fortsättningsvis SRN) fann att det 

svenska moderbolaget skulle medges avdrag för koncernbidrag till det nederländska dotterbolaget 

eftersom det av EGD:s dom i Marks & Spencer får anses följa att förutsättningen att det inte 

längre finns någon möjlighet att utnyttja förlusten i dotterbolagets hemviststat är uppfylld då ett 

utländskt dotterbolag likvideras.379 Med avseende på övriga dotterbolag ansågs moderbolaget inte 

ha visat att rätt till avdrag för koncernbidrag förelåg. 

 

7.3.2.3 Förelåg ett hinder för etableringsfriheten? 

Målet överklagades till RR och eftersom det nederländska bolaget till skillnad från övriga dotter-

bolag skulle likvideras valde domstolen att pröva avdrag för koncernbidraget till detta bolag 

separat. RR inledde denna prövning med att konstatera att förutsättningarna för avdrag för 

koncernbidrag inte var uppfyllda enligt svensk rätt.380 Det nederländska dotterbolaget var inte 

skattskyldigt i Sverige för sin näringsverksamhet, inte heller var koncernbidraget skattepliktigt 

enligt nederländsk rätt. Därmed brast såväl kravet på att bolaget skall vara skattskyldigt i Sverige 

liksom att bidraget skall tas upp till beskattning hos mottagaren. Frågan var om de svenska 

reglerna stred mot etableringsfriheten enligt artiklarna 43 och 48 EGF.  

RR instämde i SRN:s uppfattning att prövningen av de svenska koncernbidragsreglernas 

förenlighet med EG-rätten bör göras med vägledning av de principer som ligger till grund för 

EGD:s dom i Marks & Spencer. Av denna dom kunde enligt RR slutsatsen dras att reglerna 

innebär en inskränkning av etableringsfriheten om det svenska moderbolaget kunnat tillgodogöra 

sig förluster vid avvecklingen av ett svenskt dotterbolag. Av skäl som redovisades senare i 

prövningen konstaterade RR att det nederländska bolaget hade kunnat tillgodogöra sig ett svenskt 

dotterbolags förluster i viss utsträckning. Eftersom det svenska systemet inte i något fall medger 

ett svenskt moderföretag avdrag för förluster som uppkommit i ett direkt helägt utländskt dotter-

företag ansåg RR därför att de svenska reglerna innebar en inskränkning av etableringsfriheten. 

 

7.3.2.4 Kunde hindret rättfärdigas och uppfyllde det proportionalitetskravet? 

RR påpekade att det framgår av EGD: praxis att inskränkningar, av det slag som de svenska 

koncernbidragsreglerna innehåller i form av kravet på skattskyldighet, kan rättfärdigas om de 

uppställts i syfte att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlems-

                                                           
379 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 29 september 2006, dnr 206-04/D. 
380 35 kap. 2 och 3 §§ IL. 
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staterna, hindra att förlusterna beaktas två gånger samt förhindra skatteundandragande. RR 

kommenterade emellertid inte att det av Oy AA och Lidl framgår att två av dessa grunder är 

tillräckliga för att rättfärdiga regler av det slag som var aktuella i målet. Orsaken torde enligt min 

mening hänga samman med att RR i detta sammanhang endast lade principerna i Marks & Spencer 

till grund för rättfärdigandeprövningen. RR företog härvid ingen konkret prövning av huruvida 

dessa rättfärdigandegrunder faktiskt aktualiserades i målet i fråga utan konstaterade endast att 

reglerna utöver att vara rättfärdigade även måste uppfylla proportionalitetskravet. Detta är enligt 

min mening en brist i domen med avseende på möjligheten att följa RR:s resonemang. Det hade 

dessutom varit intressant att få veta hur RR ställer sig till om risken för att förlusterna beaktas två 

gånger aktualiseras av de svenska reglerna, då denna grund avfärdades av EGD i Oy AA. 

Enligt RR kunde den slutsatsen dras av EGD:s avgöranden att skattskyldighetskravet inte 

är proportionellt när det är fråga om att täcka definitiva förluster och motsvarande begränsning 

inte gäller för ett svenskt dotterbolag. Det bör i detta sammanhang uppmärksammas att RR 

använder sig av begreppet definitiva förluster då de åsyftar vad jag tidigare refererat till som 

slutliga förluster. Till skillnad från Skatteverket menade RR att Oy AA inte kunde tas till intäkt för 

att kravet på skattskyldighet för det bidragsmottagande företaget kan rättfärdigas i det fall som nu 

var föremål för prövning. Detta var i Oy AA nämligen inte, som i Marks & Spencer och det nu 

aktuella fallet, fråga om en definitiv förlust i ett av moderföretag direkt helägt dotterbolag. RR 

synes således vara av uppfattningen att Marks & Spencer och Oy AA behandlar två olika 

situationer och att den möjlighet till avdrag för slutlig förlust i utländskt dotterbolag som 

initierades genom Marks & Spencer inte utesluts av Oy AA. Som tidigare framkommit är detta 

också min bedömning av förhållandet mellan de två målen.381 

Ordvalet att Oy AA inte kan tas till intäkt för att de svenska reglerna ”kan rättfärdigas” i 

den aktuella situationen kan emellertid ifrågasättas. I såväl Marks & Spencer som Oy AA kunde 

reglerna rättfärdigas, skillnaden var att de i Marks & Spencer inte ansågs proportionella när det var 

fråga om slutliga förluster. Sannolikt bör även de svenska reglerna som huvudregel kunna 

rättfärdigas, vad Oy AA enligt min mening däremot inte kan tas till intäkt för, är att det skulle 

vara proportionellt att vägra avdrag för koncernbidrag till utländskt dotterbolag med slutliga 

förluster. RR jämförde det mål som den själv prövade med situationen i Marks & Spencer, vari det 

inte ansågs proportionellt att vägra avdrag för slutliga förluster. RR synes i detta sammanhang 

således ha blandat samman prövningen av huruvida reglerna kan anses rättfärdigade med 

proportionalitetsprövningen. Då RR som ovan nämnts inte gör någon konkret prövning av 

rättfärdigandegrunderna är det svårt att säga något med säkerhet. Med tanke på att RR 

                                                           
381 Se ovan avsnitt 6.2.3 och 6.4.4. 
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dessförinnan uttalat att det är oproportionellt att inte medge avdrag för definitiva förluster pekar 

dock det mesta på att RR egentligen avsåg att Oy AA inte kan tas till intäkt för att kravet på skatt-

skyldighet ”kan anses proportionellt” i den situation som nu var föremål för prövning. 

RR övergick därefter till frågan om det svenska moderbolaget hade kunnat tillgodogöra sig 

ett avdrag för definitiva förluster i ett svenskt dotterföretag. RR inledde med att konstatera att det 

är först när en likvidation har avslutats som det enligt svensk rätt är möjligt att avgöra om en 

slutlig vinst eller förlust uppkommit i bolaget. Det bör förtydligas att RR i detta sammanhang 

med slutlig förlust inte avser situationen i Marks & Spencer, vilken den istället benämner definitiv 

förlust, utan den slutgiltiga förlusten eller vinsten som uppkommer i ett företaget då likvidationen 

avslutats. Vidare påpekades att likvidationen behandlas som en avyttring av andelarna. Eventuell 

kapitalvinst respektive kapitalförlust som härigenom uppstår är varken skattepliktig eller 

avdragsgill, förutsatt att bolaget är onoterat.  

Vidare erinrade RR om att ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett dotterföretag är 

avdragsgillt förutsatt att dotterföretaget varit helägt under såväl givarens som mottagarens hela 

beskattningsår. Det beskattningsår likvidationen avslutats kan ett svenskt moderföretag därmed 

inte genom koncernbidrag tillgodogöra sig förlusten i ett svenskt dotterföretag. Om avdrag för 

koncernbidrag skulle medges detta år, poängterade RR att bestämmelserna om avdragsförbud för 

kapitalförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar helt skulle sakna verkan. Mot denna 

bakgrund av vad som gäller för koncernbidrag till ett svenskt dotterbolag uttalade RR att de 

svenska koncernbidragsreglerna därför inte kan anses diskriminera ett utländskt företag med 

avseende på möjligheten att täcka en förlust i dotterbolaget det år en likvidation har avslutats. 

RR konstaterade att den emellertid tolkar gemenskapsrätten som innefattande en skyldighet 

att åstadkomma en faktisk likabehandling i fråga om risktagande. Ett svenskt moderföretag kan 

senast vid upprättandet av bokslut för sista hela beskattningsåret för dotterföretaget, vilket 

normalt sker det år likvidationen avslutats, besluta om koncernbidrag till dotterföretaget. Ett 

rationellt agerande från moderföretagets sida är att vid nämnda tidpunkt besluta om koncern-

bidrag för att undvika att dotterföretagets förluster helt eller delvis inte kan utnyttjas vid 

inkomstbeskattningen det året likvidationen avslutats. RR drog slutsatsen att det av den orsaken 

bör vara möjligt att tillgodogöra sig en motsvarande förlust i förhållande till direkt helägda dotter-

företag inom EES-området. Detta uttalande kan tolkas som att RR ansåg att det mottagande 

utländska dotterbolaget måste vara direktägt för att avdrag ska kunna medges. Ett sådant krav 

kan enligt min mening emellertid inte utläsas ur Marks & Spencer. Det är inte heller en förutsätt-

ning för avdrag i en inhemsk situation om koncernbidraget hade kunnat lämnas stegvis. Det kan 
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således ifrågasättas om ett krav på direktägande i den gränsöverskridande situationen verkligen är 

förenligt med EG-rätten. 

 

7.3.2.5 Hur skall koncernbidragets storlek beräknas? 

För att uppnå likabehandling med svenska dotterföretag som skall likvideras, fann RR att den 

förlust som bestämmer koncernbidragets storlek inte får överstiga ett belopp motsvarande den 

förlust som uppkommit i dotterföretaget vid utgången av företagets sista hela beskattningsår. 

Koncernbidraget får inte heller överstiga ett belopp motsvarande den slutliga förlusten, beräknad 

enligt båda staternas skatteregler. Detta kan beräknas först när likvidationen avslutats. Avdrag 

skall medges med det lägsta beloppet enligt nämnda beräkningar.  

Denna lösning med avseende på hur koncernbidragets storlek skall beräknas, ger enligt min 

mening upphov till flertalet tolkningssvårigheter och problem, såväl i relation till EG-rätten som i 

praktiken. Utifrån ordalydelsen tyder RR:s uttalande på att tre beräkningar skall göras. För det 

första förlusten i dotterföretaget vid utgången av företagets sista hela beskattningsår, för det 

andra den slutliga förlusten i dotterföretaget enligt svenska regler och slutligen den slutliga 

förlusten i dotterföretaget enligt reglerna i dotterbolagets hemviststat.  

Som behandlats i kapitel fem hade parterna i Marks & Spencer kommit överens om att 

förlusten skulle beräknas enligt reglerna i moderbolagets stat, EGD behövde därför inte ta 

ställning till frågan.382 Frågan är således oklar EG-rättsligt, min uppfattning är dock att EGD 

strävar efter likabehandling med den inhemska situationen, varför moderbolagets regler bör ligga 

till grund för beräkningen av förlusten. Att det är moderbolagets regler som skall verka som 

utgångspunkt för beräkningen synes även vara den övervägande uppfattningen i doktrinen.383 Ur 

ett praktiskt perspektiv bör det emellertid uppmärksammas att en sådan omräkning av dotter-

bolagets resultat enligt reglerna i moderbolagets hemviststat, kan kräva stora resurser och leda till 

höga administrativa kostnader för moderbolaget. Risken finns nämligen att staternas skatteregler 

skiljer sig åt med avseende på exempelvis avskrivningar och värdering eller i behandlingen av 

vissa poster, till exempel gåvor, sponsring och kostnader för forskning och utveckling. 

Den första beräkningen som skall göras enligt RR avser förlusten i dotterföretaget vid 

utgången av företagets sista hela beskattningsår. RR specificerade inte uttryckligen enligt vilket 

lands regler denna förstnämnda beräkning skulle ske, men med tanke på att hänvisning görs till 

likabehandling med svenska företag torde den ha avsett svenska regler. Enligt min mening leder 

en sådan beräkning mycket riktigt till likabehandling med svenska företag, varför en sådan 

                                                           
382 Se ovan avsnitt 5.4. 
383 Pelin, s. 443; Lang, s. 62; Terra & Wattel, s. 654. 



79 

tolkning synes förenlig med EG-rätten. Frågan är dock varför RR ansåg att hänsyn dessutom 

skulle tas till den slutliga förlusten vid beräkningen av avdraget.  

Som tidigare nämnts synes RR med begreppet slutlig förlust åsyfta den slutgiltiga förlusten 

då likvidationen avslutats. Att RR ansåg att hänsyn även skulle tas till denna förlust är i sig inte 

svårt att förstå. Detta kan illustreras med ett exempel, anta att det utländska dotterbolaget efter 

utgången av dess sista hela beskattningsår börjar gå med vinst av en eller annan orsak. Om 

dotterföretaget i hemviststaten får dra av den ackumulerade förlusten helt eller delvis mot dessa 

uppkomna vinster, medför det att den slutliga förlusten blir mindre än förlusten vid utgången av 

dotterföretagets sista hela beskattningsår. Skulle koncernbidraget i en sådan situation belopps-

mässigt fastställas till förlusten vid utgången av dotterföretagets sista hela beskattningsår, skulle 

moderbolaget få ett avdrag större än den slutliga förlusten. Förlusten vid utgången av dotter-

företagets sista hela beskattningsår kan nämligen inte betraktas som en slutlig/definitiv förlust så 

som den definieras i Marks & Spencer, eftersom dotterbolaget i en sådan situation först efter att 

likvidationen avslutats uttömt alla möjligheter som finns i hemviststaten att utnyttja förlusten.  

Frågan är då av vilka skäl RR menade att den slutliga förlusten skulle beräknas enligt båda 

staternas regler. RR la vikt vid att gemenskaprätten innebär en rätt till likabehandling. Att 

förlusten därför skall beräknas enligt svenska regler synes således vara en logisk följd härav. 

Skälen till varför förlusten dessutom skall beräknas enligt reglerna i dotterbolagets hemviststat är 

mer svårbedömda. Argument som talar för att beräkningen av den slutliga förlusten bör ske enligt 

dotterbolagets regler är dels att den slutliga förlusten uppkommit enligt just dessa regler och dels 

de ovan diskuterade kostnadsmässiga nackdelar som en omräkning enligt den andra statens regler 

för med sig. Inget av dessa argument utgår emellertid från att beräkningen dessutom skall ske 

enligt reglerna i moderbolagets hemviststat, utan det är snarare fråga om en alternativ lösning. 

Det synes således finnas EG-rättsliga argument som talar för att beräkningen av den 

slutliga förlusten skall ske antingen enligt den ena eller den andra statens regler. RR uttalade dock 

att beräkningen skall ske enligt båda staternas regler, varvid avdrag medges med det lägsta 

beloppet. Jag har svårt att se att skälen till en sådan lösning kan motiveras med stöd av EG-

rätten. Inte heller förenklingsskäl synes motivera en sådan lösning, att bolagen tvingas beräkna 

förlusten enligt båda ländernas regler är snarare den mest komplicerade lösningen för skatte-

betalarna. Ur ett förenklingsperspektiv hade istället en beräkning enligt reglerna i dotterbolagets 

hemviststat varit att föredra. Orsaken är att detta belopp redan finns tillgängligt i dotterbolagets 

redovisning och att en beräkning enligt reglerna i moderbolagets hemviststat sannolikt leder till 

kostsamma omräkningar. Rent EG-rättsligt anser jag dock att argumenten för en beräkning enligt 

reglerna i moderbolagets hemviststat väger tyngre.  
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Varken en EG-rättslig motivering eller förenklingsskäl synes således vara orsaken till RR:s 

bedömning att beräkningen skall ske enligt båda staternas regler. Istället verkar det närmast vara 

fråga om ett försök att skydda skattebasen. Orsaken härtill är att beräkningar av förlusten enligt 

båda staternas regler, varvid avdrag medges med det lägsta beloppet, medför minsta möjliga 

minskning av den svenska skattebasen. En sådan förklaring torde dessutom vara mest logisk. 

Hänsyn skall tas till de interna reglerna i dotterbolagets hemstat förutsatt att dessa innebär att 

förlusten och således koncernbidraget blir mindre än vid en beräkning enligt svenska regler. Ur 

ett nationellt skatterättsligt perspektiv är ett sådant motiv därmed förståeligt, EG-rättsligt kan det 

emellertid ifrågasättas. 

EGD har avvisat bevarandet av skatteintäkter som rättfärdigandegrund för inskränkande 

nationella regler.384 Om skyddet av skattebasen fått betydelse i RR bedömning innebär det att RR 

valt en viss lösning på ett EG-rättsligt problem som är baserad på skäl som i sig inte godtas i EG-

rättsliga sammanhang. Detta synes enligt min mening vara något motsägelsefullt. Dock måste 

framhållas att det trots allt fortfarande är medlemsstaterna som har kompetensen på den direkta 

beskattningens område. Då det inte heller finns någon rättspraxis från EGD i frågan är det 

följaktligen svårt att säga att en beräkning enligt båda medlemsstaternas regler strider mot EG-

rätten. Tydligt är emellertid att RR:s garderande lösning skyddar den svenska skattebasen i största 

möjliga utsträckning i de fall då Sverige måste medge avdrag för förlusten. 

Som ovan framkommit skall således den slutliga förlusten beräknas enligt båda staternas 

regler och skälen till detta kan hänga samman med en önskan om att skydda den svenska skatte-

basen. Oavsett skälen härtill kan emellertid ifrågasättas varför förlusten vid utgången av dotter-

företagets sista hela beskattningsår i så fall skall beräknas endast enligt svenska regler eftersom 

RR synes ha utgått från lägsta värdets princip. Det finns enligt min uppfattning åtminstone två 

tänkbara förklaringar. Det ena tolkningsalternativet är att RR i denna del valt att använda sig av 

en otydlig ordalydelse i domen och egentligen avsåg att även förlusten vid utgången av dotter-

bolagets sista hela beskattningsår skulle beräknas enligt båda staternas regler. Denna tolkning är 

logisk i det avseendet att en beräkning av denna förlust enligt reglerna i dotterbolagets 

hemviststat faktiskt skulle kunna vara lägre än de övriga tre beloppen och att avdrag skall medges 

med det lägsta beloppet. Varför skulle RR i ett sådant fall medge avdrag för ett större belopp? 

Den andra möjligheten är att RR ansåg att detta belopp endast skulle beräknas enligt 

svenska regler eftersom det hängde samman med en svensk egenhet i lagstiftningen, det vill säga 

att reglerna om kapitalvinstbeskattning av onoterade aktier i helägda dotterföretag är systematiskt 

samordnade med koncernbidragsreglerna. En sådan tolkning skulle ligga i linje med domens 

                                                           
384 Se t.ex. mål C-136/00 Danner, p. 56 och mål C-264 ICI, p. 28. 
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ordalydelse. Om orsaken till att den slutliga förlusten skall beräknas enligt båda staternas regler är 

förknippad med skyddet av skattebasen, synes en sådan förklaring dock mindre sannolik. Om 

RR:s avsikt var att tillämpa lägsta värdets princip, bör RR ha avsett att även förlusterna vid 

utgången av dotterbolagets sista hela beskattningsår skulle beräknas enligt båda staternas regler. 

Det skulle under dessa förhållanden röra sig om totalt fyra beräkningar som skall beräknas och 

jämföras. Framförallt domens ordalydelse samt att det rör sig om en svensk egenhet i 

lagstiftningen kan däremot anses tala för totalt tre beräkningar. Utifrån ordalydelsen, att RR kan 

ha haft skäl som jag inte kan urskilja samt att totalt tre beräkningar kan vara fördelaktigare utifrån 

skattebetalarens perspektiv, väger enligt min mening argumenten tyngre för en tolkning där 

beräkningen av förlusterna vid utgången av dotterbolagets sista hela beskattningsår endast skall 

ske enligt svenska regler. 

Oavsett om RR avsåg att tre eller fyra jämförelsebelopp skulle beräknas står det klart att 

den valda lösningen kan medföra stora administrativa kostnader för bolagen med avseende på 

omräkningen enligt svenska regler av det utländska dotterbolagets resultat vid två olika 

tidpunkter. Själva beräkningen torde även medföra praktiska svårigheter, förutom att reglerna i 

moderbolagets hemviststat kan se annorlunda ut framgår inte i domen vilken utgångspunkt 

förlustberäkningen skall ha bakåt i tiden. Skall beräkningen utgå från den tidpunkt då bolaget 

grundades eller är det tillräckligt att utgå från året efter det år då bolaget senast gick med vinst? 

 Ett bolag kan från tidpunken för dess grundande stadigt gå med vinst för att sedan komma 

till en tidpunkt då det därefter konstant går med förlust. Under ett bolags livslängd synes det 

emellertid inte osannolikt att resultatet kan fluktuera mellan vinst och förlust från ett år till ett 

annat. De ackumulerade förlusterna kan således hänföra sig till en tidpunkt långt bakåt i tiden, 

speciellt för bolag i de medlemsstater där möjligheten att rulla underskott är obegränsad i tiden. 

