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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skatterätten består av ett komplext regelsystem med främsta ändamålet att finansiera den 

offentliga sektorn. Lagstiftarens syfte är även att styra vårt beteende med skatter, t.ex. genom 

mervärdesskatten, vilken används som ett styrmedel av konsumtion. Det är fundamentalt 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv att reglerna är förutsebara. Skatterätten bygger på 

legalitetsprincipen, ingen skatt utan lag, vars syfte är att upprätthålla en förutsebarhet i 

reglerna.
1
 

 

I 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), nedan kallad IL, återfinns reglerna om 

koncernbidrag. Reglernas ändamål är att se till att skattebelastningen varken blir större eller 

mindre om verksamheten bedrivs i form av ett bolag eller i form av en koncern.
2
 Detta sker 

genom att det finns en möjlighet till resultatutjämning inom koncerner. Det ska inte vara mer 

fördelaktigt att dela upp respektive slå ihop bolagen. Neutralitetsprincipen ligger till grund för 

dessa regler. Den innebär att skattereglerna ska vara neutralt utformade, så att de inte styr den 

skattskyldiges beslut.
3
 Koncernbidraget medför att givaren gör avdrag för koncernbidraget 

och att mottagaren tar upp det som en skattepliktig intäkt, enligt 35:1 IL. 

 

Inom skatterätten finns kolliderande ändamål som skulle kunna ge upphov till problem. Till 

detta sammanhang hör också Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, nedan kallad EU. 

År 1964 klargjordes principen om EU-rättens företräde i målet Costa mot E.N.E.L
4
. På 

skatteområdet har EU:s medlemsstater dock behållit sin suveränitet och de utformar således 

själva sin inkomstbeskattning. Av målet Avoir Fiscal
5
 framgår att medlemsstaterna inte får 

utforma skattelagstiftningen i strid med de fria rörligheterna. Det europeiska samarbetet 

bygger på fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster, art. 26 Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. Nedan kallas Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt för FEUF. Etableringsfriheten utgör en del av den fria rörligheten för personer. 

Den innebär en rätt att etablera sig i en annan medlemsstat genom att bilda och driva bolag, 

enligt art. 49 FEUF. Etableringen ska kunna ske på samma villkor som för etableringslandets 

egna medborgare. 

                                                           
1
 Skattenytt 2004 s. 658 

2
 Prop. 1999/2000:2 Bilaga 1\ del 2, s. 411 

3
 Skattenytt 2004 s. 660 

4
 6/64 Costa mot E.N.E.L 

5
 270/83 Avoir Fiscal 
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Med anledning av domarna Marks & Spencer
6
, Oy AA

7
 och X Holding BV

8
 diskuterade 

regeringen de svenska koncernbidragsreglerna, eftersom det ansågs vara viktigt att den 

nationella lagstiftningen varken stred mot EU-rätten eller ledde till icke önskvärda placeringar 

av vinster i utlandet. År 2009 avgjordes tio mål
9
 av Regeringsrätten, nedan kallad RR, vilka 

ligger till grund för 35a kap. IL. Den 1 juli 2010 trädde 35a kap. IL i kraft, vilket var tänkt att 

undanröja det hinder 35 kap. IL ansågs utgöra av etableringsfriheten.
10

 Frågan är om kapitlet 

har undanröjt det hinder som 35 kap. IL utgjorde eller om reglerna fortfarande strider mot 

EU-rätten. 

 

1.2 Problemformulering 

Strider de svenska koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL och koncernavdragsreglerna i 35a kap. 

IL, mot etableringsfriheten i art. 49 FEUF? 