Om reglerna för resultatberäkning skiljer sig åt mellan de två staterna, synes det enligt min 

mening inte ha någon betydelse för omräkningen om bolaget först i flera år endast gått med vinst 

och sedan flera år med förlust eller om resultatet fluktuerat från år till år. Skillnaden i reglerna kan 

nämligen medföra skillnader i förlustens storlek eller rentav att en förlust enligt reglerna i dotter-

bolagets hemviststat gått med förlust är en vinst enligt beräkningarna i den andra staten och vice 

versa. För att uppnå en så korrekt beräkning som möjligt bör beräkningen därför utgå från 

tidpunkten för bolagets bildande. RR:s dom visar således att det i teorin är möjligt för bolagen att 

erhålla avdrag. Det är emellertid uppenbart att de höga krav som ställs på bolagen med avseende 

på de beräkningar som måste göras, kan leda till det faktiska erhållandet av ett avdrag försvåras i 

praktiken. 
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7.3.2.6 Vid vilken tidpunkt medges avdrag för koncernbidraget? 

När det gäller tidpunkten för avdraget uttalade RR att avdrag för koncernbidrag bör medges vid 

moderföretagets taxering för det beskattningsår under vilket likvidationen av dotterföretaget 

avslutats, eftersom det först då är säkerställt att förlusten är definitiv. Såväl RR:s lösning med 

avseende på beräkningen av koncernbidragets storlek, som valet av avdragstidpunkt, måste ses 

mot bakgrund av att ett koncernbidrag till ett likviderat svenskt dotterbolag inte är avdragsgillt för 

moderbolaget vid taxeringen för likvidationsåret.385   

Senaste tidpunkten för ett svenskt moderbolag att erhålla avdrag för koncernbidrag till ett 

svenskt dotterbolag är vid taxeringen för dotterbolagets sista hela beskattningsår. Konsekvensen 

blir således att ett svenskt moderbolag i en rent inhemsk situation medges avdrag vid taxeringen 

för dotterbolagets sista hela beskattningsår, medan motsvarande avdrag i en gränsöverskridande 

situation tidigast erhålls vid taxeringen för beskattningsåret därpå. Med tanke på att RR vill att 

hänsyn skall kunna tas även till den slutliga förlusten i företaget då likvidationen avslutats, synes 

denna lösning emellertid rationell. Om avdrag istället skulle medges vid taxeringen för det 

utländska dotterbolagets sista hela beskattningsår, är risken överhängande att likvidationen ännu 

inte är avslutad och att den slutliga förlusten därmed inte är fastställd. Sverige kan beskatta 

eventuell vinst som uppstår efter ett svenskt dotterbolags sista hela beskattningsår, motsvarande 

möjlighet finns inte med avseende på det utländska dotterbolaget, vilket istället beskattas i dess 

hemviststat. Tidpunkten för avdraget är således förståelig, faktum är dock att den leder till en 

likviditetsnackdel i den gränsöverskridande situationen.  

EGD har visserligen godtagit att en likviditetsnackdel uppstår för gränsöverskridande 

koncerner till följd av att avdrag endast måste medges för slutliga förluster i dotterbolaget. Denna 

likviditetsnackdel tar dock sikte på att inget avdrag medges direkt, utan först då slutliga förluster 

är för handen. För ett svenskt moderbolag med ett utländskt dotterbolag, vilket har slutliga 

förluster, föreligger först och främst denna likviditetsnackdel. Därtill kan man även tala om en 

andra likviditetsnackdel i den meningen att om det utländska dotterbolaget likvideras och slutliga 

förluster faktiskt föreligger, medges ett svenskt moderbolag avdrag för dessa förluster vid en 

senare tidpunkt än om det likviderade dotterbolaget hade varit svenskt.  

Inte nog med att ett svenskt moderbolag med ett utländskt dotterbolag inte medges direkt-

avdrag för koncernbidrag, det medges inte heller avdrag för förluster vid dotterbolagets 

likvidation lika tidigt som om dotterbolaget hade varit svenskt. Det går enligt min mening således 

att tala om dubbla likviditetsnackdelar. Syftet är inte att i detta sammanhang hävda att ett sådant 

förhållande står i strid med EG-rätten. Detta är sannolikt inte fallet så länge ett direktavdrag för 

                                                           
385 Se 35 kap. 3 § p. 3 IL. 
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förluster i utländska koncernbolag kräver harmoniserade regler på gemenskapsnivå. Dessutom är 

det förståeligt att Sverige vill kunna ta hänsyn till den slutgiltiga förlusten. Min avsikt är dock att 

synliggöra att dubbla likviditetsnackdelar är en faktisk konsekvens av den valda tidpunkten för 

avdrag. 

 Avslutningsvis instämde RR i SRN:s bedömning att avdragsrätten inte bör påverkas av att 

koncernbidraget inte är skattepliktigt enligt nederländsk rätt, eftersom avdragsrätt förutsätter att 

det saknas möjlighet för det nederländska dotterbolaget att utnyttja förlusten. Det svenska 

moderbolaget medgavs således avdrag för koncernbidrag till det nederländska dotterbolaget. Vad 

gäller koncernbidragen till övriga dotterföretag fann RR att avdrag inte skulle medges med 

hänvisning till de av SRN anförda skälen att moderbolaget inte visat att rätt till avdrag för 

koncernbidrag förelåg. 

 

7.3.2.7 Vilka tidpunkter gäller för beslut om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring? 

Trots att RR:s bedömning specificerar såväl hur beräkningen av koncernbidragets storlek skall 

ske som tidpunkten för avdraget, framstår fortfarande flertalet praktiska frågor som oklara. 

Förutom hur långt tillbaka i tiden moderbolaget skall gå då förlusten omräknas enligt svenska 

regler, föreligger enligt min mening vissa oklarheter med avseende på vilka tidpunkter som skall 

gälla för beslut om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring vid gränsöverskridande koncern-

bidrag. RR tog inte uttryckligen ställning till om en förmögenhetsöverföring faktiskt krävdes, men 

eftersom det framgår i domarna att övriga krav för koncernbidrag måste vara uppfyllda får 

förutsättas att RR ansåg att en förmögenhetsöverföring måste ske även för gränsöverskridande 

koncernbidrag.  

När det gäller den inhemska situationen kan enligt RR ett svenskt moderbolag besluta om 

koncernbidrag till svenskt dotterbolag senast vid upprättandet av bokslut för sista hela 

beskattningsåret för dotterföretaget. Mot bakgrund av vad som fastställts i kammarrätterna, bör 

senaste tidpunkten för förmögenhetsöverföring i en inhemsk situation vara kort härefter, närmare 

bestämt tiden för den ordinarie bolagsstämmans fastställande av balans- och resultaträkningen.386 

De väsentligaste tidpunkterna för ett koncernbidrag till ett svenskt dotterföretag vid dess 

likvidation skulle följaktligen kunna illustreras med följande tidslinje: 

 

  

                                                           
386 Dom meddelad av Kammarrätten i Stockholm den 15 mars 2005 i mål nr 2883-04 och dom meddelad av 
Kammarrätten i Göteborg den 19 maj 2008 i mål nr 408-07. 
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Tidslinje – inhemsk situation 

 

2010 2011

2009 - 2009

Dotterbolagets sista 

hela beskattningsår

januari

Dotterbolaget 

träder i 

likvidation

mars

Upprättande 

av bokslut

- senaste tidpunkt

 för beslut om 

koncernbidrag

april

Ordinarie

bolagsstämma

- senaste tidpunkt 

för förmögenhets-

överföring

maj

Taxering 

2010

Moderbolaget 

medges avdrag

 för koncernbidrag

maj

Taxering 

2011

november

Likvidationen

 av dotter-

bolaget

avslutas

 

När det gäller tidpunkten för beslut om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring är det 

emellertid inte självklart utifrån RR:s domar i likvidationsfallen att beslut om koncernbidrag även 

i den gränsöverskridande situationen skall fattas vid tidpunkten för upprättandet av bokslutet för 

dotterbolagets sista hela beskattningsår. RR uttalade visserligen att upprättandet av bokslut för 

sista hela beskattningsåret för dotterföretaget gäller som senaste tidpunkt för beslut om koncern-

bidrag i den inhemska situationen och att det bör vara möjligt att tillgodogöra sig motsvarande 

förlust även i den gränsöverskridande situationen. Frågan är dock om vad RR egentligen avsåg 

med begreppet motsvarande förlust. Avsåg RR att även tidpunkten för beslut skulle vara 

densamma i den gränsöverskridande situationen? Eller åsyftades endast att den förlust som 

uppkommit vid detta tillfälle skall kunna utjämnas, utan att RR hade för avsikt att uttala något om 

beslutstidpunkten, annat än för att påvisa vad som gäller för ett svenskt moderbolag?  

Om beslutet skall fattas vid samma tidpunkt som i den svenska situationen bör RR även ha 

avsett att förmögenhetsöverföringen skall ske i samband härmed eller senast vid den ordinarie 

bolagsstämmans fastställande av balans- och resultaträkningen. Om förmögenhetsöverföringen 

skall ske vid denna tidpunkt kan konsekvensen i den gränsöverskridande situationen bli att 

förmögenhetsöverföringen är större än det avdrag som medges, förutsatt att förlusten i dotter-

bolaget minskar fram tills likvidationens avslutande. I praktiken skulle således samma tidpunkter 

gälla i den gränsöverskridande situationen med skillnaden att avdrag medges först vid moder-

bolagets taxering för det beskattningsår likvidationen avslutats. Om detta är den lösning som skall 

tillämpas enligt RR är det ur skattebetalarens perspektiv dock anmärkningsvärt att koncern-

bidragets storlek som ligger till grund för avdraget i slutändan kan bli mindre än den 

förmögenhetsöverföring som genomförts. De väsentligaste tidpunkterna för ett koncernbidrag 

till ett utländskt dotterföretag vid dess likvidation skulle i så fall kunna illustreras med följande 

tidslinje: 
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Tidslinje – gränsöverskridande situation, alternativ 1 

 

2010 2011

2009 - 2009

Dotterbolagets sista 

hela beskattningsår

januari

Dotterbolaget 

träder i 

likvidation

november

Likvidationen

 av dotter-

bolaget

avslutas

mars

Upprättande 

av bokslut

- senaste tidpunkt

 för beslut om 

koncernbidrag

maj

Taxering 

2010

april

Ordinarie

bolagsstämma

- senaste tidpunkt 

för förmögenhets-

överföring

maj

Taxering 

2011

Moderbolaget 

medges avdrag

 för koncernbidrag

 

När det gäller koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag är tidpunkterna för beslut och 

förmögenhetsöverföring inte helt självklara. Beräkningen av koncernbidraget utgår i denna 

situation delvis från tidpunkten för likvidationens avslutande. Att i den gränsöverskridande 

situationen begära att beslut om koncernbidrag skall fattas vid upprättandet av bokslut för sista 

hela beskattningsåret för dotterföretaget samt att förmögenhetsöverföring skall ske vid ordinarie 

bolagsstämmans fastställande av balans- och resultaträkningen kan ifrågasättas. Förklaringen är 

att det är svårt att besluta om ett koncernbidrag och göra en förmögenhetsöverföring när man 

inte vet hur stort koncernbidraget blir i slutändan.  

Det enda fall då samma tidpunkter som gäller i den inhemska situationen medför samma 

konsekvenser i den gränsöverskridande situationen, är om det utländska dotterbolaget likviderats 

och den slutliga förlusten beräknats innan tidpunkten för upprättandet av bokslutet för dotter-

bolagets sista hela beskattningsår. Oavsett om så skulle vara fallet, kan det ifrågasättas om det är 

rimligt att dessa tidpunkter skall gälla för beslut och förmögenhetsöverföring om bolaget ändå 

inte medges avdrag förrän vid taxeringen året därpå. RR fastställde i domen en generell tidpunkt 

för när avdraget skall medges för koncernbidraget till det utländska dotterbolaget, oberoende av 

vid vilken tidpunkt under året likvidationen avslutas. Av förenklingsskäl bör enligt min mening 

samma princip gälla för tidpunkterna för beslut om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring, 

det vill säga att samma tidpunkter är tillämpliga oavsett när under året likvidationen avslutas. 

Vid en första anblick framstår upprättandet av moderbolagets bokslut och ordinarie 

bolagsstämmans fastställande av balans- och resultaträkningen det år då moderbolaget medges 

avdraget som lämplig tidpunkt för beslut och förmögenhetsöverföring i den gränsöverskridande 

situationen. Vid närmare eftertanke är det emellertid klart att denna tidpunkt är utesluten 

eftersom det utländska dotterbolaget då redan är upplöst. Det är således självklart att det vid 

denna tidpunkt inte heller kan ta emot någon förmögenhetsöverföring. Enligt vad som 

framkommit kan samma tidpunkt som gäller i en inhemsk koncern endast tillämpas med risken 
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för att avdrag för hela den förmögenhetsöverföring som gjorts inte kan erhållas. Motsvarande 

tidpunkt året efter likvidationens avslutande är inte möjlig eftersom dotterbolaget då är upplöst.  

Vad som kvarstår är i så fall att beslut om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring 

åtminstone bör ske innan likvidationen avslutats. Nackdelen med en sådan lösning framkommer 

ur ett förenklingsperspektiv. I ett sådant fall blir nämligen följden att tidpunkterna för koncern-

bidrag i den gränsöverskridande situationen blir helt annorlunda jämfört med en rent inhemsk 

situation. Å andra sidan kan bolaget vid en sådan lösning ta hänsyn till en eventuell minskning av 

förlusten fram tills likvidationens avslutande. Därigenom kan storleken på förmögenhets-

överföringen anpassas så att avdrag för koncernbidrag kan erhållas för hela beloppet.  

Med utgångspunkt i svenska regler är en möjlig tidpunkt för förmögenhetsöverföring innan 

likvidationens avslutande strax före utskiftningen av eventuella tillgångar och upprättande av 

slutredovisningen. Då jag inte är insatt i övriga medlemsstaters regler kring likvidation är det svårt 

att specificera en mer konkret tidpunkt i den gränsöverskridande situationen än att beslut om 

koncernbidrag och förmögenhetsöverföring i så fall bör ske senast före likvidationens avslutande. 

De väsentligaste tidpunkterna för ett koncernbidrag till ett utländskt dotterföretag vid dess 

likvidation skulle i så fall alternativt kunna illustreras med följande tidslinje: 

 

Tidslinje – gränsöverskridande situation, alternativ 2 
 

2010 2011

2009 - 2009

Dotterbolagets sista 

hela beskattningsår

januari

Dotterbolaget 

träder i 

likvidation

mars

Upprättande 

av bokslut

april

Ordinarie

bolagsstämma

maj

Taxering 

2011

Moderbolaget 

medges avdrag

 för koncernbidrag

maj

Taxering 

2010

november

Likvidationen

 av dotter-

bolaget

avslutas

november

Senaste tidpunkt 

för beslut om

 koncernbidrag

 och förmögenhets-

överföring

 

 Sammantaget är det således oklart vilka tidpunkter som RR ansåg skulle vara tillämpliga för 

beslut om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring vid gränsöverskridande koncernbidrag. 

Som ovan framkommit är det första alternativet att samma tidpunkter gäller som i den inhemska 

situationen med den skillnaden att avdraget erhålls först vi taxeringen året efter likvidationen av 

dotter bolaget avslutas. Skall samma tidpunkt gälla för förmögenhetsöverföringen som vid en 

inhemsk situation kan dock konsekvensen i den gränsöverskridande situationen bli att 

förmögenhetsöverföringen är större än det avdrag som medges, förutsatt att förlusten i dotter-

bolaget minskar fram tills likvidationens avslutande. Något som kan ifrågasättas ut skatte-
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betalarens perspektiv. Det andra alternativet är att beslut om koncernbidrag och förmögenhets-

överföring får ske efter denna tidpunkt men senast innan likvidationen avslutas.  

 

7.3.2.8 Sammanfattade slutsats  

Den slutsats som kan dras av domarna i mål nr 6511-06, 7322-06 och 1267-08, är att RR medger 

avdrag för koncernbidrag från ett svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag inom EES, 

förutsatt att dotterbolagets förluster inte kan utnyttjas till följd av likvidation. Enligt RR strider 

således de svenska koncernbidragsreglerna mot EG-rätten i en sådan situation. Skälet härtill är att 

dotterbolaget uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i hemviststaten i enlighet med EGD:s 

dom i Marks & Spencer. Vad gäller koncernbidragets storlek skall avdrag medges med det lägsta 

beloppet av den förlust som uppkommit i dotterföretaget vid utgången av företagets sista hela 

beskattningsår samt den slutliga förlusten beräknad enligt båda staternas regler. Om det i 

praktiken skall anses röra sig om tre eller fyra beräkningar är emellertid något oklart. Avdrag för 

koncernbidrag medges vid moderföretagets taxering för det beskattningsår under vilket 

likvidationen av dotterföretaget avslutats. 

Att koncernbidragsreglerna står i strid med EG-rätten i den situation som var föremål RR:s 

bedömning i mål nr 6511-06, 7322-06 och 1267-08 är således klart. Flertalet frågor är dock 

fortfarande oklara. Bland dem frågan om det enligt RR finns ytterligare situationer som 

föranleder en slutlig förlust i den meningen att dotterbolaget uttömt möjligheterna att utnyttja 

förlusten i hemviststaten. Att RR i de domar som behandlar situationen där förlusterna gått 

förlorade enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat inte medgav avdrag för koncernbidrag, 

är en utgång som ger vidare ledning i denna fråga. 

 

7.3.3 Koncernbidrag när förlusterna gått förlorade enligt interna regler 

 
7.3.3.1 Inledande kommentarer 

RR medgav inte avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag från svenskt moderbolag till 

utländskt dotterbolag inom EES vars förluster hade gått förlorade efter viss tid enligt interna 

regler i dotterbolagets hemviststat. Denna situation återfinns i mål nr 7322-06387 och 1651-07388. 

Liksom i de mål då de utländska dotterbolagen skulle likvideras använde RR i båda målen 

ordagrant samma motivering med avseende på de koncernbidrag som lämnats till utländska 

dotterbolag vars förluster gått förlorade enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat. Mål nr 

                                                           
387 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 7322-06; målet behandlade även koncernbidrag till utländskt 
dotterbolag vid dotterbolagets likvidation, Regeringsrättens prövning i detta avseende har redogjorts för ovan i 
avsnitt 7.3.2. 
388 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1651-07. 
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1651-07 gällde visserligen även koncernbidrag i sidled från ett svenskt systerbolag till samma 

utländska dotterbolag. RR gjorde dock en gemensam bedömning oberoende av riktningen på 

koncernbidraget. RR bedömning analyseras därför vidare utifrån omständigheterna i ett av målen, 

närmare bestämt mål 7322-06. 

 

7.3.3.2 Omständigheterna i målet 

I mål 7322-06 hade ett svenskt moderbolag för avsikt att lämna koncernbidrag till sitt helägda 

italienska dotterbolag. Dotterbolaget visade skattemässiga underskott och räknade med att visa 

underskott även under kommande beskattningsår. Ett underskott kunde enligt italiensk rätt 

normalt föras vidare i fem år, därefter kunde underskotten inte utnyttjas. Det aktuella koncern-

bidraget avsåg att täcka sådana förverkade underskott i det italienska dotterbolaget, vilket skulle 

fortsätta sin verksamhet. Ett koncernbidrag var inte skattepliktig inkomst i Italien. SRN fann att 

det svenska moderbolaget skulle medges avdrag för koncernbidrag till det italienska dotter-

bolaget. Skälet härtill var att det av EGD:s dom i Marks & Spencer får anses följa att 

förutsättningen att det inte längre finns någon möjlighet att utnyttja förlusten i dotterbolagets 

hemviststat är uppfylld i det fall tiden för rätten till utnyttjande av förlusterna löper ut och det 

inte föreligger andra möjligheter att utnyttja förlusterna.389 

 

7.3.3.3 Förelåg ett hinder för etableringsfriheten? 

Liksom i likvidationsfallen inledde RR prövningen med att konstatera att förutsättningarna för 

avdrag för koncernbidrag inte var uppfyllda enligt svensk rätt.390 Det italienska dotterbolaget var 

inte skattskyldigt i Sverige för sin näringsverksamhet, inte heller var koncernbidraget skattepliktigt 

enligt italiensk rätt. Därmed brast såväl kravet på att bolaget skall vara skattskyldigt i Sverige, 

liksom att bidraget skall tas upp till beskattning hos mottagaren. Frågan var om de svenska 

reglerna stred mot etableringsfriheten enligt artiklarna 43 och 48 EGF. RR företog i detta mål 

ingen uttrycklig prövning av om koncernbidragsreglerna utgjorde en inskränkning av etablerings-

friheten. RR synes istället underförstått ha hänvisat till den prövning som gjordes i likvidations-

fallen391, där det konstaterades att så var fallet. 