 

1.3 Syfte 

Vi ska i uppsatsen angripa problemet med gränsöverskridande koncernbidrag. Syftet med 

uppsatsen är att utreda när reglerna om koncernbidrag och koncernavdrag är tillämpliga, såväl 

mellan svenska bolag, som mellan svenska och europeiska bolag (gränsöverskridande 

koncernbidrag). Det kan få stora skattemässiga konsekvenser om bolagen har möjlighet till 

gränsöverskridande resultatutjämning. Vi ska utreda rättsläget och ge en bild av gällande rätt 

på koncernbidragsområdet och koncernavdragsområdet. Vårt mål är att granska huruvida 

reglerna om koncernavdrag i 35a kap. IL är förenliga med etableringsfriheten. Vi kommer att 

utreda om det nationella beskattningsintresset av bolag och det europeiska intresset om en fri 

etablering är motstående. Vi kommer att föra en argumentation utifrån båda perspektiven för 

att nå en slutsats. Om vi kommer fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag och 

koncernavdrag strider mot etableringsfriheten ska vi slutligen utreda om regleringarna kan 

rättfärdigas med hjälp av FEUF eller rule of reasondoktrinen. 

 

                                                           
6
 C-446/03 Marks & Spencer 

7
 C-231/05 Oy AA 

8
 C-337/08 X Holding 

9
 RÅ 2009 ref. 13, RÅ 2009 ref. 14, RÅ 2009 ref. 15, RÅ 2009 not. 35, RÅ 2009 not. 36, RÅ 2009 not. 37, mål 

nr. 6511-06, mål nr. 6512-06, mål nr. 1648-07 och mål nr. 3628-07 
10

 Prop. 2009/10:194 
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1.4 Metod 

1.4.1 Allmänt  

I denna uppsats kommer vi att använda oss av den traditionella juridiska metoden, d.v.s. vi 

kommer att ha de klassiska rättskällorna som utgångspunkt när vi systematiserar och tolkar 

gällande rätt. Med systematisering menar vi, precis som Sandgren, att rättskällorna 

“analyseras och sätts in i sitt sammanhang”.
11

 Vad gäller de svenska reglerna är vår 

utgångspunkt 35 kap. och 35a kap. IL. På nationell nivå har vi valt att fokusera på domarna 

från år 2009 som avgjordes av RR, nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta 

förvaltningsdomstolen kallas nedan HFD. I de mål som avgjordes år 2009 hänvisar vi till 

såväl notiser som referat. Referat har ett prejudikatvärde, medan notiserna har lågt 

prejudikatvärde eller inget alls.
12

 Praxis, sedan ikraftträdandet av 35a kap. IL, från HFD är 

begränsad och därför har vi valt att behandla mål från de icke prejudicerande instanserna, 

d.v.s. kammarrätterna och förvaltningsrätterna. 

 

Vi kommer att använda oss av den teleologiska tolkningsmetoden, vilken innebär en tolkning 

av huruvida lagens ändamål stämmer överens med lagens tillämpning.
13

 Vi kommer därför 

använda oss av förarbeten. Propositionerna till 35a kap.
14

 och 35 kap. IL
15

 anser vi har 

särskild betydelse för att bestämma ändamålet. 

 

1.4.2 EU-rätt 

I 10:6 regeringsformen återfinns bestämmelser om kompetensöverlåtelse till EU. EU-rättens 

ställning i den svenska rättsordningen framgår dock av den s.k. EU-lagen
16

. Genom lagen har 

fördragen införlivats i svensk rätt. EU-lagen stadgar att EU-rätten gäller generellt och fullt ut i 

Sverige, samt att de rättsprinciper som Europeiska unionens domstol, nedan kallad EU-

domstolen, utvecklar äger giltighet i Sverige. Principen om EU-rättens företräde återfinns inte 

direkt i Lissabonfördraget, utan den finns i form av en förklaring (nr. 17) och är bifogad till 

Lissabonfördragets slutakt. En förklaring ska ge vägledning för tolkning av fördraget, men 

den är inte bindande.
17

 Att EU-rätten är överordnad nationell rätt har bl.a. fastställts i målen 

                                                           
11

 Sandgren, S., Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004-05 nr. 2 s. 324 
12 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt - Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 129-130 
13

 Peczenik, A., Juridikens teori och metod – En introduktion till allmän rättslära, s. 56 
14