 

7.3.3.4 Kunde hindret rättfärdigas och uppfyllde det proportionalitetskravet? 

RR fortsatte vidare med påpekandet att det som tidigare anförts framgår av EGD:s praxis att 

inskränkningar av det slag som de svenska koncernbidragsreglerna innehåller, i form av kravet på 

                                                           
389 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 8 november 2006, dnr 205-04/D. 
390 35 kap. 2 och 3 §§ IL. 
391 Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06, 7322-06 och 1267-08. 
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skattskyldighet, kan rättfärdigas om de uppställts i syfte att säkerställa fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan medlemstaterna, förhindra att förlusterna beaktas två gånger samt förhindra 

skatteundandragande. RR kommenterade dock inte heller i detta mål att det av Oy AA och Lidl 

framgår att två av dessa grunder är tillräckliga för att rättfärdiga regler av det slag som var aktuella 

i målet. RR företog inte heller någon konkret prövning av huruvida dessa rättfärdigandegrunder 

faktiskt kunde åberopas i målet i fråga, utan konstaterade endast att en inskränkning utöver att 

vara rättfärdigad även måste vara proportionell.  

RR upprepade också i detta mål att den slutsatsen kunde dras av EGD:s avgöranden, att 

kravet på skattskyldighet inte är proportionellt när det är fråga om att täcka definitiva förluster 

och motsvarande begränsning inte gäller för ett svenskt dotterbolag. RR menade emellertid att 

det inte fanns stöd i EG-domstolens praxis för att det skulle strida mot etableringsfriheten att 

vägra avdrag för en förlust i ett dotterbolag som är slutlig, inte på grund av att verksamheten 

upphört att generera överskott, utan till följd av en skatteregel i dotterbolagets hemviststat. De 

svenska bestämmelserna kunde enligt RR således inte anses innebära en otillåten begränsning av 

etableringsfriheten. Det svenska moderbolaget medgavs därför inte avdrag för koncernbidrag till 

det italienska dotterbolaget. 

 
7.3.3.5 Varför vägrade Regeringsrätten avdrag för koncernbidrag? 

Till skillnad från i SRN fick Skatteverket framgång i RR med sin ståndpunkt att det inte var 

Sveriges ansvar att ”läka” bristen på generösare regler i andra medlemsstater. Skatteverket 

uttalade att det inte med fog kan hävdas att de svenska koncernbidragsreglerna begränsar 

etableringsfriheten när det är de interna reglerna i den andra staten som i praktiken förorsakar 

merbeskattning i form av bortfall av förlustavdrag. Däremot vann Skatteverket, liksom då det var 

fråga om likvidation av utländska dotterbolag, inte gehör för sitt synsätt att Oy AA skulle 

innebära ett godtagande av det finska koncernbidragssystemet som helhet oavsett riktning och 

förekomsten av förluster hos bidragsmottagaren. 

Det är min uppfattning är att RR applicerade EG-rätten på ett rimligt sätt då den inte godtog 

Skatteverkets sistnämnda tolkning av Oy AA. Jag är emellertid skeptisk till om avdragsvägrandet i 

det aktuella fallet är förenligt med EG-rätten. Som diskuterats i samband med Marks & Spencer 

bör det vara möjligt att erhålla avdrag för koncernbidrag från svenskt moderbolag till utländskt 

dotterbolag inom EES vars förluster gått förlorade enligt interna regler i dotterbolagets 

hemviststat.392 Till skillnad från RR anser jag nämligen att Marks & Spencer medför att kravet på 

att dotterbolagets skall ha uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i hemviststaten är uppfyllt i 

                                                           
392 Se ovan avsnitt 5.4. 
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en sådan situation. Förlusterna bör därmed betraktas som slutliga. Detta är också utan tvekan den 

övervägande tolkningen av Marks & Spencer i doktrinen.393 

 Bakgrunden till varför förlusten enligt min mening bör beaktas som slutlig i den meningen 

som avsågs i Marks & Spencer diskuteras vidare nedan.394 Först skall emellertid diskuteras varför 

RR ansåg att det inte framkom i EGD:s praxis att dotterbolagets skulle ha uttömt möjligheterna 

att utnyttja förlusten i hemviststaten. En möjlig förklaring är att RR tolkade Marks & Spencer på 

det snäva sätt som Lindström-Ihre & Nilsson diskuterade med avseende på Skatteverkets 

tolkning i det ställningstagande som kom efter domen i Marks & Spencer.395 De menar att 

Skatteverkets restriktiva tolkning i detta sammanhang skulle kunna ha haft sin orsak i att det 

enbart använt den svenska översättningen av domen som underlag. Den svenska versionen 

stadgar att dotterbolaget skall ha uttömt möjligheterna att utnyttja "förluster" under det aktuella 

beskattningsåret eller tidigare beskattningsår.396 I detta sammanhang används således den 

obestämda formen ”förluster”. Trots att det beträffande framtida beskattningsår anges i såväl den 

svenska som den brittiska versionen i bestämd form att möjligheten att utnyttja "förlusterna" 

skall vara uttömda, menar Lindström-Ihre & Nilsson att Skatteverket synes ha tolkat ordet som 

om det stått i obestämd form även här. Skillnaden är att den bestämda formen "förlusterna" 

indikerar att det är det individuella fallet i varje situation som det skall tas hänsyn till och inte 

enbart existensen av regler som möjliggör framtida utnyttjande av förluster i dotterbolagslandet.  

Det är möjligt att Skatteverket kan ha tolkat domen på nyss nämnda sätt, min avsikt är dock 

inte att analysera Skatteverkets utan RR:s tolkning. Som såväl Lindström-Ihre & Nilsson som 

Lang framhåller, kan enligt min mening syftet med Marks & Spencer inte ha varit att dotterbolaget 

skall ha uttömt alla möjligheter att utnyttja "förluster" för framtida beskattningsår.397 En sådan 

tolkning går dessutom emot ordalydelsen i domen. Om så vore fallet skulle gränsöverskridande 

förlustutjämning i princip aldrig kunna medges med mindre än att det utländska bolaget 

likvideras. Blotta existensen av regler som medger att underskott kan rullas framåt i tiden, vilket 

åtminstone större delen av EES-medlemsstaterna har, skulle i så fall omöjliggöra avdrag för 

koncernbidrag till utländska bolag.398 Istället synes EGD enligt min uppfattning ha haft i åtanke 

att en faktisk prövning skall ske från fall till fall, varvid hänsyn tas till om det utländska dotter-

bolaget i det enskilda fallet uttömt möjligheterna att utnyttja förlusterna i hemviststaten. 

                                                           
393 Se exempelvis Lang, s. 62; Scheunemann, s. 55 f; Isenbaert och Valjemark, s. 16; J Barenfeldt, Marks & Spencer – 
rätten till gränsöverskridande resultatutjämning inom EU, Svensk skattetidning, 2007, s. 30; Pelin s. 448 och Lindström-Ihre 
& Nilsson, s. 466. 
394 Se nedan avsnitt 7.3.3.6. 
395 Lindström-Ihre & Nilsson, s. 464. 
396 I den engelska versionen används dock den bestämda formen ”the losses”. 
397 Lang, s. 62. 
398 Beträffande tidsbegränsning för framtida utnyttjande av förluster se ovan avsnitt 3.3.2. 
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Mot denna bakgrund synes det anmärkningsvärt att RR skulle ha tolkat Marks & Spencer i 

strid med såväl ordalydelsen i domen som vad som torde vara dess ändamål. RR hänvisade till 

proportionalitetskravet precis innan den uttalade att de svenska koncernbidragsreglerna i det 

aktuella fallet inte stred mot etableringsfriheten. Förklaringen till dess ställningstagande synes 

därmed hänga samman med att RR ansåg att reglerna var proportionella i den aktuella 

situationen. Med tanke på att RR i likvidationsfallen menade att det förelåg en definitiv förlust, 

torde den således ha ansett att förlusten inte var definitiv när förlusterna gått förlorade enligt 

interna skatteregler i dotterbolagets hemviststat och att inskränkningen därför var proportionell.  

RR hävdade att det inte fanns något stöd i EGD:s praxis för slutsatsen att det skulle strida 

mot etableringsfriheten att vägra avdrag för en förlust i ett dotterbolag som är slutlig, inte på 

grund av att verksamheten upphört att generera överskott, utan till följd av en skatteregel i 

dotterbolagets hemviststat. Vid en närmare titt på uttalandet synes RR härmed ha avsett att 

förlusten faktiskt var slutlig, men inte slutlig i den meningen som avsågs i Marks & Spencer. Då 

den ovan nämnda förklaringen att RR skulle ha tolkat domen ytterst snävt kan ifrågasättas EG-

rättsligt, uppkommer frågan huruvida det överhuvudtaget finns en logisk EG-rättslig förklaring 

bakom ett sådant påstående. 

 

7.3.3.6 Var förlusten slutlig i den meningen som avsågs i Marks & Spencer? 

För att visa på när en förlust bör anses som slutlig kan ett annat av koncernbidragsmålen studeras 

närmare. Mål nr 7444-06399 berörde koncernbidrag från ett svenskt moderbolag till dess spanska 

och engelska dotterbolag. Det var varken fråga om att dotterbolagen skulle likvideras eller att 

förlusterna gått förlorade på grund av interna regler i dotterbolagets hemviststat. Det svenska 

moderbolaget framhöll att underskotten inte kunde utnyttjas under överskådlig tid. I ett sådant 

fall kunde det enligt bolaget inte anses vara fråga om att välja var vinsterna skall beskattas. 

Bolaget hävdade vidare att det inte heller fanns någon risk för skatteundandragande eftersom 

skattesatserna var högre i dotterföretagens hemviststater. Några dubbla fördelar kunde det inte 

heller bli fråga om eftersom koncernbidragen var skattepliktiga i Storbritannien. Dessa argument 

gick emellertid inte hem hos RR, som utan egen motivering fastställde SRN:s bedömning att det 

inte visats att dotterbolagen uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i hemviststaten.400 

Att RR i mål nr 7444-06 ansåg att det inte var fråga om slutliga förluster i den meningen som 

avsågs i Marks & Spencer är enligt min mening förståeligt. Det må vara hänt att rättfärdigande-

grunderna ter sig svagare i de fall då koncernbidragen är skattepliktiga. Jag ansluter mig emellertid 

                                                           
399 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 7444-06; då det i detta mål var fråga om koncernbidrag till 
utländskt dotterbolag inom EES som varken skulle likvideras eller vars förluster gått förlorade till följd av interna 
regler i dotterbolagets hemviststat omnämns målet endast i detta sammanhang. 
400 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 8 november 2006, dnr 207-04/D. 
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till SRN:s uppfattning att Marks & Spencer skall förstås så att bedömningen av om avdrag för 

koncernbidrag skall medges i det enskilda fallet skall göras med utgångspunkt i en prövning av 

förhållandena i dotterbolagets hemviststat innan överföringen av koncernbidraget görs. Endast 

om det då står klart att möjligheterna att utnyttja förlusten är uttömda är kravet för avdrag 

uppfyllt. Att koncernbidragen efter överföringen skulle vara skattepliktiga skall således inte 

beaktas vid avgörandet om förlusten är slutlig eller ej. Vad gäller argumentet att underskotten inte 

kunde utnyttjas under överskådlig tid, det vill säga två till tre år, kan detta inte likställas med att de 

aldrig skulle kunna utnyttjas i hemviststaten. Risken för att bolaget kan välja var vinsterna skall 

beskattas kvarstår följaktligen om än vid en senare tidpunkt. Att RR därför gör samma 

bedömning som SRN med avseende på att förlusterna inte var slutliga i detta fall är därmed enligt 

min mening helt i linje med EG-rättslig praxis. Med tanke på att endast två rättfärdigandegrunder 

krävdes i Oy AA bör det faktum att skattesatserna var högre i dotterbolagets hemviststat inte 

heller föranleda en annan bedömning. 

Det är dock tveksamt om detsamma kan sägas beträffande de koncernbidrag som vägrades 

avdrag i mål nr 7322-06 och 1651-07 när förlusterna gått förlorade enligt interna regler i dotter-

bolagets hemviststat. I enlighet med en prövning av förhållandena i dotterbolagets hemviststat 

innan överföringen av koncernbidraget görs, har dotterbolaget i detta fall uttömt möjligheterna 

att utnyttja förlusten. Inte nog med att förlusterna inte kan utnyttjas inom en överskådlig tid, 

förlusterna kan under sådana förhållanden aldrig utnyttjas i dotterbolagets hemviststat. 

I likvidationsfallen401 uttalade RR dessutom att gemenskapsrätten innefattade en rätt till 

faktisk likabehandling i fråga om risktagande vid en etablering i hemlandet respektive i en annan 

medlemsstat. Om avdrag inte medges för förluster som gått förlorade på grund av interna 

italienska regler, synes ett svenskt moderbolag som etablerar ett italienskt dotterbolag löpa en 

större risk än om dotterbolaget varit svenskt. I en sådan situation är det följaktligen inte tal om 

likabehandling mellan den inhemska och den gränsöverskridande situationen. Därigenom synes 

RR således motsäga sin egen argumentation då den uttalade att det inte finns något stöd i EGD:s 

praxis för att avdrag skall medges när förlusterna gått förlorade enligt interna regler i dotter-

bolagets hemviststat. RR:s något motsägelsefulla resonemang leder till att argumentationen haltar, 

vilket i sin tur bekräftar att en sådan tolkning kan ifrågasättas med avseende på dess förenlighet 

med EG-rätten. Att RR inte närmare motiverade sitt beslut förstärker detta intryck ytterligare.  

Då RR menade att inget stöd finns i EGD:s praxis för att avdrag skall medges när förlusten 

gått förlorad enligt interna regler, kan den ha avsett att det utifrån EGD:s praxis inte strider mot 

fördraget att medlemsstaterna har olika skatteregler, till exempel att skattesatsen är högre i vissa 

                                                           
401 Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 i mål nr 6511-06, 7322-06 och 1267-08. 
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medlemstater än andra. Sådana skillnader kan visserligen också påverka den fria rörligheten och 

avhålla från etableringar. EGD har emellertid uttalat att fördraget inte tillförsäkrar att en 

överföring av en verksamhet från en medlemsstat till en annan skall vara neutral i beskattnings-

hänseende.402 Domstolen har även slagit fast att etableringsfriheten inte kan förstås så, att en 

medlemsstat är skyldig att utforma sina skattebestämmelser utifrån en annan medlemsstats 

skattebestämmelser för att i alla situationer säkerställa en beskattning som överbryggar alla 

olikheter till följd av de nationella skattelagstiftningarna.403 Så länge reglerna i en medlemsstat 

behandlar gränsöverskridande situationer på samma sätt som rent inhemska uppstår således ingen 

konflikt med fördraget.404 

 Som Ståhl & Persson Österman hävdar, är det i det enskilda fallet inte alltid så lätt att 

avgöra om den skillnad som uppkommer i beskattningen då den fria rörligheten utnyttjats har sin 

grund i olikheter mellan ländernas lagstiftning eller en otillåten olikbehandling.405 Möjligen kan 

RR ha haft uppfattningen att förhållandet att det svenska moderbolaget med det italienska 

dotterbolaget hade kunnat erhålla ett avdrag för koncernbidrag om dotterbolaget varit svenskt 

endast berodde på de italienska reglernas egenheter. Enligt min mening är det dock kravet på 

skattskyldighet i den svenska lagstiftningen som utgör den egentliga inskränkningen, vilken är 

rättfärdigad utom i de fall då dotterbolaget uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i 

hemviststaten. Det måste följaktligen vara reglerna i dotterbolagets hemviststat som avgör när 

förlusten är slutlig. Att då som RR påstå att förlusten ändå inte är slutlig i den meningen som 

avsågs i Marks & Spencer bara för att Sverige har generösare regler rimmar illa med domens 

ändamål. Syftet med Marks & Spencer torde vara att avdrag skall medges i ett moderbolag för en 

förlust i ett utländskt dotterbolag om resultat annars blir att förlusten inte beaktas alls. Medges 

inte avdrag för sådana slutliga underskott som var aktuella i det italienska bolaget innebär det att 

de aldrig kan utnyttjas, även om bolaget likvideras kort därefter. Detta talar för att det finns stöd i 

EGD:s praxis för att medge avdrag. 

Att RR:s argumentation i vissa avseenden brister i stringens framgår även av dess resonemang 

beträffande i vilka fall interna skatteregler i dotterbolagets hemviststat skall beaktas. I det aktuella 

målet menade RR att hänsyn inte skulle tas till att de interna reglerna i Italien medförde en slutlig 

förlust på grund av en tidsbegränsning beträffande framtida utnyttjande av underskotten. I 

likvidationsfallen, som ovan diskuterats, ansåg RR emellertid att hänsyn till de interna reglerna i 

dotterbolagets hemviststat skulle tas vid beräkningen av koncernbidragets storlek, förutsatt att 

den slutgiltiga förlusten blev mindre vid en beräkning enligt dessa regler än övriga beräkningar av 

                                                           
402 Se t.ex. mål C-387/01 Weigel, p. 55. 
403 Se t.ex. mål 293/06 Shell, p. 43 och mål C-157/07 Krankenheim, p. 50. 
404 Ståhl & Persson Österman, s. 96 
405 Ståhl & Persson Österman, s. 96 f. 
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förlusten enligt svenska regler. RR:s inställning i denna fråga förefaller enligt min mening vara 

inkonsekvent, i det ena fallet menar RR att hänsyn inte skall tas till interna skatteregler i 

dotterbolagets hemviststat medan den i det andra fallet uttalar det motsatta.  

I praktiken innebär RR:s tolkning i detta sammanhang att interna regler i dotterbolagets 

hemviststat inte beaktas om de hade inneburit att den svenska skattebasen skulle reducerats 

ytterligare på grund av att avdrag måste medges i ytterligare en situation. Däremot beaktas interna 

regler i dotterbolagets hemviststat i de fall då avdrag måste medges och beaktandet skulle 

medföra att en reducering av den svenska skattebasen minimeras. Detta synes enligt min mening 

närmast vara ett försök från RR:s sida att äta kakan och samtidigt ha den kvar. Interna regler i 

dotterbolagets hemviststat skall beaktas i de fall då det är fördelaktigt för den svenska skatte-

basen, men inte annars. Ett sådant resonemang kan knappast anses kompatibelt med syftet i 

Marks & Spencer och den likabehandlingsprincip som framgår av EG-rätten, vilken RR också själv 

hänvisar till. 

Oavsett om utgången i målet är en följd av en väldigt snäv tolkning av Marks & Spencer eller 

bevarandet av svensk skattebas, är enligt min mening ingen av dessa förklaringar tillfredsställande 

ur ett EG-rättsligt perspektiv. Någon annan rationell EG-rättslig förklaring till RR:s ställnings-

tagande förefaller inte heller vara inom räckhåll. Med tanke på vilka summor det kan röra sig om 

vid gränsöverskridande förlustutjämning inom internationella koncerner, är bevarandet av skatte-

basen ur ett nationellt perspektiv inte alls en otänkbar förklaring till varför RR ansåg att förlusten 

inte var slutlig i den meningen som avsågs i Marks & Spencer. Utifrån EG-rätten och skatte-

betalarnas perspektiv är det emellertid anmärkningsvärt om det faktum att avdrag inte medges när 

förlusterna gått förlorade enligt den andra statens interna regler skulle vara ett uttryck för att den 

svenska regeringens strävan att bevara skattebasen har fått genomslag i RR:s dom.406 

 

7.3.3.7 Sammanfattande slutsats 

Den slutsats som kan dras av domarna i mål nr 7322-06 och 1651-07 är att RR tolkar EG-rätten 

på så sätt att den inte ger stöd för att det skulle strida mot etableringsfriheten att vägra avdrag för 

en förlust i ett dotterbolag som är slutlig, inte på grund av att verksamheten upphört att generera 

överskott, utan till följd av en skatteregel i dotterbolagets hemviststat. Om förlusterna gått 

förlorade i dotterbolagets hemviststat, på grund av en tidsbegränsning med avseende på hur länge 

förlusterna kan utnyttjas under framtida vinster, medges enligt RR således inte avdrag för gräns-

överskridande koncernbidrag oavsett riktning. När det gäller frågan om vad som skall anses 

                                                           
406 Den svenska regeringens ståndpunkt har varit att de svenska koncernbidragsreglerna är förenliga med EG-rätten 
och att avdrag därför inte behöver medges för gränsöverskridande koncernbidrag om det mottagande dotterbolaget 
inte är skattskyldigt i Sverige, oavsett förekomsten av slutliga förluster; Prop. 2007/08:1, s. 118. 
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utgöra en slutlig förlust i den meningen som avsågs i Marks & Spencer, anser RR således att detta 

inte är uppfyllt i en sådan situation.  

Mot bakgrund av ovanstående analys måste emellertid ifrågasättas om RR:s tolkning i detta 

sammanhang verkligen är förenlig med gemenskapsrätten. Vad som skall anses utgöra en slutlig 

förlust fick inte närmare vägledning i de övriga koncernbidragsmålen. Däremot avgjordes frågan 

om ett svenskt dotterbolag med stöd av EG-rätten kan begära avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag till utländskt moder- eller systerbolag inom EES. 

 
7.3.4 Koncernbidrag till utländskt moder- eller systerbolag 

 

7.3.4.1 Inledande kommentarer 

RR medgav inte avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag från svenskt dotterbolag till 

utländskt moder- eller systerbolag inom EES. Denna situation återfinns i mål nr 6512-06407, vilket 

berörde koncernbidrag uppåt, samt i mål nr 1648-07408, 1650-07409, 1652-07410 och 3628-07411 som 

berörde koncernbidrag i sidled. Även i mål nr 1651-07 var det delvis fråga om koncernbidrag i 

sidled, i detta fall vägrade RR dock avdrag eftersom förlusterna hade gått förlorade enligt interna 

regler i dotterbolagets hemviststat. RR tog därmed inte ställning till riktningen på 

koncernbidraget, varför RR:s bedömning i denna situation redan behandlats ovan.412 När det 

gäller koncernbidrag till utländskt moder- eller systerbolag gav RR i princip ordagrant samma 

motivering oavsett om de skulle lämnas uppåt eller i sidled. RR:s bedömning analyseras därför 

inledningsvis utifrån omständigheterna i ett av målen, närmare bestämt mål nr 6512-06, vilket var 

det enda av koncernbidragsmålen där det var fråga om koncernbidrag uppåt. 

 

7.3.4.2 Omständigheterna i målet 

I mål 6512-06 hade såväl ett helägt svenskt dotterbolag som dotterdotterbolag för avsikt att 

lämna koncernbidrag till sitt finska moderbolag. Moderbolaget hade skattemässiga underskott 

som fastställts i Finland. Ett koncernbidrag var skattepliktig inkomst i Finland. SRN fann att de 

svenska dotterbolagen inte skulle medges avdrag för koncernbidrag till det finska moderbolaget 

dotterbolaget. Motiveringen var att den skyldighet till gränsöverskridande förlustutjämning som 

följer av EGD:s praxis inte kan anses gå längre än till den situation som var föremål för prövning 

                                                           
407 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 6512-06. 
408 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1648-07. 
409 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1650-07. 
410 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1652-07. 
411 Regeringsrättens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 3628-07. 
412 Se ovan avsnitt 7.3.3. 
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i Marks & Spencer, det vill säga överföring av förluster från utländska dotterbolag till ett inhemskt 

moderbolag.413 

 

7.3.4.3 Regeringsrättens bedömning 

RR inledde prövningen med en sammanfattning av EGD:s dom i Oy AA, vari frågan var om 

etableringsfriheten utgjorde hinder för att de finska koncernbidragsreglerna endast medgav 

avdrag för koncernbidrag uppåt om moderbolaget hade sitt säte i Finland.414 EGD konstaterade 

att de finska reglerna, med hänsyn till behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och behovet av att förhindra skatteflykt, tjänade 

legitima ändamål som var förenliga med fördraget, omfattades av tvingande hänsyn till allmän-

intresset och var ägnade att säkerställa att dessa ändamål uppnåddes.415 Härefter uttalade EGD att 

all utvidgning av en fördel bestående i möjligheten att avdragsgillt överföra inkomst till annat 

skattesubjekt till att även avse gränsöverskridande situationer skulle leda till att bolagskoncerner 

får en möjlighet att fritt välja i vilken medlemsstat deras vinster skall beskattas. Denna rubbning 

kunde enligt EGD inte förebyggas genom uppställande av villkor. Mot denna bakgrund fann 

EGD därför att de finska reglerna var förenliga med etableringsfriheten. 

Med utgångspunkt i denna sammanfattning ansåg RR att det med hänsyn till EGD:s 

ställningstagande i Oy AA inte kunde anses strida mot gemenskapsrätten att vägra avdrag för 

koncernbidrag i det aktuella målet. RR fastställde därför SRN:s förhandsbesked, varför de 

svenska dotterbolagen således inte medgavs avdrag. I skälen till RR:s avgörande i mål 1650-07 

tillade rätten vidare att den instämde i SRN:s uppfattning att den skyldighet till gränsöver-

skridande förlustutjämning som följer av EGD:s praxis inte kan anses gå längre än till den 

situation som var föremål för prövning i Marks & Spencer, det vill säga överföring av definitiva 

förluster från utländska dotterbolag till ett inhemskt moderbolag. Att vägra avdrag för koncern-

bidrag i andra riktningar kunde enligt RR således inte anses strida mot gemenskapsrätten, även 

om förlusterna skulle vara helt eller delvis definitiva. 

 

7.3.4.4 Koncernbidrag till moderbolag 

När det gäller koncernbidrag uppåt till utländska moderbolag inom EES är det, mot bakgrund av 

den analys beträffande Oy AA som gjorts i kapitel sex, också min mening att EGD:s praxis inte 

kan anses utgöra stöd för att avdrag måste medges i vid gränsöverskridande koncernbidrag uppåt, 

                                                           
413 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 29 september 2006, Dnr 193-04/D. 
414 För en närmare analys av EG-domstolens dom i mål C-231/05 Oy AA se ovan avsnitt 6.2. 
415 Mål C-231/05 Oy AA, p. 63. 
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oavsett om förlusterna är slutliga.416 Stöd för denna slutsats återfinns framförallt i proportionali-

tetsprövningen, där EGD synes avvisa möjligheten till en prövning av det enskilda fallet då 

koncernbidraget lämnas uppåt.  RR:s tolkning torde därmed vara förenlig med EG-rätten i detta 

avseende. 

 

7.3.4.5 Koncernbidrag till systerbolag 

Vad gäller koncernbidrag i sidled till utländska systerbolag inom EES kan inledningsvis 

konstateras att ett av dessa mål särskiljer sig från de övriga i såväl omständigheter som RR:s 

bedömning, närmare bestämt mål nr 1652-07. Det var i detta mål fråga om ett amerikanskt 

moderbolag som genom helägda dotterbolag i USA och Spanien ägde samtliga aktier i ett svenskt 

dotterbolag. Det amerikanska moderbolaget ägde även ett danskt dotterbolag som visade 

underskott. Det svenska dotterföretaget hade för avsikt att lämna koncernbidrag till sitt danska 

systerbolag. SRN konstaterade att förutsättningarna för avdrag för koncernbidrag inte var 

uppfyllda enligt svensk rätt eftersom det danska dotterbolaget inte var skattskyldigt i Sverige.417 

Frågan var enligt SRN om de svenska reglerna kunde anses strida mot etableringsfriheten eller 

den fria rörligheten för kapital. 

 SRN uttalade att reglerna om etableringsfriheten i sin ordalydelse är begränsade till att ett 

moderbolag i en medlemsstat utövar etableringsfriheten genom att bedriva verksamhet genom 

dotterföretag i andra medlemsstater inom EU. I förevarande fall var moderbolaget amerikanskt, 

varför SRN menade att reglerna om etableringsfriheten inte kunde åberopas. SRN fortsatte vidare 

med att konstatera att bestämmelserna om fria kapitalrörelser däremot även gäller mot tredje 

land. Utövandet av koncernbidragsrätten är en kapitalrörelse men samtidigt ett utövande av 

moderbolagets etableringsfrihet. Koncernbidragsreglerna omfattas därför i princip av båda 

friheterna. Enligt SRN får av EGD:s praxis dock anses följa att den fria etableringsfriheten är 

överordnad de fria kapitalrörelserna. Reglerna skall därmed prövas mot etableringsfriheten och 

inte mot fria rörligheten för kapital. Då etableringsfriheten inte kunde åberopas av det 

amerikanska moderbolaget kunde det svenska dotterbolaget såldes inte heller med stöd av EG-

rätten medges avdrag för koncernbidrag till sitt danska systerföretag. RR gjorde samma 

bedömning som SRN och fastställde därmed förhandsbeskedet. 

 Härav följer enligt min mening slutsatsen att avdrag för koncernbidrag till utländskt syster-

bolag överhuvudtaget inte kan åberopas då närmast gemensamma moderbolag inte har sitt säte 

inom EES. I de övriga målen där det var fråga om koncernbidrag till utländskt systerbolag hade 

däremot närmast gemensamma moderbolag sitt säte inom EES. I dessa mål gjorde RR som 

                                                           
416 Se framförallt ovan avsnitt 6.2.3 och 6.4.4. 
417 35 kap. 2 och 3 §§ IL; Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 1 mars 2007, dnr 77-05/D. 
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tidigare nämnts samma bedömning som den gjorde vid koncernbidrag uppåt i mål 6512-06, vilket 

refererats ovan. Mot bakgrund av Oy AA ansåg RR således att avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag i sidled kunde vägras eftersom skyldigheten att enligt EG-rätten medge avdrag för 

gränsöverskridande förlustutjämning begränsar sig till koncernbidrag nedåt vid slutliga förluster. 

Med hänsyn till den analys som förts i samband med Oy AA och att ett koncernbidrag i sidled är 

detsamma som att ett koncernbidrag uppåt slussats vidare nedåt, synes RR:s tolkning att avdrag 

måste kunna vägras överensstämma med EG-rätten.418 Då EGD ännu inte tagit ställning till en 

sådan situation är det emellertid svårt att säga något med säkerhet.  

Bortsett från mål nr 1652-07, hade systerbolagens närmast gemensamma moderbolag sitt 

säte inom EES men utanför Sverige i de övriga mål nr 1648-07, 1650-07 och 3628-07 som 

berörde koncernbidrag i sidled. I mål nr 1651-07 som behandlats ovan i samband med de mål där 

underskotten gått förlorade enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat, hade RR emellertid 

att ta ställning till en situation där det givande systerbolaget och det närmast gemensamma 

moderbolaget både var hemmahörande i Sverige. RR undgick att ta ställning till om denna 

omständighet kunde ha varit av betydelse för frågan om avdrag för koncernbidrag i sidled, 

eftersom den istället vägrade avdrag på grunden att det inte fanns stöd i EG-rätten för att medge 

avdrag då förlusterna gått förlorade enligt interna regler i det bidragsmottagande systerbolagets 

hemviststat.  

Som framgått i tidigare analys är det min uppfattning att det, i en situation där det givande 

systerbolaget och det närmast gemensamma moderbolaget båda är hemmahörande i Sverige, inte 

torde vara förenligt med EG-rätten att vägra avdrag om förlusterna är slutliga.419 Anledningen är 

att situationen kan likställas med att det givande systerbolaget först hade lämnat koncernbidrag 

uppåt till det svenska moderbolaget i enlighet med svenska regler, vilket i sin tur medgetts avdrag 

för koncernbidrag nedåt med stöd av EGD:s dom i Marks & Spencer. Eftersom RR i vilket fall 

inte ansåg att förlusterna var slutliga i den meningen som avsågs i Marks & Spencer när de gått 

förlorade enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat, behövde den således inte ta ställning 

till denna omständighet.  

Med tanke på det sätt som RR synes ha tolkat Marks & Spencer, torde det endast vara 

möjligt att erhålla avdrag om det bidragsmottagande dotterbolaget står inför en likvidation. 

Eftersom så inte var fallet i mål nr 1651-07 gavs ingen vägledning i om avdrag även hade kunnat 

erhållas för koncernbidrag i sidled om det bidragsgivande dotterbolaget och moderbolaget båda 

har sitt säte i Sverige och det bidragsmottagande dotterbolaget står inför en likvidation. Jag anser 

att ett sådant avdrag bör vara möjligt eftersom situationen kan likställas med ett gränsöver-

                                                           
418 Se ovan avsnitt 6.4.5. 
419 Se ovan avsnitt 6.4.5. 
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skridande koncernbidrag nedåt då dotterbolaget skall likvideras, vilket RR medgav avdrag för. 

SRN:s bedömning i målet ger stöd för en sådan tolkning. SRN uttalade att ett bidrag som lämnas 

från ett svenskt dotterföretag med ett svenskt moderföretag till det utländska dotterföretaget bör 

behandlas på samma sätt som situationen i Marks & Spencer, förutsatt att förlusten är slutlig.420  

Holmdahl & Ohlsson har kommenterat SRN:s förhandsbesked i detta mål .421 Även de 

påpekar att det givande systerbolaget hade kunnat lämna koncernbidraget via moderbolaget till 

systerbolaget i den aktuella situationen. Marks & Spencer och Oy AA tyder enligt deras mening på 

att EGD inte gillar tanken på att koncerner skall kunna välja i vilken stat de kan dra av en förlust. 

Studsen av koncernbidraget i denna situation handlar dock enbart om resultatutjämning inom en 

och samma stat, vilket enligt Holmdahl & Ohlson knappast kan anses öka den valfrihet 

beträffande var vinsterna beskattas som EGD vill förhindra. Dessutom skall slutliga förluster i 

dotterbolag få dras av i moderbolagets hemviststat. Om det yttersta moderbolaget och syster-

bolaget befinner sig i samma land, anser Holmdahl & Ohlsson därför att det inte finns några 

sakliga skäl att motsätta sig att det istället är systerbolaget som medges avdrag. Orsaken är att 

avdraget i detta fall inte flyttas till någon annan stat än den som godtagits av EGD genom domen 

i Marks & Spencer. 

RR ansåg att skyldigheten till gränsöverskridande förlustutjämning endast sträckte sig till 

koncernbidrag nedåt vid slutliga förluster. Ordalydelsen i detta uttalande tyder visserligen på att 

RR därigenom också skulle ha uteslutit avdrag för koncernbidrag i sidled, oavsett om både det 

bidragsgivande systerbolaget och moderbolaget har sitt säte i Sverige samt det bidragsmottagande 

systerbolaget skall likvideras. Å andra sidan kan tyckas att RR borde lägga vikt vid att en sådan 

situation i praktiken kan likställas med den situation som RR medgav avdrag för i likvidations-

fallen. Någon slutsats är dock svår att dra så länge RR inte tagit ställning i frågan. Det måste inte 

desto mindre anses som klart att om RR skulle vägra avdrag för koncernbidrag i sidled i en sådan 

situation, bör företagen enkelt kunna kringgå detta genom att det bidragsgivande systerbolaget 

först skickar ett avdragsgillt koncernbidrag uppåt för att sedan medges avdrag med stöd av EG-

rätten när koncernbidraget sedan slussas vidare nedåt från moderbolaget till det utländska dotter-

bolaget 

 

7.3.4.6 Sammanfattande slutsats 

Den slutsats som kan dras av domarna i mål nr 6512-06, 1648-07, 1650-07, 1652-07 och 3628-07 

är att RR tolkar EG-rätten som att den skyldighet till gränsöverskridande förlustutjämning som 

följer av EGD:s praxis inte kan anses gå längre än till den situation som var föremål för prövning 

                                                           
420 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 1 mars 2007, dnr 64-06/D. 
421 S E Holmdahl & F Ohlsson, Fler rättsfall om gränsöverskridanden förlustutjämning, Skattenytt, 2008, s. 249 f. 
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i Marks & Spencer, det vill säga överföring av definitiva förluster från utländska dotterbolag till ett 

inhemskt moderbolag. När det gäller gränsöverskridande koncernbidrag från ett svenskt dotter-

bolag till ett utländskt moder- eller systerbolag inom EES medges således inte avdrag.  

Vad gäller koncernbidrag i sidled kan konstateras att etableringsfriheten överhuvudtaget 

inte kan åberopas om systerbolagens närmast gemensamma moderbolag inte har sitt säte inom 

EES. Det bör dock påpekas att oavsett om så varit fallet, hade det i praktiken inte haft någon 

betydelse eftersom RR i vilket fall skulle ha vägrat avdrag på grund av koncernbidragets riktning. 

Slutligen kan fastställas att det är oklart om en situation där både det bidragsgivande systerbolaget 

och närmast gemensamma moderbolag haft sitt säte i Sverige och dotterbolaget stått inför en 

likvidation, kunde ha påverkat RR:s bedömning att det inte strider mot EG-rätten att vägra 

avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag i sidled. 
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Kapitel 8  EG-rättens inverkan på de svenska 

koncernbidragsreglerna 

 

8.1 Inledning 

Koncernbidragsmålen visar tydligt att EG-rätten har inverkat på tillämpningen av de svenska 

koncernbidragsreglerna. Syftet med detta kapitel är inledningsvis att sammanfatta i vilka 

situationer gränsöverskridande koncernbidrag medges enligt RR:s tolkning, mot bakgrund av 

föregående kapitels analys av koncernbidragsmålen. I samband härmed tas även obesvarade 

frågor upp för diskussion. Därutöver diskuteras andra möjliga situationer på området gränsöver-

skridande koncernbidrag som ännu inte bedömts av RR och hur RR med utgångspunkt i 

koncernbidragsmålen skulle kunna tolka EG-rätten i dessa sammanhang. Dessutom behandlas 

Skatteverkets ställningsstagande beträffande avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag, 

vilket meddelats till följd av domarna i koncernbidragsmålen.422  

Mot bakgrund av vad som framkommit i föregående kapitel analyseras därefter i en vidare 

kontext huruvida RR:s tolkning i koncernbidragsmålen är förenlig med EG-rätten, varvid även 

det faktum att RR inte begärde ett förhandsavgörande från EGD kommenteras. Kapitlet avslutas 

med en analys kring frågan om de svenska koncernbidragsreglerna står i strid med EG-rätten. 

Härvid diskuteras lagstiftarens retroaktiva förhållningssätt, betydelsen av Skatteverkets styr-

signaler i EG-rättsliga sammanhang samt kortfattat även frågan om hur en lagteknisk ändring av 

de svenska koncernbidragsreglerna skulle kunna se ut.  

 

8.2 När medges avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag 

enligt Regeringsrätten? 

 

8.2.1 I vilka situationer medges respektive vägras avdrag? 

Domarna i koncernbidragsmålen tyder på att RR har velat begränsa rätten till gränsöverskridande 

förlustutjämning så långt som möjligt i svensk rätt, utan att tillämpa koncernbidragsreglerna på ett 

sådant sätt att det strider mot EG-rätten. RR har därför gjort en väldigt snäv tolkning av domen i 

Marks & Spencer, där kravet på att dotterbolaget ska ha uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten 

i hemviststaten endast är uppfyllt i de fall då dotterbolaget skall likvideras. Till följd härav synes 

RR:s tolkning innebära att ett gränsöverskridande koncernbidrag i dagsläget endast medges 

                                                           
422 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15, dnr 131 440547-09/11. 
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avdrag i Sverige om det lämnas från ett svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag inom 

EES i samband med dotterbolagets likvidation. 

 När det gäller de situationer där avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag kan vägras, 

omfattas enligt domarna i koncernbidragsmålen koncernbidrag till utländska dotterbolag, vars 

förluster gått förlorade enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat. Inte heller medges 

avdrag för ett koncernbidrag från ett svenskt dotterbolag till ett utländskt moder- eller systerbolag 

inom EES, oberoende av förekomsten av slutliga förluster. RR gör nämligen tolkningen att den 

skyldighet till gränsöverskridande förlustutjämning som följer av EGD:s praxis inte kan anses gå 

längre än till den situation som var föremål för prövning i Marks & Spencer, det vill säga 

överföring av definitiva/slutliga förluster från utländska dotterbolag till ett inhemskt moderbolag. 

 Även om det framgår av koncernbidragsmålen att RR i viss utsträckning faktiskt medger 

avdrag för gränsöverskridande förlustutjämning, har det vid analysen av domarna framkommit att 

flera frågor angående hur detta skall ske fortfarande är något oklara. Detta gäller bland annat hur 

beräkningen av koncernbidragets storlek skall ske i praktiken och vilka tidpunkter som skall gälla 

för beslut om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring. Därutöver måste även bevisfrågan 

anses som oklar när det gäller vilka krav som ställs på de beräkningar som moderbolaget måste 

företa samt hur dessa beräkningar skall presenteras för att erhålla ett avdrag. Detta är oklarheter 

som uppkommer utifrån de omständigheter som var aktuella i koncernbidragsmålen. Därutöver 

föreligger emellertid ovisshet angående hur RR skulle bedöma situationer som inte var aktuella i 

koncernbidragsmålen. 

 

8.2.2 Vad gäller för förmögenhetsöverföringar som gjorts under tidigare år? 

I de koncernbidragsmål där det var fråga om likvidation förefaller bolagen endast ha yrkat avdrag 

för koncernbidrag som tidsmässigt skulle lämnas först i samband med likvidationen. Frågan som 

uppkommer är när likvidationen måste ske för att erhålla avdrag för en förmögenhetsöverföring. 

Måste likvidationen ske samma år som förmögenhetsöverföringen görs eller är det tillräckligt att 

dotterbolaget likvideras först under ett senare år? Om det utländska dotterbolaget under flera år 

har gått med förlust, kan det antas att moderbolaget för dotterbolagets överlevnad även genom 

tidigare förmögenhetsöverföringar tillfört dotterbolaget aktieägartillskott, för vilka avdrag för 

koncernbidrag hade kunnat yrkas i en inhemsk situation. Frågan är om RR:s tolkning lämnar 

utrymme för att sådana gränsöverskridande koncernbidrag som lämnats under tidigare 

beskattningsår kan medges avdrag i samband med en senare likvidation. 