 Prop. 2009/10:194 
15 Prop. 1999/2000:2 
16

 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
17

 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 29 
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Costa mot E.N.E.L.
18

 och Simmenthal II
19

. I fall där den nationella lagstiftningen strider mot 

EU-rätten, ges EU-rätten företräde. Enligt art. 5.2 Fördraget om Europeiska unionen, nedan 

kallat FEU, ska varje befogenhet som inte tilldelats unionen tillhöra medlemsstaterna. Art. 3 

och 4 FEU stadgar de områden där EU har exklusiv respektive delad kompetens och 

skatteområdet finns inte uppräknat i någon av artiklarna. Medlemsstaterna har således 

exklusiv kompetens på skatteområdet. Trots att medlemsstaterna har behållit sin suveränitet 

på skatteområdet är de ändå skyldiga att beakta EU-rätten. En frihetsinskränkning kan endast 

accepteras om den nationella regleringen kan rättfärdigas och är proportionell i förhållande till 

ändamålet.
20

 

 

Enligt art. 263 FEUF är EU-domstolen den främsta tolkaren av EU-rätten. Talan kan väckas 

av en medlemsstat, Europaparlamentet, Europeiska rådet eller EU-kommissionen. Väcks talan 

av en medlemsstat är det den nationella domstolens högsta instans som begär 

förhandsavgörande. I fråga om skattemål är det således HFD (tidigare Regeringsrätten) som 

begär förhandsavgörande. EU-rättens praxis har främst utvecklats genom förhandsavgöranden 

och därigenom har viktiga principer fastslagits. Av art. 267 FEUF följer att EU-domstolen har 

behörighet att meddela förhandsavgöranden gällande tolkning av fördraget och rättsakters 

giltighet. Ett förhandsavgörande från EU-domstolen är formellt sett endast bindande för den 

domstol som begär det, men domarna är i praktiken prejudicerande.
21

 

 

Med anledning av det ovan anförda, kommer vi i denna uppsats lägga vikt vid 

förhandsavgöranden från EU-domstolen. Utrymme lämnas till att kommentera dessa. 

Avgöranden av särskilt intresse för denna uppsats är Marks & Spencer
22

, Oy AA
23

 och X 

Holding BV
24

, eftersom de behandlar gränsöverskridande resultatutjämning och eftersom de 

legat till grund för 35a kap. IL. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL i kapitel två. 

Därefter går vi vidare till EU-rätten i kapitel tre. EU:s regelverk, etableringsfrihet och 

                                                           
18

 6/64 Costa mot E.N.E.L 
19

 106/77 Simmenthal II 
20

 C-55/94 Gebhard 
21

 Ståhl, K., m.fl., EU-skatterätt, s. 29 
22

 C-446/03 Marks & Spencer 
23

 C-231/05 Oy AA 
24

 C-337/08 X Holding 



5 
 

rättfärdigandegrunder behandlas. Kapitel fyra behandlar förhandsavgöranden från EU-

domstolen. Varje avsnitt om respektive förhandsavgörande avslutas med sammanfattande 

kommentarer. Kapitel fem behandlar svensk praxis från RR. Det femte kapitlet avslutas också 

med sammanfattande kommentarer. Vidare redogör vi för reglerna om koncernavdrag i 35a 

kap. IL i kapitel sex. Vi analyserar reglernas förenlighet med etableringsfriheten i kapitel sju. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och en slutsats i kapitel åtta. 
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2. Koncernbidrag 

 

I detta kapitel ska vi behandla reglerna om svenska koncernbidrag som återfinns i 35 kapitlet 

IL. Syftet med kapitel två är att ge läsaren en grundläggande förståelse för reglerna. Vi ska 

klargöra när förlustutjämning tillåts respektive underlåts. 

 

 

2.1 35 kap. IL 

I avsnitt 1.1 nämnde vi att koncernbidrag medför att givaren får dra av koncernbidraget och 

att mottagaren tar upp det som en intäkt, vilket stadgas i 35:1 IL. Syftet är att resultatutjämna 

mellan bolag i en koncern. Av 35:1 2st. IL följer att det räcker att en värdeöverföring 

motsvarande koncernbidraget har skett. Koncernbidraget behöver alltså inte redovisas över 

resultaträkningen för att godtas skatterättsligt och det måste inte betalas kontant. Detta följer 

av RÅ 1999 ref. 74 samt RÅ 2001 ref. 79. 