Om dotterbolaget allt sedan ett sådant koncernbidrag lämnats, kontinuerligt gått med 

förlust fram till dess att det likvideras, kan det å ena sidan hävdas att den förlust som det tidigare 
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koncernbidraget avsåg att täcka var en slutlig förlust men som bekräftades först vid en senare 

tidpunkt. Å andra sidan utgår åtminstone SRN från att prövningen av om en förlust är slutlig 

skall göras med utgångspunkt i förhållandena i dotterbolagets hemviststat innan koncernbidraget 

lämnas. Vad gäller koncernbidrag som lämnats flera år före dotterbolagets likvidation, torde RR 

inte betrakta förlusterna i dotterbolaget som slutliga, eftersom möjligheten att utnyttja förlusterna 

mot framtida vinster fortfarande fanns till följd av att inget beslut om likvidation hade fattats. 

Även om RR själv inte uttalade sig angående med vilken utgångspunkt prövningen skall göras, är 

det enligt min mening mot bakgrund av den snäva tolkning som gjorts i koncernbidragsmålen 

osannolikt att RR skulle ställa lägre krav än SRN i denna fråga. Beroende på vilken tidpunkt som 

skall anses gälla för förmögenhetsöverföringen, torde RR:s domar medföra att förmögenhets-

överföringen måste vara hänförlig till dotterbolagets sista hela beskattningsår alternativt senast 

vara gjord före likvidationens avslutande. Det synes således inte finnas någon möjlighet att med 

stöd av koncernbidragsmålen yrka avdrag för förmögenhetsöverföringar som gjorts till det 

utländska dotterbolagets före dess sista hela beskattningsår. 

  

8.2.3 Möjligheten till avdragsrätt i andra situationer  

Ett antal andra intressanta omständigheter som inte var föremål för prövning i koncernbidrags-

målen kan diskuteras. När det gäller uppbyggnaden av en internationell koncern, kan exempelvis 

situationen där ett svenskt moderbolag har två finska dotterbolag studeras närmare. Anta att det 

ena finska dotterbolaget har stora förluster och skall likvideras, om det hade varit det enda 

utländska dotterbolaget hade slutliga förluster varit för handen och avdrag skulle ha medgetts 

enligt RR:s tolkning. Anta vidare att det andra finska dotterbolaget gått med vinst. Frågan som 

uppstår är om det svenska moderbolaget kan yrka avdrag för ett gränsöverskridande koncern-

bidrag till det finska dotterbolag som skall likvideras, trots att det andra finska dotterbolaget gått 

med vinst.  

I Marks & Spencer stadgas att möjligheten att under aktuellt beskattningsår utnyttja förlusten 

skall vara uttömd, vilket även omfattar överföring av förluster till en utomstående. Om det finska 

dotterbolaget som gått med förlust kan utjämna sina förluster genom att erhålla ett koncernbidrag 

från dess vinstgenererande finska systerbolag, bör förlusten således inte vara att betrakta som 

slutlig. Sannolikt kan ett avdrag därmed inte yrkas av det svenska moderbolaget i den situationen. 

Trots att RR i koncernbidragsmålen inte uttryckligen tog ställning frågan, bör utifrån domen i 

Marks & Spencer överlag slutsatsen kunna dras att om andra koncernbolag finns i samma land 

som det utländska bolag dit ett svenskt koncernbolag vill skicka ett gränsöverskridande koncern-

bidrag, måste dessa utländska koncernbolag i första hand utnyttja möjligheterna att förlust-
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utjämna inbördes i deras hemviststat. Även Skatteverket har tolkat EG-rätten och koncern-

bidragsmålen som att utländska koncernbolag som är hemmahörande i samma stat, i första hand 

måste förlustutjämna sinsemellan, vilket framkommer närmare i nästkommande avsnitt.423 

 Vad RR egentligen innefattar i begreppet definitiv/slutlig förlust måste delvis anses som 

oklart, något som diskuteras närmare nedan i samband med förenligheten med EG-rätten av att 

vägra avdrag för förluster som gått förlorade efter viss tid enligt interna regler i dotterbolagets 

hemviststat.424 I detta sammanhang skall emellertid påpekas att även andra intressanta 

omständigheter som har samband med definitionen av en slutlig förlust kan förekomma vid 

gränsöverskridande förlustutjämning. Ett sådant exempel föreligger om ett utländskt dotterbolag 

med rättsverkan har avstått från att utnyttja befintliga möjligheter till förlustutjämning i 

hemviststaten, förutsatt att en sådan möjlighet att avstå existerar. Möjligheterna att utnyttja 

förlusterna i hemviststaten är då uttömda. Frågan är om ett svenskt moderbolag i en sådan 

situation kan medges avdrag för koncernbidrag till det utländska dotterbolaget. 

Om utgångspunkt tas i RR:s snäva tolkning av Marks & Spencer synes möjligheten liten. 

Frågan är dock om en sådan tolkning av EG-rätten kan anses korrekt i detta sammanhang. Enligt 

min mening är förlusten vid en första anblick att betrakta som slutlig. Å andra sidan bör hänsyn 

tas till att skattebetalaren i ett sådant fall medvetet expanderat valmöjligheten med avseende på i 

vilken medlemsstat vinsten kan beskattas. En sådan konsekvens skulle tydligt stå i strid med 

ändamålet i både Marks & Spencer och Oy AA, varför avdrag troligen inte heller i ett sådant fall 

kan åberopas med stöd av EG-rätten. 

Sammantaget kan konstateras att koncernbidragsmålen ger viss vägledning med avseende 

på vad som skall gälla för svenska bolags rätt till avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag. 

Domarnas vägledning är dock begränsad och de behandlar endast ett visst antal situationer. 

Rättsläget är således långt ifrån klart, vilket också framkommer genom det ställningstagande från 

Skatteverket som nyligen publicerats.425 Häri gör Skatteverket sin tolkning av rättsläget efter 

domarna i koncernbidragsmålen. Trots att viss vägledning ges i Skatteverkets ställningstagande 

med avseende på hur målen bör tillämpas i praktiken ur verkets synvinkel, är min uppfattning att 

vi med stor sannlikhet kommer att se flertalet begärda förhandsbesked beträffande gränsöver-

skridande koncernbidrag i Skatterättsnämnden inom en snar framtid. 

 

  

                                                           
423 Se nedan avsnitt 8.2.4.3. 
424 Se nedan avsnitt 8.3.2. 
425 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15, dnr 131 440547-09/11. 
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8.2.4 Skatteverkets ställningstagande beträffande koncernbidragsmålen 

 

8.2.4.1 Endast koncernbidrag nedåt till direkt helägt dotterbolag 

Mot bakgrund av RR:s domar från den 11 mars 2009 kom Skatteverket den 15 maj 2009 med ett 

ställningstagande angående avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag.426 Skatteverket 

bekräftar att EGD:s praxis och RR:s domar i koncernbidragsmålen medför en avdragsrätt för 

koncernbidrag i vissa fall, även om mottagaren inte är skattskyldig i Sverige. Utifrån numera före-

liggande praxis kan enligt Skatteverkets bedömning ett antal slutsatser dras. Skatteverket inleder 

sin bedömning med att det av RR:s domar framgår att övriga allmänna förutsättningar för 

koncernbidrag, bortsett från skattskyldighetskravet, måste vara uppfyllda även i de situationer då 

gränsöverskridande koncernbidrag åberopas. Exempelvis måste moderbolaget således äga minst 

90 % av andelarna i dotterbolaget. Vidare framhåller Skatteverket att avdragsrätt utifrån koncern-

bidragsmålen endast föreligger för gränsöverskridande koncernbidrag från moderbolag till 

utländska dotterbolag inom EES som är direktägda av det givande moderbolaget. 

 

8.2.4.2 Förmögenhetsöverföring 

Att en faktisk förmögenhetsöverföring krävs även vid gränsöverskridande koncernbidrag, 

framgår enligt Skatteverket av att RR använder just begreppet koncernbidrag. Dessutom uttalade 

RR att beslut om koncernbidrag kan fattas senast vid bokslutet för dotterbolagets sista hela 

beskattningsår. Om RR inte avsåg att det krävs en förmögenhetsöverföring, har Skatteverket 

svårt att se vad det är för beslut som skall fattas vid upprättande av bokslutet för dotterbolagets 

sista hela beskattningsår. Jag ansluter mig till Skatteverkets uppfattning att en faktisk 

förmögenhetsöverföring är nödvändig. Som tidigare framgått är det emellertid enligt min mening 

inte självklart utifrån RR:s domar att beslut om koncernbidrag även i den gränsöverskridande 

situationen skall fattas vid tidpunkten för upprättandet av bokslutet för dotterbolagets sista hela 

beskattningsår.427  

RR uttalade visserligen att denna tidpunkt gäller för beslut i den inhemska situationen och 

att det bör vara möjligt att tillgodogöra sig motsvarande förlust även i den gränsöverskridande 

situationen. Frågan är dock vad RR egentligen avsåg med begreppet motsvarande förlust. Är det 

som Skattverket hävdar, att RR avsåg att förlusten som uppkommit under sista hela beskattnings-

året skall kunna tillgodogöras samt att ett beslut om koncernbidrag skall fattas vid upprättandet 

av bokslutet? Eller kan RR endast ha åsyftat förlusten som sådan och i detta sammanhang inte 

                                                           
426 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15, dnr 131 440547-09/11. 
427 Se ovan avsnitt 7.3.2.7. 
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haft för avsikt att uttala sig om beslutstidpunkten, annat än för att påvisa vad som gäller för ett 

svenskt moderbolag? Om besluts- och förmögenhetsöverföringstidpunkten förläggs till 

upprättandet av bokslutet, kan konsekvensen i den gränsöverskridande situationen bli att 

förmögenhetsöverföringen är större än det avdrag som medges, förutsatt att förlusten i dotter-

bolaget minskar fram tills likvidationens avslutande. Det är således inte svårt att förstå varför 

Skatteverket anser att förmögenhetsöverföringen skall ske i samband med bokslutet, då det kan 

medföra ett lägre avdrag. Ur skattebetalarens perspektiv är det emellertid anmärkningsvärt 

eftersom koncernbidragets storlek som ligger till grund för avdraget, i slutändan kan bli mindre 

än den förmögenhetsöverföringen som genomförts. 

Skatteverket framhåller vidare att de svenska koncernbidragsreglerna innebär att 

förmögenhetsöverföringen skall vara hänförlig till det beskattningsår som avdraget för koncern-

bidrag avser. Skatteverket menar att RR intar samma ståndpunkt när avdrag skall medges enligt 

EG-rätten, med den skillnaden att avdragstidpunkten flyttas till påföljande år. Skatteverkets 

bedömning är därför att endast förmögenhetsöverföringar hänförliga till dotterbolagets sista hela 

beskattningsår får beaktas. Inte heller Skatteverket tolkar koncernbidragsmålen som att det skulle 

finnas någon möjlighet att begära avdrag för förmögenhetsöverföringar som skett före 

dotterbolagets sista hela beskattningsår.428  

Vad gäller tidpunkten för förmögenhetsöverföringen är det min uppfattning att det i 

koncernbidragsmålen inte tydligt framgår om förmögenhetsöverföringen skall ske vid samma 

tidpunkt som i en rent inhemsk situation. Oavsett om RR avsåg att förmögenhetsöverföringen 

skulle ske i samband med upprättandet av bokslutet alternativt senast vid ordinarie bolagsstämma 

eller först innan likvidationen avslutats, påverkas inte storleken på avdraget eftersom hänsyn vid 

beräkningen av koncernbidragets storlek i vilket fall måste tas till sistnämnda tidpunkt. I 

ställningstagandet påpekar Skatteverket vidare att mottagaren inte behöver vara skattskyldig för 

koncernbidraget i Sverige eller i den andra medlemsstaten. Verket övergår därefter till att 

behandla frågan om när en definitiv förlust uppstår. 

 

8.2.4.3 Definitiv förlust  

Skatteverket menar att utifrån RR:s domar kan en definitiv förlust konstateras först när dotter-

bolaget upphör att existera vid likvidationens avslutande. Om förlusten bortfaller enligt regler i 

dotterbolagets hemviststat skall förlusten inte beaktas. Då RR inte tog ställning till frågan, är det 

emellertid oklart om en definitiv förlust skall anses föreligga om verksamhet fortsättningsvis 

bedrivs på annat sätt eller genom annat koncernföretag i samma land som där det likviderade 

                                                           
428 Se ovan avsnitt 8.2.2. 
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företaget fanns. Skatteverkets bedömning är dock att en definitiv förlust i Marks & Spencer-

domens mening inte föreligger i dessa fall. En definitiv förlust skall enligt Skatteverket inte heller 

anses uppkomma till den del obeskattade uttag ur verksamheten har skett genom exempelvis 

underprisöverlåtelser, oavsett om förvärvaren finns i samma stat eller inte. Den motivering som 

lämnas i ställningstagandet är att dotterbolaget i dessa fall inte uttömt de möjligheter till kvittning 

av förluster som annars hade förelegat.  

Skatteverket framhåller vidare att om det finns andra koncernbolag i dotterbolagets 

hemviststat, måste dessa möjligheter till resultatutjämning utnyttjas i första hand. Saknas möjlig-

heter till förlustutjämning enligt det landets regler bör detta beaktas i enlighet med RR:s synsätt i 

de mål då förlusten fallit bort enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat. En slutlig förlust 

som beror på inskränkande skatteregler i den andra staten bör alltså inte medföra avdragsrätt i 

Sverige. I RR:s domar saknades närmare motivering men Skatteverket menar att stöd för att de 

svenska koncernbidragsreglerna inte kan anses utgöra en otillåten begränsning av etablerings-

friheten i detta fall även finns i målet Krankenheim.429 Härigenom framgår enligt Skatteverket att en 

eventuell olikbehandling som kan uppstå i en gränsöverskridande situation jämfört med en 

inhemsk situation, inte är diskriminerande om det beror på att olika länder har olika skatteregler.  

Med tanke på bevarandet av den svenska skattebasen är det inte oväntat att Skatteverket 

ansluter sig till RR:s uppfattning att förluster som gått förlorade enligt interna regler inte skall 

medföra avdragsrätt. Krankenheim behandlade frågan huruvida numera ersatta tyska regler för 

skattemässig återföring av tidigare medgivna förlustavdrag för förluster i fasta driftställen belägna 

i andra länder var förenliga med etableringsfriheten. I en av de punkter i Krankenheim som Skatte-

verket hänvisar till, uttalade EGD att om det antas att den kombinerade verkan av den 

beskattning som fastställts i sätesstaten för det bolag som innehar det berörda fasta driftstället 

och den beskattning som skall ske i den stat där detta fasta driftställe är beläget kan leda till en 

inskränkning av etableringsfriheten, kan en sådan inskränkning bara tillskrivas den senare av 

dessa stater.430  

Även om Skatteverket har en viss poäng i sin hänvisning till Krankenheim genom att det 

faktum att medlemsstaterna har olika skatteregler inte i sig utgör en inskränkning av etablerings-

friheten, handlar det som tidigare diskuterats om att i det enskilda fallet avgöra om den skillnad 

som uppkommer i beskattningen har sin grund i olikheter mellan ländernas lagstiftning eller i en 

otillåten olikbehandling.431 Vad gäller de svenska koncernbidragsreglerna består hindret för 

etableringsfriheten av skattskyldighetskravet. Detta hinder är rättfärdigat men inte proportionellt 

                                                           
429 Skatteverket hänvisar närmare bestämt till mål C-157/07 Krankenheim, p. 49-52. 
430 C-157/07 Krankenheim, p. 51. 
431 Se ovan avsnitt 7.3.3.6. 
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när det mottagande dotterbolaget har slutliga förluster. Det synes således inte vara kombinationen 

av den svenska och den andra medlemsstatens lagstiftningar som orsakar en inskränkning av 

etableringsfriheten, utan i första hand de svenska reglerna. Följaktligen bör det vara Sveriges 

ansvar att medge avdrag för slutliga förluster i utländska dotterbolag, vilka enligt Marks & Spencer 

får anses uppkomma utifrån reglerna i dotterbolagets hemviststat. 

Därmed synes det utifrån domen i Marks & Spencer vara fråga om att skillnaden i 

beskattning snarare har sin grund i de svenska koncernbidragsreglernas missgynnande av den 

gränsöverskridande situationen, än i det faktum att vissa medlemsstater har kortare perioder för 

framtida utnyttjande av underskott. I Marks & Spencer framgår dessutom att dotterbolaget för att 

erhålla avdrag skall ha uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i hemviststaten. Det måste 

följaktligen vara reglerna i dotterbolagets hemviststat som skall avgöra när förlusten är slutlig. 

Om förlusterna bara kan rullas framåt under en begränsad period, eller inte alls för den delen, är 

förlusterna därefter att betrakta som slutliga i dotterbolagets hemviststat. Skall förlusterna då 

aldrig kunna beaktas inom koncernen bara för att framtida utnyttjande av förluster är obegränsat i 

Sverige? EGD:s praxis tyder på att en förlust skall kunna beaktas någon gång i någon av 

medlemsstaterna i en gränsöverskridande situation.432 Det är ett faktum att konsekvensen blir den 

motsatta om förluster som gått förlorade efter viss tid i dotterbolagets hemviststat inte får 

utnyttjas i Sverige.  

 

8.2.4.4 Förlustens storlek 

Skatteverket menar att den definitiva förlusten utgörs av dotterbolagets ackumulerade kvar-

stående underskott under innehavstiden. Om bolaget har varit direktägt endast en del av denna 

tid, bör enbart förluster uppkomna under denna tid beaktas. Skatteverket måste följaktligen anse 

att beräkningen av koncernbidragets storlek skall utgå från tidpunkten när dotterbolaget blev 

direktägt, vilket således kan avse tidpunkten då bolaget bildades eller förvärvades, förutsatt att 

bolaget var direktägt vid detta tillfälle.  

 När det gäller beräkningen av koncernbidragets storlek uttalade RR att den förlust som 

bestämmer koncernbidragets storlek inte bör få överstiga ett belopp motsvarande den förlust 

som uppkommit i dotterföretaget vid utgången av företagets sista hela beskattningsår. Koncern-

bidraget får inte heller överstiga ett belopp motsvarande den slutliga förlusten, beräknad enligt 

båda staternas skatteregler. Skatteverket uppfattar inte detta som ”att RR menar att förlusten 

endast skall beräknas enligt den utländska statens skatteregler vid beräkning av förlusten vid 

                                                           
432 Se t.ex. mål C-293/06 Shell, p. 44. 
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utgången av det sista hela beskattningsåret”.433 Skatteverket synes av misstag ha formulerat sig 

felaktigt i detta sammanhang, vilket också bekräftas av en senare formulering i ställningstagandet. 

Vad verket torde ha velat uttrycka, är att det inte uppfattar detta uttalande som att RR menar att 

endast den slutliga förlusten skall beräknas enligt den utländska statens skatteregler.  

Skatteverket motiverar detta med att RR:s uttalande endast bör ses som ett förtydligande av 

att båda ländernas skatteregler skall tillämpas vid beräkning av takbeloppet. Det finns inget skäl 

till att inte samma princip skall tillämpas vid beräkning av förlusten vid utgången av dotter-

bolagets sista hela beskattningsår. Härigenom framkommer att Skatteverkets ovannämnda 

uttalande måste innehålla ett fel i formuleringen, eftersom verket nu menar att samma princip, 

vilket får anses åsyfta beräkningen av den slutliga förlusten, skall tillämpas vid beräkningen av 

utgången av dotterbolagets sista hela beskattningsår. Syftet med en beräkning av förlustens 

storlek vid de två angivna tillfällena är enligt Skatteverket att se om den faktiska förlusten minskat 

fram till likvidationens avslutande. Då krävs att beräkning sker enligt båda ländernas regler vid 

båda tidpunkterna. Utifrån att lägsta värdets princip skall tillämpas, ansluter jag mig till att detta är 

den mest logiska förklaringen till RR:s uttalande, å andra sidan tyder domens ordalydelse på att 

endast den slutliga förlusten skall beräknas enligt den utländska statens skatteregler.  

Vidare framhåller Skatteverket att gränsöverskridande koncernbidrag medges avdrag först 

när dotterbolagets förlust är definitiv genom att likvidationen avslutats. Avdrag medges således 

inte i samband med att förmögenhetsöverföringen redovisas i bokslutet för det sista hela 

beskattningsåret. Skattverket exemplifierar detta förhållande enligt följande: Ett koncernbidrag 

redovisas i bokslutet för räkenskapsåret 2008. Likvidationen av dotterbolaget avslutas 2009. 

Avdrag medges då vid taxeringen 2010. Skatteverket avslutar härefter sitt ställningstagande med 

förtydligandet att det är det moderbolag som yrkar avdrag för koncernbidrag, som är ansvarigt 

för att ta fram de handlingar som krävs för att visa att avdraget är berättigat.  

Sammantaget kan Skatteverkets tolkning i nyss återgivna ställningstagande ifrågasättas EG-

rättsligt i vissa avseenden. Faktum är emellertid att Skattverkets ställningstagande kommer att 

ligga till grund för vilka gränsöverskridande koncernbidrag som i praktiken medges avdrag vid 

taxeringen. Detta gäller åtminstone fram till den tidpunkt då ställningstagandet ifrågasätts av 

skattskyldiga och tolkningen eventuellt bedöms annorlunda i domstol, alternativt till den tidpunkt 

då lagstiftaren väljer att genomföra ändringar eller andra åtgärder med avseende på de svenska 

koncernbidragsreglernas tillämpningsområde. 

 

  

                                                           
433 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15, dnr 131 440547-09/11. 
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8.3 Är Regeringsrättens tolkning förenlig med EG-rätten? 

 

8.3.1 Koncernbidrag i samband med dotterbolagets likvidation 

Huruvida RR:s tolkning i koncernbidragsmålen är förenlig med EG-rätten är en komplex fråga 

som inte kan besvaras med ett enkelt ja eller nej. Vad gäller de fall där RR medgav avdrag för 

gränsöverskridande koncernbidrag från ett svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag i 

samband med dotterbolagets likvidation, bör det stå klart att en sådan skyldighet innefattas i EG-

rätten till följd av Marks & Spencer. Denna skyldighet att medge avdrag för koncernbidrag nedåt 

vid slutliga förluster uteslöts inte heller av Oy AA, eftersom detta mål synes ha tagit sikte på att 

begränsa möjligheten till gränsöverskridande koncernbidrag uppåt. Då det även i Marks & Spencer 

uttryckligen var fråga om att dotterbolagen skulle likvideras, synes det i princip uteslutet att påstå 

att det skulle vara förenligt med EG-rätten att hävda det motsatta. Detta faktum har även RR 

anammat i sin tolkning av de svenska koncernbidragsreglernas förenlighet med EG-rätten. I fråga 

om att RR således medger avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag från svenskt moderbolag 

till ett utländskt dotterbolag vid dotterbolagets likvidation, bör enligt min mening kunna 

konstateras att RR:s tolkning i detta avseende är förenlig med EG-rätten. 

 När det gäller de av RR valda beräkningarna som måste göras för att avdrag skall kunna 

medges i nyss nämnda situation, är det svårare att bedöma förenligheten med EG-rätten. För att 

få fram koncernbidragets storlek skall beräkningar göras dels med avseende på förlusten vid 

utgången av företagets sista hela beskattningsår och dels beträffande den slutliga förlusten då 

likvidationen har avslutas, beräknad enligt båda staternas skatteregler. Avdrag skall sedan medges 

med det lägsta av dessa belopp. Huruvida förlusten vid utgången av företagets sista hela 

beskattningsår ska beräknas enligt båda staternas regler och om det således rör sig om tre eller 

fyra beräkningar är dock något oklart. Det faktum att RR tillämpar lägsta värdets princip talar för 

fyra beräkningar skall företas, medan domens ordalydelse snarare tyder på att det skulle vara fråga 

om tre. 

Oavsett om tre eller fyra beräkningar skall företas, ställer de i vilket fall höga krav på 

moderbolaget såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt om reglerna i Sverige och dotterbolagets 

hemviststat skiljer sig åt. Att förlusten skall beräknas enligt svenska regler kan motiveras med att 

likabehandling skall uppnås mellan den inhemska och den gränsöverskridande situationen. Att 

hänsyn dessutom skall tas till förlusten beräknad enligt reglerna i dotterbolagets hemviststat är 

visserligen förståeligt med tanke på bevarandet av den svenska skattebasen, eftersom lägsta 

möjliga avdrag ger minsta möjliga minskning av skattebasen. Det är däremot inte lika självklart 

om syftet är att likabehandling med den inhemska situationen skall eftersträvas. 
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 Ur skattebetalarnas perspektiv hade den enklaste lösningen på problemet med beräkningen 

av koncernbidraget storlek varit att förlusten skulle beräknas endast enligt reglerna i dotter-

bolagets hemviststat. I ett sådant fall skulle några omräkningar aldrig bli aktuella, utan den 

fastställda förlusten i den andra staten skulle beloppsmässigt kunna importeras direkt till Sverige. 

Häremot talar dock som tidigare nämnts att likabehandling skall uppnås med den inhemska 

situationen, en princip som i detta sammanhang får anses vägra tyngre än förenklingsskäl. 

Sammantaget torde det vara förenligt med EG-rätten att begära en omräkning enligt svenska 

regler för att fastställa koncernbidragets storlek. Att dessutom ta hänsyn till reglerna i 

dotterbolagets hemviststat rimmar dock illa med principen om likabehandling mellan den 

inhemska och den gränsöverskridande situationen. 

 Då RR inte specificerat hur beräkningen av koncernbidragets storlek skall gå till rent 

praktiskt synes metoden svårtillämplig. Med tanke på att den direkta beskattningen fortfarande 

ligger i händerna på medlemsstaterna, kan antas att skillnader uppkommer vid beräkning av 

förlusten enligt två olika staters regler. Det är visserligen sant att det finns internationella 

redovisningsstandarder som tillämpas i viss utsträckning. Å andra sidan har dessa inte någon 

inverkan på eventuella skattemässiga justeringar som tillåts av de enskilda medlemsstaterna. Det 

medför att även om ett avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag kan erhållas i teorin, 

betyder inte det att ett avdrag faktiskt kan erhållas i praktiken. Moderbolaget måste först uppfylla 

de krav som ställs på att förlusten skall ha omräknats enligt svenska regler vid två tidpunkter.  

 RR har således valt en metod som visserligen kan vara förenlig med EG-rätten i teorin, 

men som i praktiken kan bli mycket svår att tillämpa. Det bör i detta sammanhang 

uppmärksammas att EGD fastställt att effektivitetsprincipen även gäller på skatteområdet. Det 

innebär att regler som gör det praktiskt omöjligt att utöva de rättigheter som följer av 

gemenskapsrätten inte är tillåtna, även om samma regler också är tillämpliga i den rent nationella 

situationen.434 RR:s metod omöjliggör inte ett avdrag i praktiken. Enligt min mening bör 

emellertid metodens praktiska svårigheter beaktas i en diskussion kring en eventuell revidering av 

koncernbidragsreglerna. 

 

8.3.2 Koncernbidrag när förlusterna gått förlorade enligt interna regler 

Beträffande de mål där RR inte medgav avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag eftersom 

förlusterna i det utländska dotterbolaget hade gått förlorade efter viss tid enligt interna skatte-

regler i dotterbolagets hemviststat, kan ifrågasättas om en sådan tolkning är förenlig med EG-

rätten. Denna fråga har tidigare berörts ovan i samband med såväl Skatteverkets ställningstagande 

                                                           
434 Se t.ex. mål C-147/01 Weber’s Wine World, p. 103. 



112 

som vid genomgången av koncernbidragsmålen. Som framgått ansluter jag mig till doktrinens 

uppfattning att en förlust som gått förlorad efter viss tid enligt interna regler är att betrakta som 

slutlig i den meningen som avsågs i Marks & Spencer.435 Den främsta motiveringen till ett sådant 

ställningstagande är att syftet med Marks & Spencer synes vara att uppnå likabehandling mellan 

den nationella och den gränsöverskridande situationen vid slutliga förluster samt att dessa 

förluster skall kunna utnyttjas i moderbolaget om konsekvensen annars blir att de inte beaktas 

alls. Om hänsyn till dotterbolagets förluster inte tas i det svenska moderbolaget när de gått 

förlorade efter viss tid enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat, kommer förlusterna inte 

att beaktas alls, även om dotterbolaget likvideras strax därefter. En sådan konsekvens torde stå i 

strid med de ändamål som kan härledas ur EGD:s praxis. 

 RR ansåg emellertid att det inte fanns stöd i EGD:s praxis för att medge avdrag då 

förlusten blivit slutlig på grund av interna regler i dotterbolagets hemviststat. Eftersom RR inte 

vidare motiverade skälen härtill, är det svårt att dra en slutsats med avseende på vad domstolen 

lagt vikt vid i sitt resonemang. Förklaringen till RR:s ställningstagande skulle kunna vara en 

väldigt snäv tolkning av domen i Marks & Spencer, vari förlusten inte skall betraktas som slutlig 

med mindre än att dotterbolaget skall likvideras. Då Marks & Spencer tyder på att det är de 

faktiska möjligheterna att utnyttja förlusterna i det enskilda fallet som skall bedömas, kan en 

sådan tolkning av domen dock inte anses ändamålsenlig. Med tanke på att RR något 

motsägelsefullt konstaterat att de interna reglerna i dotterbolagets hemviststat inte skall beaktas 

om de orsakar en slutlig förlust men däremot vid beräkningen av förlusten, är det möjligt att 

bevarandet av den svenska skattebasen haft betydelse för skälen till denna tolkning.  

Som ovan framkommit menar Skatteverket att olikbehandlingen i beskattningen när en 

förlust gått förlorad enligt interna regler, beror på att Sverige och övriga medlemsstater har olika 

skatteregler och att den därför inte är diskriminerande.436 Det är möjligt att RR hade ett sådant 

argument i åtanke då den menade att det inte finns något stöd i EGD:s praxis för att medge 

avdrag. Även om Skatteverket har en viss poäng i detta uttalande, handlar det som tidigare 

framkommit om att i det enskilda fallet avgöra om den skillnad som uppkommer i beskattningen 

har sin grund i olikheter mellan ländernas lagstiftning eller i en otillåten olikbehandling.437  

Som diskuterats i samband med Skatteverkets ställningstagande, består hindret för 

etableringsfriheten i de svenska koncernbidragsreglerna av skattskyldighetskravet.438 Detta hinder 

är rättfärdigat men inte proportionellt när det mottagande dotterbolaget har slutliga förluster. Det 

synes således inte vara kombinationen av den svenska och den andra medlemsstatens 

                                                           
435 Se ovan avsnitt 7.3.3 och 8.2.4.3. 
436 Se ovan avsnitt 8.2.4.3. 
437 Se ovan avsnitt 7.3.3.6. 
438 Se ovan avsnitt 8.2.4.3. 
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lagstiftningar som orsakar en inskränkning av etableringsfriheten, utan i första hand de svenska 

reglerna. Följaktligen bör det som tidigare framhållits vara Sveriges ansvar att medge avdrag för 

slutliga förluster i utländska dotterbolag, vilka enligt Marks & Spencer får anses uppkomma utifrån 

reglerna i dotterbolagets hemviststat.  

EGD:s praxis tyder därutöver på att en förlust skall kunna beaktas någon gång i någon av 

medlemsstaterna i en gränsöverskridande situation.439 Det är ett faktum att konsekvensen blir den 

motsatta om förlusterna som gått förlorade efter viss tid inte får utnyttjas i Sverige. Dessutom 

kan lösningens lämplighet ifrågasättas genom att moderbolaget på sätt och vis kan kringgå ett 

nekat avdrag genom att likvidera det utländska dotterbolaget strax innan förlusterna går förlorade 

och därigenom erhålla avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag vid dotterbolagets 

likvidation. Samtidigt kan moderbolaget bilda ett nytt utländskt dotterbolag, vari det likviderade 

dotterbolagets verksamhet kan fortgå. Även om betydelsen av ett sådant kringgående inte ska 

överdrivas i praktiken, är det ett faktum att en sådan möjlighet synes föreligga.  

Vad som enligt RR krävs för att en förlust skall vara definitiv/slutlig på ett sådant sätt att 

avdrag kan erhållas är därmed oklart. Min mening är dock att en tolkning som leder till att avdrag 

inte medges för gränsöverskridande koncernbidrag nedåt, trots att dotterbolagets förluster är 

slutliga till följd av att de gått förlorade enligt interna regler, kan ifrågasättas med avseende på 

dess förenlighet med EG-rätten. EGD har visserligen inte konkretiserat alla de situationer där en 

förlust är att betrakta som slutlig. Faktum är dock att domstolen har uttalat att kravet härför är att 

dotterbolaget har uttömt alla möjligheter att utnyttja förlusten i hemviststaten, vilket måste anses 

vara fallet om rätten att utnyttja förlusterna har gått förlorad efter viss tid. Oavsett om tolkningen 

att avdrag inte skall medges när förlusterna gått förlorade enligt interna regler i dotterbolagets 

hemviststat är förenlig med EG-rätten eller ej, har nu såväl RR som Skatteverket gjort denna 

bedömning, vilket därmed i praktiken får anses utgöra gällande rättsläge i Sverige.  

 

8.3.3 Koncernbidrag till utländskt syster- eller moderbolag 

I fråga om gränsöverskridande koncernbidrag till ett utländskt moder- eller systerbolag medgav 

RR inte avdrag mot bakgrund av EGD:s dom i Oy AA. Eftersom Oy AA behandlade det finska 

koncernbidragssystemet som har stora likheter med det svenska, bör kunna fastställas att det är 

förenligt med EG-rätten att RR inte medgav avdrag vid gränsöverskridande koncernbidrag uppåt. 

Mot bakgrund av domen i Oy AA torde det nämligen vara förenligt med EG-rätten att vägra 

avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag uppåt, oavsett förekomsten av slutliga förluster i 

moderbolaget.   

                                                           
439 Se t.ex. mål C-293/06 Shell, p. 44. 
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När det gäller gränsöverskridande koncernbidrag i sidled har något sådant fall inte 

behandlats i EGD. Några säkra slutsatser kan således inte dras i frågan. Med tanke på att ett 

gränsöverskridande koncernbidrag i sidled emellertid är detsamma som att lämna ett koncern-

bidrag uppåt för att sedan slussa det vidare nedåt, bör ändå kunna antas att avdrag som huvud-

regel kan vägras i denna situation. Således torde RR:s tolkning att avdrag inte behöver medges 

vara kompatibel med EG-rätten.  

Det finns emellertid ett undantagsfall då avdrag enligt min mening bör kunna medges för 

gränsöverskridande koncernbidrag i sidled med stöd av EG-rätten. Detta bör vara fallet om det 

givande systerbolaget och systerbolagens närmast gemensamma moderbolag båda har sitt sätt i 

Sverige och det mottagande systerbolaget har slutliga förluster. I ett sådant fall hade 

koncernbidraget nämligen kunnat lämnas stegvis, först nationellt inom Sverige till moderbolaget 

och sedan från moderbolaget till det utländska dotterbolaget med stöd av Marks & Spencer. Enligt 

min tolkning bör således denna situation kunna likställas med den i Marks & Spencer.  

RR tog inte ställning till om detta var möjligt eftersom avdraget, i det enda mål där denna 

konstellation var aktuell, vägrades mot bakgrund av att förlusterna gått förlorade enligt interna 

regler i det mottagande systerbolagets hemviststat. Oavsett om sistnämnda motivering är att anse 

som förenlig med EG-rätten, kan hävdas att RR i framtiden åtminstone bör kunna medge avdrag 

om det givande systerbolaget och närmast gemensamma moderbolag har sitt sätt i Sverige och 

det mottagande systerbolaget står inför en likvidation. RR:s uttalande att skyldigheten till gräns-

överskridande förlustutjämning endast omfattar koncernbidrag nedåt kan dock tala mot att RR 

skulle ha medgett avdrag enligt EG-rätten i detta fall. Huruvida en sådan tolkning i slutändan är 

förenlig med EG-rätten är dock svårt att avgöra innan EGD har bedömt vad som skall gälla för 

koncernbidrag i sidled. Hur SRN tolkar EG-rätten och RR:s domar i koncernbidragsmålen i detta 

fall återstår att se i framtida förhandsbesked. 

 

8.3.4 Regeringsrättens tolkningsutrymme 

Sammantaget kan konstateras att RR:s tolkning av EGD: praxis i koncernbidragsmålen överlag är 

mycket snäv i den betydelsen att avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag endast medges i 

begränsad utsträckning. Som ovan framkommit är det min mening att RR:s tolkning i viss 

utsträckning rentav är alltför snäv för att kunna anses vara kompatibel med EG-rätten. Trots 

denna kritik kan emellertid viss förklaring och förståelse för RR:s tolkning återfinnas i dess 

begränsade tolkningsutrymme.  

Till skillnad från EGD:s stora tolkningsutrymme har RR att tolka inkomstskattelagen, 

vilken till sin natur innehåller detaljerade regleringar som vägleder tillämparen. Därutöver kan 
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vägledning i svåra fall fås i lagens förarbeten. RR:s tolkningsutrymme är dessutom begränsat av 

legalitetsprincipen, det vill säga ingen skatt utan lag. Konsekvensen är att RR:s tolkningsutrymme 

är mycket mindre än motsvarande utrymme för EGD. Ur ett EG-rättsligt perspektiv är detta 

förhållande visserligen inget skäl att inte tillämpa koncernbidragsreglerna på ett sätt som är 

kompatibelt med EG-rätten. Det visar dock på att RR slits mellan de svenska reglernas 

ordalydelse, svenska skatterättsliga principer och EG-rätten.  

 

8.3.5 RR begärde inget förhandsavgörande 

Mot bakgrund av att RR:s tolkning i viss utsträckning inte synes förenlig med EG-rätten, kan 

diskuteras varför RR valde att inte begära ett förhandsavgörande från EGD i något eller några av 

koncernbidragsmålen. Någon motivering till varför RR inte ansåg att ett förhandsavgörande var 

nödvändigt lämnades inte, frågan behandlades överhuvudtaget inte i domarna. Innan målen 

avgjordes i RR uttalade bland annat Brokelind, Dahlberg och Wiman att RR borde begära ett 

förhandsavgörande från EGD.440 Det är också min mening att RR, i väntan på eventuella åtgärder 

på gemenskapsnivå, borde ha begärt ett förhandsavgörande i åtminstone några av koncern-

bidragsmålen.  

 Marks & Spencer tyder på att avdrag skall medges vid gränsöverskridande koncernbidrag 

nedåt om förlusterna är slutliga och Oy AA klargör att avdrag för gränsöverskridande koncern-

bidrag uppåt inte behöver medges. Utifrån dessa mål är det således möjligt att tolka EG-rätten. 

Faktum är dock att ett gränsöverskridande koncernbidrag nedåt vid slutliga förluster aldrig 

prövats av EGD, eftersom Marks & Spencer endast berörde koncernavdragssystemet. Inte heller 

gränsöverskridande koncernbidrag mellan systerbolag har prövats. Vidare har EGD inte tagit 

ställning till enligt vilket lands regler som förlusten skall beräknas. Som även tidigare framkommit 

är den korrekta tillämpningen av EG-rätten således inte en sådan självklarhet att den inte lämnar 

något tvivel om hur dessa situationer skall behandlas. 

 RR har en skyldighet enligt EG-fördraget att underställa EGD olösta gemenskapsrättsliga 

frågor som är av intresse för andra medlemsstater. Förlustutjämning inom internationella 

koncerner är i allra högsta grad intressant för alla medlemsstater inom EU. Mot bakgrund av att 

flertalet frågor inte kan anses tillräckligt besvarade ur ett EG-rättsligt perspektiv, hade det varit 

RR:s plikt att underställa EGD dessa frågor. Det är således min uppfattning att beslutet att inte 

begära ett förhandsavgörande inte på något sätt kan motiveras av acte clair-doktrinen.441 

Eftersom domarna nu meddelats är det emellertid tydligt att RR valde att inte uppfylla denna 

                                                           
440 Brokelind, Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i målet Oy AA, s. 534 f; Dahlberg, Budgetpropositionen och EG-
rätten m.m., s. 754; Wiman, Cross-border loss relief in Europe, s. 985. 
441 För innebörden av acte clair-doktrinen se ovan avsnitt 2.4. 
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plikt. Detta skulle följaktligen medföra att RR agerade i strid med EG-rätten då den i koncern-

bidragsmålen valde att avstå från att begära förhandsavgörande från EGD. 

 Det är emellertid välkänt att de svenska domarna i högsta instans är obenägna att begära 

förhandsavgöranden från EGD och minst lika ovilliga att motivera varför de valt att inte göra 

det.442 Brokelind menar att även om Sverige inte skickar tillräckligt många mål till Luxemburg, 

följer härav inte slutsatsen att EG-rätten inte är viktig för de svenska domstolarna.443 Jag ansluter 

mig till denna uppfattning, vilket också framgår i koncernbidragsmålen där RR trots allt försökte 

utgå från EGD:s praxis i sin prövning. Risken som uppkommer till följd av att de nationella 

domstolarna avstår från att hänskjuta mål till EGD, är emellertid att olika tolkningar av EGD:s 

praxis uppstår i medlemsstaterna, vilket är precis tvärtemot vad EG-rätten och bestämmelserna 

om förhandsavgörande syftar till. 