 

En koncern utgör inte ett skattesubjekt i Sverige. För att bolagen inte ska kunna skatteplanera 

på så vis att de undkommer beskattning ska vissa förutsättningar vara uppfyllda för att 

bolagen ska kunna åtnjuta koncernbidrag. Definitionen av moderbolag respektive dotterbolag 

framgår av 35:2 IL. Den skatterättsliga definitionen av moderbolag korrelerar inte med den 

aktiebolagsrättsliga definitionen i 1:11 aktiebolagslagen (2005:551), nedan kallad ABL. Av 

1:11 ABL följer att moderbolaget ska äga mer än 50 % av andelarna dotterbolaget. Av 35:2 IL 

följer att moderbolaget ska äga mer än 90 % av andelarna i ett svenskt dotterbolag (aktiebolag 

eller ekonomisk förening), det är alltså fråga om ett helägt dotterbolag. Både moderbolag och 

dotterbolag förutsätts vara svenska. Ett utländskt bolag, hemmahörande i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES, jämställs med ett svenskt dotterbolag under 

förutsättning att bolaget är skattskyldigt i Sverige för den näringsverksamhet som 

koncernbidraget hänför sig till, enligt 35:2a IL. Definitionen av utländskt bolag framgår av 

2:5a IL. Utländska bolag inom EES saknar oftast skattskyldighet i Sverige, eftersom de har 

hemvist utanför Sverige. Reglerna blir därför svårtillämpliga på utländska bolag och detta är 

en av anledningarna till varför reglerna om koncernbidrag kan anses strida mot 

etableringsfriheten. 
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Av 35:3 IL framgår de formella kraven för koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag. 

Av regeln kan utläsas att koncernbidrag inte får ges om givaren eller mottagaren är ett 

privatbostadsföretag eller investmentföretag. Anledningen till att privatbostadsföretag och 

investmentföretag undantas från möjligheterna till resultatutjämning är att de 

schablonbeskattas.
25

 Koncernbidraget ska redovisas öppet hos både givare och mottagare i 

inkomstdeklarationerna för att det ska få dras av. Syftet med kravet på öppenhet är att bolag 

med olika räkenskapsår inte ska kunna använda koncernbidrag för att skjuta beskattningen 

framåt i tiden. Moderbolaget ska ha ägt dotterbolaget under hela beskattningsåret och 

anledningen till det är att det endast ska finnas möjlighet till resultatutjämning för den tid som 

bolaget har varit en enhet.
26

 

 

Ett koncernbidrag mellan helägda systerbolag ska dras av om förutsättningarna i 35:3 1-5p. IL 

är uppfyllda. Förutsättningar som följer av 35:4 IL ska också vara uppfyllda. Moderbolaget 

ska vara ett investmentbolag, enligt 35:4 1p. IL. Utöver denna förutsättning ska 35:4 2p. eller 

3p. IL vara uppfylld för att koncernbidraget ska få dras av. Av 35:4 2p. IL följer att utdelning 

från dotterbolaget som ger koncernbidraget inte ska tas upp av moderbolaget. Av 35:4 3p. IL 

följer att utdelning från dotterbolaget som tar emot koncernbidraget ska tas upp av 

moderbolaget. Regeln har till syfte att undanröja skatteflykt.
27

 

 

Fusionsregeln i 35:5 IL medger koncernbidrag mellan bolag där dotterbolaget skulle kunna 

fusioneras med ett annat dotterbolag. Ett typexempel skulle kunna se ut enligt följande: 

Figur 1. 

 

 

 

 

Om X vill ge koncernbidrag till V är detta möjligt, eftersom V kunnat fusioneras med 

antingen Y eller Z. 90 %-regeln i 35:2 IL utgör inte ett hinder i detta fall. Endast 

koncernbidrag som lämnas från moderbolag till dotterbolag omfattas av fusionsregeln. V kan 

med andra ord inte fusioneras med Y eller Z för att ge koncernbidrag till X. Under 

förutsättning att de formella kraven i 35:2-4 IL är uppfyllda, kan koncernbidrag förmedlas 

                                                           
25

 Andersson, M., m.fl., Inkomstskattelagen En kommentar. Del II 29-67 kap., s. 1078 
26

 Pelin, L., Internationell skatterätt - I ett svenskt perspektiv, s. 76 
27

 Andersson, M., m.fl., Inkomstskattelagen En kommentar. Del II 29-67 kap., s. 1082 
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mellan bolag. Varje bolag som tar emot koncernbidraget måste ha rätt till att göra avdrag för 

det, enligt 35:6 IL. 