 

8.4 Strider de svenska koncernbidragsreglerna mot EG-rätten? 

 

8.4.1 Inledande kommentarer 

Frågan om de svenska koncernbidragsreglerna strider mot EG-rätten har varit föremål för 

diskussion ända sedan domen i Marks & Spencer kom i slutet av 2005. Senast i budget-

propositionen för 2008 uttalade regeringen att det med anledningen av domen i Oy AA får anses 

klart att de svenska koncernbidragsreglerna är förenliga med EG-rätten.444 Redan då var det flera i 

doktrinen som reagerade på detta något kontroversiella uttalande. Såväl Dahlberg som Holmdahl 

& Ohlsson menade att detta var en inkorrekt beskrivning av rättsläget.445 Så här i efterhand kan 

konstateras att även RR:s tolkning av rättsläget i koncernbidragsmålen visar på att regeringen 

hade fel i sitt uttalande att de svenska koncernbidragsreglerna var kompatibla med EG-rätten. 

 

8.4.2 Skillnad mellan ordalydelse och tillämpning 

Med tanke på att de svenska koncernbidragsreglerna, oavsett omständigheterna i det enskilda 

fallet, förutsätter skattskyldighet i Sverige för att överhuvudtaget vara tillämpliga, får mot 

bakgrund av både EGD:s dom i Marks & Spencer och RR:s domar i koncernbidragsmålen anses 

att i varje fall reglernas ordalydelse står i strid med EG-rätten. Detta måste i sig inte medföra att 

reglerna som helhet står i strid med EG-rätten om de tolkas och tillämpas på ett sätt som är 

                                                           
442 Brokelind, Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i målet Oy AA, s. 535; Brokelind, Lindex-målet i sitt 
sammanhang, s. 642. 
443 Brokelind, Lindex-målet i sitt sammanhang, s. 646. 
444 Prop. 2007/08:1, s. 118. 
445 Dahlberg, EG-rätten och budgetpropositionen m.m., s. 754; Holmdahl & Ohlsson, Visst gäller Marks & Spencer!, s. 18. 
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förenligt med EG-rätten. Som tidigare framgått drog RR slutsatsen att reglerna är oförenliga med 

EG-rätten åtminstone i det fall då ett gränsöverskridande koncernbidrag lämnas från ett svenskt 

moderbolag till ett utländskt dotterbolag inom EES när dotterbolaget skall likvideras. Till följd av 

de prejudicerande domarna i koncernbidragsmålen bör således koncernbidragsreglerna 

åtminstone utifrån RR:s synsätt numera tillämpas på ett sätt som är förenligt med EG-rätten. 

 Det kan emellertid ifrågasättas om en korrekt tillämpning av reglerna är tillräcklig ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv om ordalydelsen stadgar det motsatta. För det första kan det som 

tidigare diskuterats anses oklart om RR:s tolkning verkligen är förenlig med EG-rätten i alla 

avseenden. Att då godta en tillämpning av reglerna som endast delvis är kompatibel med EG-

rätten kan inte anses som rättsäkert. Även om RR:s tolkning av koncernbidragsreglerna till fullo 

skulle visa sig vara förenlig med EG-rätten, är det enligt min mening oacceptabelt ur ett rätts-

säkerhets- och förutsebarhetsperspektiv att utan andra åtgärder lämna de svenska koncern-

bidragsreglerna i deras nuvarande utformning. 

 

8.4.3 Lagstiftarens retroaktiva förhållningssätt 

Medlemsstaternas ovilja att harmonisera den direkta beskattningen har lett till att detta område i 

dagsläget inte är föremål för någon större harmonisering inom EG. Kompetensen beträffande 

inkomstbeskattningen finns således fortfarande till största del hos de enskilda medlemsstaterna. 

Som framkommit har EGD i praxis emellertid fastställt att medlemsstaterna måste ta hänsyn till 

bestämmelserna om fri rörlighet vid utövandet av denna kompetens.446 Medlemsstaternas 

obenägenhet att införa harmoniserade bestämmelser på området har därigenom lett till att 

rättstutvecklingen nästan uteslutande styrs av EGD:s praxis. Anpassningen av den nationella 

rätten sker därefter i de enskilda medlemsstaterna. 

Ur ett svenskt perspektiv är det påtagligt att det kan bli fråga om en problematisk intresse-

konflikt då den fria rörligheten skall säkerställas utan att erodera den svenska skattebasen. 

Konsekvensen har blivit att lagstiftaren intagit ett retroaktivt förhållningssätt när det gäller den 

svenska rättens anpassning till EG-rätten.447 I flertalet fall har det dragit ut på tiden innan 

lagstiftaren reagerat på praxis från EGD. Lagstiftarens passivitet har i praktiken medfört att de 

svenska förvaltningsdomstolarna allt oftare ställs inför svenska regler som kan stå i strid med 

EG-rätten. Lagstiftaren har i sin tur exkluderat svenska regler som står i strid med EG-fördraget 

först efter att detta förhållande har blivit fastslaget i domstol. Lagstiftarens retroaktiva 

förhållningssätt är även påtagligt i förhållande till koncernbidragsreglerna. Inga åtgärder har ännu 

                                                           
446 Se ovan avsnitt 2.5. 
447 K Ståhl, Skatterna och den fria rörligheten inom EU, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Stockholm, 
Rapport nr. 8, 2006, s. 25. 
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vidtagits från lagstiftarens sida, det kan dock antas att RR:s domar i koncernbidragsmålen medför 

att regeringen nu måste se över regelverket. 

 

8.4.4 Skatteverkets roll i tillämpningen av EG-rätten 

Lagstiftarens retroaktiva förhållningssätt har som ovan nämnts lett till att de svenska förvaltnings-

domstolarna allt oftare ställs inför prövningen av om en svensk regel är förenlig med EG-rätten. 

Det är emellertid inte bara domstolarna som påverkas av lagstiftarens passivitet, som en följd 

tvingas också Skatteverket ta ställning till de svenska skattereglernas förenlighet med EG-rätten. 

Skatteverkets uppgifter är att meddela föreskrifter om verkställighet av lag samt genom allmänna 

råd verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom 

verksamhetsområdet.448 Inom ramen för Skatteverkets uppgifter innefattas således varken 

utfärdandet av lagstiftning eller en behörighet att tolka de svenska reglernas kompatibilitet med 

EG-rätten. Skatteverket har visserligen en skyldighet att vara lojal gentemot EG-rätten i sitt 

myndighetsutövande.449 Lagstiftarens passiva förhållningssätt har emellertid lett till att 

Skatteverket utövat just tolkning av EG-rätten, vilken i praktiken fått ett lagstiftande inslag. 

 Det skulle kunna antas att Skatteverket som myndighet ser det som sin uppgift att försvara 

den svenska lagstiftningen från påståenden om att den strider mot EG-rätten. Detta kan anses 

vara en riktig beskrivning av Skatteverkets agerande under Sveriges första år som medlem i EU.450 

Under senare år har Skatteverket dock visat en större öppenhet för att pröva svenska skatte-

reglers förenlighet med fördraget. I flera av dessa prövningar har verket dessutom ansett att de 

svenska reglerna var fördragsstridiga.451 Eftersom Skatteverkets styrsignaler är vägledande för 

taxeringsarbetet får detta till följd att sådana regler i praktiken inte längre tillämpas, trots att de 

kvarstår i den svenska lagstiftningen. 

Att Skatteverket går utmed riktlinjer om att skatteregler inte är förenliga med EG-rätten har 

kritiserats i doktrinen. Påhlsson vänder sig inte mot att Skatteverket går ut med instruktioner om 

att regeln inte skall tillämpas efter det att en svensk bestämmelse har underkänts av EGD.452 

Däremot menar han att det inte är oproblematiskt att Skatteverket mer eller mindre systematiskt 

söker igenom och prövar den svenska lagstiftningen mot EG-rätten, för att antingen godkänna 

eller underkänna en regel som har stiftats av riksdagen. Detta innebär att Skatteverket fungerar 

som både lagstiftare och förvaltningsdomstol, vars lämplighet kan diskuteras enligt Påhlsson.  

                                                           
448 2 § Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket. 
449 Se artikel 10 EGF. 
450 Ståhl, Skatterna och den fria rörligheten inom EU, s. 31. 
451 Se t.ex. SKV:s ställningstagande 2005-11-04, dnr 131 581221-05/111. 
452 R Påhlsson, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, Skattenytt, 2006, s. 415-417. 
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Ståhl menar att det ligger en del i Påhlssons kritik.453 Hon påpekar att det utan tvivel kan få 

en del konstiga konsekvenser om Skatteverket systematiskt och på eget bevåg underkänner 

skatteregler som enligt den svenska lagstiftarens uppfattning faktiskt är förenliga med EG-rätten. 

Lagstiftaren bakbinds då av sin egen myndighet. Eftersom Skatteverket dessutom inte kan begära 

förhandsavgörande, blir en av verket underkänd skatteregel aldrig föremål för prövning i EGD. 

Ståhl poängterar dock att denna problematik inte skall överdrivas. I de fall då Skatteverket har 

varit villigt att åsidosätta svenska regler, har det i regel handlat om äldre bestämmelser, där det 

först genom senare praxis från EGD har blivit tydligt att reglerna är EG-rättsligt problematiska. 

Däremot verkar Skatteverket mindre benäget att underkänna nyare lagstiftning, speciellt om den 

motiverats EG-rättsligt i förarbetena. 

Det kan visserligen anses problematiskt att Skatteverket företar uppgifter som i själva 

verket ligger utanför dess behörighet. Det egentliga problemet är enligt min mening emellertid 

gränsdragningen med avseende på vilka åtgärder som kan företas av Skatteverket utan att det vid 

tillämpning av rätten övergår till att bli lagstiftare. EG-rättens nuvarande utformning på den 

direkta beskattningens område ställer krav på Skatteverket i rollen som rättstillämpare, bland 

annat med avseende på prövningen av de nationella reglerna mot fördraget. Om Skatteverket 

eller RR underkänner en regel till följd av praxis från EGD, vem har då tillräcklig kompetens att 

säga vad som skall gälla istället vid taxeringen? Skall regeln då inte tillämpas alls med risk för 

luckor i regelverket eller skall den omarbetas för att ändå kunna användas i viss utsträckning? 

Förutom att inkomstskattelagens ordalydelse får stå tillbaka i sammanhanget, menar Pelin att 

även den svenska traditionella rättskällehierarkin påverkas genom att vissa av Skatteverkets 

ställningstagande i rättsfrågor på det EG-rättsliga området kan komma att få sådan betydelse att 

de i praktiken jämställs med lag.454 Min uppfattning är att lagstiftarens retroaktiva förhållningssätt 

bidrar till en sådan utveckling. Frågan är emellertid om ett rättssamhälle där rättstillämparen får så 

pass stort inflytande att den i praktiken övergår till att bli lagstiftare verkligen är önskvärt? Det är 

i detta sammanhang inte min avsikt att ta ställning till hur Skatteverkets framtida roll bör se ut, 

utan att uppmärksamma att detta är frågor som bör diskuteras om EG-rätten skall kunna 

tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Med tanke på det inflytande Skatteverket trots allt har vid 

taxeringen, bör slutsatsen kunna dras att dess ställningsstagande beträffande RR:s domar i 

koncernbidragsmålen kommer att få stor betydelse i praktiken, åtminstone till dess något annat 

framkommer i domstol eller tills dess lagstiftaren väljer att agera.  

 
 

                                                           
453 Ståhl, Skatterna och den fria rörligheten inom EU, s. 32 f. 
454 Pelin, s. 451 f. 
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8.4.5 Vilka ändringar i koncernbidragsreglerna är möjliga? 

Det har hittills konstaterats att ordalydelsen i de svenska koncernbidragsreglerna är oförenlig med 

EG-rätten i viss utsträckning. Eftersom harmoniserade bestämmelser för gränsöverskridande 

förlustutjämning ännu inte har uppnåtts på gemenskapsnivå, är det därmed Sveriges skyldighet att 

företa nationella åtgärder för att uppfylla sina förpliktelser enligt EG-fördraget. Frågan som 

uppkommer är på vilket sätt koncernbidragsreglerna kan ändras för att vara förenliga med EG-

rätten. Det skall i detta sammanhang påpekas att uppsatsens huvudsakliga syfte är att analysera 

RR:s tolkning av de svenska koncernbidragsreglernas kompatibilitet med EG-rätten. Avsikten är 

därför inte att utreda vilken ändring i koncernbidragsreglerna som är lämpligast, utan endast att 

synliggöra några av de olika alternativ till ändringar i koncernbidragsreglerna, eller andra åtgärder, 

som kan vara möjliga. 

Ett alternativ för att anpassa koncernbidragsreglerna till RR:s tolkning i koncernbidrags-

målen är en ändring enligt vilken koncernbidrag från svenskt moderbolag till utländskt dotter-

bolag inom EES medges avdrag, förutsatt att dotterbolaget har slutliga förluster. Av väsentlig 

betydelse är i detta sammanhang att lagstiftaren specificerar vad som skall anses utgöra en slutlig 

förlust. Enligt RR:s tolkning synes endast dotterbolagets likvidation medföra en slutlig förlust, 

vars riktighet således måste prövas av lagstiftaren. Dessutom är det viktigt att vid en sådan 

ändring klargöra enligt vilket lands regler koncernbidragets storlek skall beräknas samt vilka 

tidpunkter som skall gälla för beslut, förmögenhetsöverföring och avdrag. Ett möjligt tillägg i en 

sådan ändring är att avdrag inte medges för konstlade upplägg, det vill säga när skattebetalaren 

försöker utnyttja systemet på ett otillbörligt sätt. 

 Vidare finns möjligheten att begränsa storleken på koncernbidraget genom en belopps-

begränsning, för att på så sätt skydda skattebasen. I dagsläget finns ingen begränsning utan 

koncernbidraget kan till och med medföra att en förlust uppstår i det givande bolaget. Belopps-

begränsningen skulle i så fall kunna sättas till det givande bolagets positiva resultat. En annan 

form av beloppsbegränsning skulle vara att villkora koncernbidraget med förekomsten av 

förluster i det mottagande bolaget och på så sätt ta fram en beloppsbegränsning som sätts till 

storleken på det mottagande bolagets förluster.  

 Ett alternativ till gränsöverskridande koncernbidrag skulle kunna vara en variant av det 

likvidationsavdrag som föreslogs i 2002 års företagsskatteutredning.455 Denna lösning förespråkas 

av Holmdahl & Ohlsson som ett lämpligt sätt att medge avdrag på i de situationer där 

dotterbolaget uttömt sina möjligheter att utnyttja förlusten på det sätt som följer av Marks & 

                                                           
455 Se SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 219-237. 
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Spencer.456 Mot bakgrund av utredningen menar de att regeringen skulle kunna överväga ett avdrag 

för den ackumulerade anskaffningsutgiften som det svenska moderföretaget har på aktierna i det 

utländska förlustföretaget. Avdrag skulle då medges för det år då det framkommer att det 

utländska underskottet är slutligt, i den meningen att det inte kan utnyttjas. 

 Slutligen bör införandet av ett direktavdrag med efterföljande återföring omnämnas som 

möjlig lösning.  Lösningen avfärdades av EGD i såväl Marks & Spencer som Lidl på grund av att 

den på gemenskapsnivå kräver harmoniserade bestämmelser. Även om ett gemenskapsrättsligt 

beslut inte kan tas, står det Sverige fritt att införa en sådan regel i svensk lagstiftning. Av skäl som 

sammanhänger med bevarandet av den svenska skattebasen, torde regeringen dock betrakta 

införandet av en sådan regel som en alltför långtgående lösning. Så länge medlemsstaterna visar 

en ovilja att harmonisera den direkta beskattningen kommer den svenska lagstiftaren sannolikt att 

hålla kvar vid sitt retroaktiva förhållningssätt inom EG-rätten.  

Huruvida lagstiftaren väljer något av ovanstående alternativ, eller kanske något helt annat 

som lösning på problemet att koncernbidragsreglernas ordalydelse står i strid med EG-rätten, 

återstår att se. Ur ett EG-rättsligt perspektiv visar såväl domarna i koncernbidragsmålen som 

Marks & Spencer, Oy AA och Lidl på behovet av en gemenskapsrättslig lösning för 

gränsöverskridande förlustutjämning.  Redan i Marks & Spencer påpekade EGD att mindre 

inskränkande åtgärder kräver harmoniserade bestämmelser på gemenskapsnivå. Tillbakadragandet 

av det föreslagna direktivet beträffande gränsöverskridande förlustutjämning, kommissionens 

uppmanande till nationella åtgärder samt det faktum att inget ytterligare skett på området sedan 

domen i Oy AA visar emellertid tydligt på att en gemenskapsrättslig lösning är svår att uppnå. 

Tills vidare får de olika medlemsstaterna inom EU således göra vad de kan för att anpassa 

lagstiftningen på nationell nivå. På lång sikt måste medlemsstaterna emellertid finna en 

gemenskapsrättslig lösning för gränsöverskridande förlustutjämning. 

 

 

                                                           
456 Holmdahl & Ohlsson, Visst gäller Marks & Spencer!, s. 22 f. 
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Kapitel 9  Sammanfattande slutsatser  

 

9.1 Inledning 

Då detta är uppsatsens sista kapital sammanfattas här dess viktigaste slutsatser. Det huvudsakliga 

syftet med denna uppsats har varit att utifrån koncernbidragsmålen analysera huruvida RR:s 

tolkning beträffande rätten till avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag är förenlig med EG-

rätten. För att kunna uppfylla detta syfte har en omfattande analys av EG-rättslig praxis 

beträffande gränsöverskridande förlustutjämning företagits. Därefter har RR:s domar i koncern-

bidragsmålen från den 11 mars 2009 presenterats och analyserats.  

Denna analys har möjliggjort slutsatser beträffande när avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag skall medges enligt RR och huruvida RR:s tolkning är förenlig med EG-rätten. I 

detta sammanhang har även de praktiska konsekvenserna av RR:s tolkning kommenterats. För 

syftets fullgörande har därutöver frågan om de svenska koncernbidragsreglerna står i strid med 

EG-rätten diskuterats. Till följd av uppsatsens omfattning delas förevarande kapitel in i avsnitt 

efter uppsatsens problemformulering, för att därigenom möjliggöra en överskådlig framställning 

av de sammanfattande slutsatserna. Kapitlet avrundas med några avslutande kommentarer. 

Avsikten är således är detta avslutande kapitel skall besvara de frågor som ställts i 

problemformuleringen för att på så sätt uppfylla uppsatsens syfte. 

 

9.2 När måste gränsöverskridande förlustutjämning medges enligt 

EG-rätten? 

De tre målen C-446/03 Marks & Spencer, C-231/05 Oy AA och C-414/06 Lidl visar alla tydligt 

att nationella skatteregler som förhindrar gränsöverskridande förlustutjämning kan utgöra hinder 

för etableringsfriheten. I nyss nämnda domar framkommer emellertid också att sådana regler som 

förhindrar gränsöverskridande förlustutjämning på den inre marknaden som huvudregel kan 

rättfärdigas under förutsättning att två av följande tre rättfärdigandegrunder aktualiseras av de 

nationella reglerna: behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

mellan de berörda medlemsstaterna, behovet av att avvärja risken för att förluster beaktas två 

gånger och behovet av att förhindra skatteflykt.  

Trots att skatteregler som huvudregel kan rättfärdigas genom ovanstående rättfärdigande-

grunder föreligger dock enligt Marks & Spencer en undantagssituation då reglerna inte uppfyller 

proportionalitetskravet, närmare bestämt om ett dotterbolag uttömt möjligheterna att utnyttja 

förlusterna i hemviststaten under aktuellt, tidigare och framtida beskattningsår. I detta fall är det 
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fråga om så kallade slutliga förluster, för vilka moderbolaget måste medges förlustavdrag vid 

gränsöverskridande förlustutjämning. Bortsett från att en slutlig förlust innebär att ett dotterbolag 

uttömt möjligheterna att utnyttja förlusterna i hemviststaten under aktuellt, tidigare och framtida 

beskattningsår har EGD varken i Marks & Spencer eller i Lidl närmare specificerat vilka konkreta 

situationer som kan föranleda en slutlig förlust. Vad en slutlig förlust innebär, när den måste 

visas, hur den skall beräknas och hur länge moderbolagets hemviststat måste medge avdrag för 

slutliga förluster är exempel på praktiska frågor som fortfarande är oklara. Eftersom det enligt 

EGD synes handla om att eftersträva likabehandling talar dock mycket för att vad som gäller för 

ett inhemskt moderbolag med ett inhemskt dotterbolag bör vara utgångspunkten även i den 

gränsöverskridande situationen. 

I Oy AA fann EGD att gränsöverskridande koncernbidrag uppåt till ett moderbolag inte 

var avdragsgillt för dotterbolaget, eftersom det enligt domstolen skulle ha gett koncernen en 

alltför stor valmöjlighet med avseende på var vinsterna beskattades. Det var dock inte fråga om 

slutliga förluster i Oy AA och vad som hade blivit utfallet i en sådan situation diskuterades inte i 

domen då domstolen bedömde de finska reglerna som proportionella. EGD avfärdade emellertid 

möjligheten att uppställa villkor som grund för att erhålla avdrag. Därav kan slutsatsen dras att 

domstolen avvisade en prövning av fall till fall med avseende på proportionaliteten. Detta torde 

innebära att domstolen inte ser någon situation där ett koncernbidrag uppåt inte skulle ge en 

alltför stor valmöjlighet med avseende på var vinsterna beskattades. Domstolens ståndpunkt i 

proportionalitetsprövningen tyder därmed enligt min mening på att även en möjlighet att villkora 

avdraget med slutliga förluster skulle ha avfärdats av domstolen på samma grunder. Sammantaget 

synes EG-domstolens praxis i Marks & Spencer och Oy AA således innebära att avdrag inte måste 

medges för gränsöverskridande koncernbidrag uppåt, oavsett förekomsten av slutliga förluster i 

moderbolaget. EG-rätten bör däremot även efter Oy AA medföra en rätt till avdrag för 

gränsöverskridande koncernbidrag nedåt förutsatt att dotterbolaget har slutliga förluster.  

Frågan om vad som gäller vid gränsöverskridande koncernbidrag i sidled, det vill säga 

mellan två systerbolag, har inte behandlats i EG-rättslig praxis. Det går således endast att göra 

kvalificerade tolkningar av hur EGD skulle bedöma denna fråga. I en situation där det givande 

systerbolaget inte är hemmahörande i samma stat som närmast gemensamma moderbolaget synes 

det bli svårt att begära avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag mellan systerbolag med stöd 

av EG-rätten. Förklaringen härtill är att valmöjligheten i fråga om var vinsterna kan beskattas och 

därmed också likheterna med ett koncernbidrag uppåt blir större än vad som var fallet i Marks & 

Spencer. Däremot synes argumenten tala för att medge ett avdrag för gränsöverskridande 

koncernbidrag i sidled vid slutliga förluster om det givande systerbolaget har hemvist i samma 
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medlemsstat som systerbolagens närmast gemensamma moderbolag. Orsaken är att valmöjlig-

heten med avseende på var vinsterna beskattas i en sådan situation inte blir större än för ett 

koncernbidrag nedåt vid slutliga förluster. Denna slutsats är följaktligen förenlig även med 

EGD:s rättspraxis i Oy AA. 

I de fall då gränsöverskridande förlustjämning måste medges enligt EG-rätten uppstår en 

likviditetsnackdel för de inblandade koncernbolagen, eftersom slutliga förluster är en 

förutsättning. Ett omedelbart avdrag för förluster i dotterbolag i andra medlemsstater är således 

inte möjligt med stöd av EG-rätten. Denna nackdel har domstolen emellertid accepterat trots 

kritik från såväl generaladvokaten i Lidl som i doktrinen. Kritikerna har hävdat att ett direkt-

avdrag i kombination med en återföringsregel vore en mindre inskränkande åtgärd. EGD synes 

dock anse att ett införande av en sådan regel ligger utanför dess kompetensområde och istället 

kräver harmoniserade bestämmelser antagna av gemenskapslagstiftaren.  

Det faktum att kommissionen tidigare dragit tillbaka ett direktiv gällande gränsöver-

skridande förlustutjämning för att enhetlighet inte kunde uppnås i rådet och därefter publicerat 

ett meddelande för att uppmuntra nationella åtgärder talar för att en gemensam reglering synes 

svåruppnåelig på gemenskapsrättens nuvarande stadium. Ett enhetligt system med exempelvis 

direktavdrag och efterföljande återföring torde vara en bättre lösning på den inre marknaden för 

såväl skattebetalarna som medlemsstaterna. I dagsläget synes emellertid medlemsstaternas 

respektive budget sätta stopp för ett beslut gällande en sådan harmonisering av gränsöver-

skridande förlustutjämning. 

 

9.3 När medges avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag 

enligt Regeringsrätten? 

När det gäller frågan i vilka situationer avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag medges 

enligt RR:s tolkning, kan slutsatsen dras att ett gränsöverskridande koncernbidrag i dagsläget 

endast medges avdrag i Sverige om det lämnas från ett svenskt moderbolag till ett utländskt 

dotterbolag inom EES i samband med dotterbolagets likvidation. Enligt RR strider således de 

svenska koncernbidragsreglerna mot EG-rätten i en sådan situation. Skälet är att dotterbolaget i 

denna situation har uttömt möjligheterna att utnyttja förlusten i hemviststaten och att förlusten 

därmed är att betrakta som slutlig. Det finns i detta sammanhang inget krav på att koncern-

bidraget måste beskattas i Sverige eller dotterbolagets hemviststat. Däremot måste övriga 

allmänna förutsättningar för koncernbidrag vara uppfyllda för att erhålla avdrag. 

Vad gäller koncernbidragets storlek skall avdrag medges med det lägsta beloppet av den 

förlust som uppkommit i dotterföretaget vid utgången av företagets sista hela beskattningsår och 
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den slutliga förlusten beräknad enligt båda staternas regler. Avdrag för koncernbidrag medges vid 

moderföretagets taxering för det beskattningsår under vilket likvidationen av dotterföretaget 

avslutats. Det är emellertid något oklart om RR:s domar i praktiken innebär att tre eller fyra 

belopp skall jämföras. Inte heller framstår det som klart vilka tidpunkter som skall gälla för beslut 

om koncernbidrag och förmögenhetsöverföring.  

Vad gäller de praktiska konsekvenserna av RR:s tolkning bör det dessutom uppmärk-

sammas att omräkningen av det utländska dotterbolagets förlust enligt svenska regler kan kräva 

stora resurser och leda till höga administrativa kostnader för moderbolaget. Risken finns 

nämligen att staternas skatteregler skiljer sig åt med avseende på exempelvis avskrivningar och 

värdering eller i behandlingen av vissa poster, till exempel gåvor, sponsring och kostnader för 

forskning och utveckling. Skatteverket har i sitt ställningstagande tolkat RR:s domar som att fyra 

belopp skall beräknas, varvid avdrag medges med det lägsta beloppet. Beträffande tidpunkterna 

för beslut och förmögenhetsöverföring menar Skatteverket att beslut skall fattas i samband med 

upprättandet av bokslutet för dotterbolagets sista hela beskattningsår. Enligt verkets bedömning 

får således endast förmögenhetsöverföringar hänförliga till sista hela beskattningsår beaktas.  

Vidare anser RR att EG-rätten inte ger stöd för att det skulle strida mot etableringsfriheten 

att vägra avdrag för en förlust i ett dotterbolag som är slutlig, inte på grund av att verksamheten 

upphört att generera överskott, utan till följd av en skatteregel i dotterbolagets hemviststat. Om 

förlusterna gått förlorade i dotterbolagets hemviststat, på grund av en tidsbegränsning med 

avseende på hur länge förlusterna kan utnyttjas mot framtida vinster, medges således inte avdrag 

för gränsöverskridande koncernbidrag oavsett riktning. När det gäller frågan om vad som skall 

anses utgöra en slutlig förlust i den meningen som avsågs i Marks & Spencer, anser RR således att 

detta krav inte är uppfyllt i en sådan situation. Skatteverket menar att detsamma bör gälla om det 

saknas möjligheter till förlustutjämning i dotterbolagets hemviststat. 

Slutligen framgår av koncernbidragsmålen att RR tolkar EG-rätten som att den skyldighet 

till gränsöverskridande förlustutjämning som följer av EGD:s praxis inte kan anses gå längre än 

till den situation som var föremål för prövning i Marks & Spencer, det vill säga överföring av 

definitiva förluster från utländska dotterbolag till ett inhemskt moderbolag. När det gäller gräns-

överskridande koncernbidrag från ett svenskt dotterbolag till ett utländskt moder- eller syster-

bolag inom EES medges således inte avdrag. Vad gäller koncernbidrag i sidled kan utifrån RR:s 

domar konstateras att etableringsfriheten överhuvudtaget inte kan åberopas om systerbolagens 

närmast gemensamma moderbolag inte har sitt säte inom EES. Det bör dock påpekas att oavsett 

om så hade varit fallet, hade det i praktiken inte haft någon betydelse eftersom RR i vilket fall 

skulle ha vägrat avdrag på grund av koncernbidragets riktning.  
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9.4 Är Regeringsrättens tolkning förenlig med EG-rätten? 

Frågan huruvida RR:s tolkning i koncernbidragsmålen är förenlig med EG-rätten är komplex och 

kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Vad gäller de fall där RR medgav avdrag för 

gränsöverskridande koncernbidrag från ett svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag i 

samband med dotterbolagets likvidation, bör det stå klart att en sådan skyldighet innefattas i EG-

rätten till följd av Marks & Spencer. Denna skyldighet att medge avdrag för koncernbidrag nedåt 

vid slutliga förluster utesluts inte heller av Oy AA, eftersom detta mål synes ha tagit sikte på att 

begränsa möjligheten till gränsöverskridande koncernbidrag uppåt. I fråga om att RR således 

medger avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag från svenskt moderbolag till ett utländskt 

dotterbolag vid dotterbolagets likvidation, bör kunna konstateras RR:s tolkning i detta avseende 

är förenlig med EG-rätten. 

Beträffande de mål där RR inte medgav avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag 

eftersom förlusterna i det utländska dotterbolaget hade gått förlorade enligt interna skatteregler i 

dotterbolagets hemviststat, kan ifrågasättas om en sådan tolkning är förenlig med EG-rätten. Jag 

ansluter mig till doktrinens uppfattning att en förlust som gått förlorad enligt interna regler, är att 

betrakta som slutlig i den meningen som avsågs i Marks & Spencer. Den främsta motiveringen till 

ett sådant ställningstagande är att syftet med Marks & Spencer synes vara att uppnå likabehandling 

mellan den nationella och den gränsöverskridande situationen vid slutliga förluster och att dessa 

förluster skall kunna utnyttjas i moderbolaget om konsekvensen annars blir att de inte beaktas 

alls. Om hänsyn till dotterbolagets förluster inte tas i det svenska moderbolaget när de gått 

förlorade enligt interna regler i dotterbolagets hemviststat, kommer förlusterna inte att beaktas 

alls, även om dotterbolaget likvideras strax därefter. En sådan konsekvens torde stå i strid med de 

ändamål som kan härledas ur EGD: praxis. 

RR ansåg emellertid att det inte fanns stöd i EGD:s praxis för att medge avdrag då 

förlusten blivit slutlig på grund av interna regler i dotterbolagets hemviststat. Eftersom RR inte 

vidare motiverade skälen härtill, är det svårt att dra en slutsats med avseende på vad den lagt vikt 

vid i sitt resonemang. Förklaringen till RR:s ställningstagande skulle kunna vara en väldigt snäv 

tolkning av domen i Marks & Spencer, vari förlusten inte skall betraktas som slutlig med mindre än 

att dotterbolaget skall likvideras. Då Marks & Spencer tyder på att det är de faktiska möjligheterna 

att utnyttja förlusterna i det enskilda fallet som skall bedömas, kan en sådan tolkning av domen 

dock inte anses ändamålsenlig. Med tanke på att RR något motsägelsefullt konstaterat att de 

interna reglerna i dotterbolagets hemviststat inte skall beaktas om de orsakar en slutlig förlust 

men däremot vid beräkningen av förlusten, är det möjligt att bevarandet av den svenska 

skattebasen haft betydelse för skälen till denna tolkning.  
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 Skatteverket menar att olikbehandlingen i beskattningen när en förlust gått förlorad enligt 

interna regler beror på att Sverige och övriga medlemsstater har olika skatteregler och att den 

därför inte är diskriminerande. Det är möjligt att RR hade ett sådant argument i åtanke då den 

menade att det inte fanns något stöd i EGD:s praxis för att medge avdrag. Även om Skatteverket 

har en viss poäng i detta uttalande, handlar det om att i det enskilda fallet avgöra om den skillnad 

som uppkommer i beskattningen har sin grund i olikheter mellan ländernas lagstiftning eller en 

otillåten olikbehandling. Vad gäller de svenska koncernbidragsreglerna består hindret för 

etableringsfriheten av skattskyldighetskravet. Detta hinder är rättfärdigat men inte proportionellt 

när det mottagande dotterbolaget har slutliga förluster. Det synes således inte vara kombinationen 

av den svenska och den andra medlemsstatens lagstiftningar som orsakar en inskränkning av 

etableringsfriheten, utan i första hand de svenska reglerna. Följaktligen bör det vara Sveriges 

ansvar att medge avdrag för slutliga förluster i utländska dotterbolag, vilka enligt Marks & Spencer 

får anses uppkomma utifrån reglerna i dotterbolagets hemviststat. EGD:s praxis tyder därutöver 

på att en förlust skall kunna beaktas någon gång i någon av medlemsstaterna i en gränsöver-

skridande situation. Det är ett faktum att konsekvensen blir den motsatta om förlusterna som gått 

förlorade efter viss tid inte får utnyttjas i Sverige. 

Vad som enligt RR krävs för att en förlust skall vara definitiv/slutlig på ett sådant sätt att 

avdrag kan erhållas är därmed oklart. EGD har visserligen inte konkretiserat alla de situationer 

där en förlust är att betrakta som slutlig. Faktum är dock att domstolen har uttalat att kravet 

härför är att dotterbolaget har uttömt alla möjligheter att utnyttja förlusten i hemviststaten, vilket 

måste anses vara fallet om rätten att utnyttja förlusterna har gått förlorad efter viss tid. Oavsett 

om tolkningen att avdrag inte skall medges när förlusterna gått förlorade enligt interna regler i 

dotterbolagets hemviststat är förenlig med EG-rätten eller ej, har nu såväl RR som Skatteverket 

gjort denna bedömning, vilket därmed i praktiken får anses utgöra gällande rättsläge i Sverige.  

I fråga om gränsöverskridande koncernbidrag till ett utländskt moder- eller systerbolag 

medgav RR inte avdrag mot bakgrund av EGD:s dom i Oy AA. Eftersom Oy AA behandlade det 

finska koncernbidragssystemet som har stora likheter med det svenska, bör kunna fastställas att 

det är förenligt med EG-rätten att RR inte medger avdrag vid gränsöverskridande koncernbidrag 

uppåt. När det gäller gränsöverskridande koncernbidrag i sidled har något sådant fall inte 

behandlats i EGD. Några säkra slutsatser kan således inte dras i frågan. Med tanke på att ett 

koncernbidrag i sidled emellertid är detsamma som att slussa ett koncernbidrag uppåt och vidare 

nedåt bör ändå kunna antas att avdrag kan vägras. Således torde RR:s tolkning att avdrag inte 

behöver medges som huvudregel vara kompatibel med EG-rätten.  
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Det finns emellertid ett undantagsfall då avdrag bör kunna medges för koncernavdrag i 

sidled enligt EG-rätten. Detta är fallet om det givande systerbolaget och närmast gemensamma 

moderbolag båda har sitt sätt i Sverige och det mottagande systerbolaget har slutliga förluster. I 

ett sådant fall hade koncernbidraget nämligen kunnat lämnas stegvis, först nationellt inom Sverige 

till moderbolaget och sedan från moderbolaget till det utländska dotterbolaget med stöd av Marks 

& Spencer. Denna situation bör därför kunna likställas med den i Marks & Spencer. RR tog inte 

ställning till frågan men det kan hävdas att RR i framtiden åtminstone bör kunna medge avdrag 

om det givande systerbolaget och närmast gemensamma moderbolag har sitt sätt i Sverige och 

det mottagande systerbolaget står inför en likvidation. RR:s uttalande att skyldigheten till gräns-

överskridande förlustutjämning endast omfattar koncernbidrag nedåt kan dock tala mot att RR 

skulle ha medgett avdrag enligt EG-rätten i detta fall. Huruvida en sådan tolkning i slutändan är 

förenlig med EG-rätten är dock svårt att avgöra innan EGD har bedömt vad som skall gälla för 

koncernbidrag i sidled. 

 

9.5 Strider de svenska koncernbidragsreglerna mot EG-rätten? 

RR:s tolkning av rättsläget i koncernbidragsmålen visar på att regeringen hade fel då den uttalade 

att de svenska koncernbidragsreglerna var kompatibla med EG-rätten. De svenska koncern-

bidragsreglerna förutsätter skattskyldighet i Sverige för att överhuvudtaget vara tillämpliga. Mot 

bakgrund av både EGD:s praxis och RR:s domar i koncernbidragsmålen får därför anses att i 

varje fall koncernbidragsreglernas ordalydelse står i strid med EG-rätten. Detta måste i sig inte 

medföra att reglerna som helhet står i strid med EG-rätten om de tolkas och tillämpas på ett sätt 

som är förenligt med EG-rätten. RR har nått slutsatsen att reglerna är oförenliga med EG-rätten 

åtminstone i det fall då ett gränsöverskridande koncernbidrag lämnas från ett svenskt moderbolag 

till ett utländskt dotterbolag inom EES när dotterbolaget skall likvideras. Till följd av de 

prejudicerande domarna i koncernbidragsmålen bör således koncernbidragsreglerna åtminstone 

utifrån RR:s synsätt numera tillämpas på ett sätt som är förenligt med EG-rätten. 

 Det kan emellertid ifrågasättas om en korrekt tillämpning av reglerna är tillräcklig ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv om ordalydelsen stadgar det motsatta. För det första kan det anses oklart 

om RR:s tolkning verkligen är förenlig med EG-rätten i alla avseenden. Att då godta en 

tillämpning av reglerna som endast delvis är kompatibel med EG-rätten kan inte anses som 

rättsäkert. Även om RR:s till fullo skulle visa sig vara förenlig med EG-rätten, är det enligt min 

mening oacceptabelt ur ett rättssäkerhets- och förutsebarhetsperspektiv att utan andra åtgärder 

lämna de svenska koncernbidragsreglerna i deras nuvarande utformning. 
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Lagstiftarens passivitet har i praktiken medfört att de svenska förvaltningsdomstolarna allt 

oftare ställs inför svenska regler som kan stå i strid med EG-rätten. Lagstiftaren har i sin tur 

exkluderat svenska regler som står i strid med EG-fördraget först efter att detta förhållande har 

blivit fastslaget i domstol. Lagstiftarens retroaktiva förhållningssätt är även påtagligt i förhållande 

till koncernbidragsreglerna. Inga åtgärder har ännu vidtagits från lagstiftarens sida, men det kan 

antas att RR:s domar i koncernbidragsmålen medför att regeringen nu måste se över regelverket. 

Med tanke på det inflytande Skatteverket har vid taxeringen, bör dock slutsatsen kunna dras att 

dess ställningsstagande beträffande RR:s domar i koncernbidragsmålen kommer att få stor 

betydelse i praktiken, åtminstone till dess något annat fastställs i domstol eller till dess lagstiftaren 

väljer att agera. Det finns flera möjliga alternativ när det gäller att anpassa de svenska koncern-

bidragsreglerna till EG-rätten, vilken nationell lösning som lagstiftaren väljer på problemet att 

koncernbidragsreglernas ordalydelse i dagsläget står i strid med EG-rätten återstår att se. 

 

9.6 Avslutande kommentarer 

Vad som framkommit i uppsatsen synliggör att gränsöverskridande förlustutjämning är långt ifrån 

en självklarhet på gemenskapsrättens nuvarande nivå. Ur ett EG-rättsligt perspektiv visar såväl 

RR:s tolkning i koncernbidragsmålen som EGD:s domar i Marks & Spencer, Oy AA och Lidl 

emellertid på det starka behovet av en gemenskapsrättslig lösning för gränsöverskridande förlust-

utjämning. I det långa loppet skulle en sådan lösning gynna såväl medlemstaterna som skatte-

betalarna. Till följd av tillbakadragandet av det föreslagna direktivet beträffande gränsöver-

skridande förlustutjämning, kommissionens uppmanande till nationella åtgärder samt det faktum 

att inget ytterligare skett på gemenskapsnivå sedan domen i Oy AA, kan konstateras att en 

gemenskapsrättslig lösning är svår att uppnå. Redan i Marks & Spencer påpekade EGD att mindre 

inskränkande åtgärder kräver harmoniserade bestämmelser på gemenskapsnivå. Det är på tiden 

att politikerna i ministerrådet uppfattar detta som en vädjan till att inleda en diskussion som kan 

resultera i en enhetlig gemenskapsrättslig möjlighet till gränsöverskridande förlustutjämning. 

Tills vidare får medlemsstaterna göra vad de kan för att anpassa den nationella lagstift-

ningen till EG-rätten i enlighet med vad som framkommer på området i EGD:s praxis. På lång 

sikt synes emellertid en gemenskapsrättslig lösning för gränsöverskridande förlustutjämning 

oundviklig. Om rätten till gränsöverskridande förlustutjämning skall kunna bli en realitet är första 

steget att medlemsstaternas regeringar i allmänhet och den svenska regeringen i synnerhet släpper 

taget om inställningen att de nationella skattereglerna för förlustutjämning är bra som de är. Sker 

ingen förändring i denna inställning kommer de nationella insatserna för gränsöverskridande 

förlustutjämning även i framtiden att förbli ett halvhjärtat spel för galleriet. 
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