 

Av 35:7 IL framgår att koncernbidrag kan få dras av trots att ägarförhållandena inom 

koncernen ändrats under året, under förutsättning att koncernbidrag hade kunnat lämnas med 

avdragsrätt om tidigare ägarförhållanden hade bestått. Denna paragraf är en kodifiering av 

tidigare praxis.
28

 Detta gäller inte om dotterbolagen fått ett nytt moderbolag under 

beskattningsåret.
29

 

 

Regeringen kan medge dispens till bolag inom en koncern, även om de formella 

förutsättningarna inte är uppfyllda. Koncernbidraget kan få tas upp hos mottagaren och dras 

av hos givaren om bolagen är svenska, ingår i en intressegemenskap och om bidraget lämnas 

till ett bolag som kan anses ha väsentlig betydelse från samhällsekonomisk synpunkt. 

Dessutom ska bidraget redovisas öppet i inkomstdeklarationerna. Detta följer av 35:8 IL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 RÅ 1973 ref. 37, RÅ 1990 not. 102, RÅ 1990 not. 103 och RÅ 1994 not. 655 
29

 RÅ 1994 not. 655 och prop. 1999/2000:2 Bilaga 1\ del 2 s. 417 
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3. EU-rätt 

 

Sverige blev medlem i EU år 1995. Sedan det europeiska samarbetets början och Europeiska 

kol- och stålgemenskapens (EKSG:s) grundande efter andra världskriget, har målen vidgats. 

Det som en gång var tänkt att vara en ekonomisk gemenskap har utvecklats till en helt ny 

marknad. EU:s mest väsentliga mål är att tillerkänna EU:s medborgare de fyra friheterna, 

vilka syftar till att främja EU:s inre marknad, nämnda ovan i 1.1.
30

 I detta kapitel kommer vi 

inledningsvis att redogöra för EU:s regelverk, sedan behandlar vi etableringsfriheten och 

slutligen rule of reasondoktrinen. 

 

 

3.1 EU:s regelverk 

EU-rätten kan delas in i den primära och den sekundära rätten. Till den primära rätten hör 

fördragen med tillhörande protokoll och deklarationer. När Lissabonfördraget trädde i kraft år 

2009, förändrades EU:s regelverk. Fördraget är indelat i fördraget om Europeiska unionen 

(FEU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I och med 

Lissabonfördraget bytte EG namn till EU. EG-domstolen bytte namn till EU-domstolen. I 

denna uppsats har vi valt att uteslutande använda oss av benämningen EU-domstolen. 

Förordningar, direktiv och beslut är rättsakter som innefattas i begreppet sekundärrätt. Det 

råder ett samband mellan den primära rätten och den sekundära rätten. Sekundärrätten måste 

ha sin grund i den primära rätten, av det följer att den primära rätten är överordnad den 

sekundära rätten.
31

 

 

Principen om direkt effekt har klargjorts i målet Van Gend & Loos
32

. För att en bestämmelse 

ska ha direkt effekt krävs det att den är ovillkorlig, att eventuella övergångsperioder löpt ut 

och att regelns innebörd är klar och precis.
33

 Med direkt effekt förstås att en regel inte behöver 

införlivas i respektive medlemsstats lagstiftning för att vara bindande. Den direkta effekten 

innebär att individuella rättigheter och skyldigheter kan göras gällande inför nationella 

domstolar och myndigheter, enligt art. 288 FEUF. Förordningar är rättsakter som genom 

                                                           
30

 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt - Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 59 
31

 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt - Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 64-65 
32

 26/62 Van Gend & Loos 
33

 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 85 
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fördraget tillerkänts direkt effekt. Andra rättsakter, t.ex. direktiv, har av EU-domstolen endast 

undantagsvis godtagits ha direkt effekt.
34

 

 

Bestämmelser kan också ha en indirekt effekt. Principen om indirekt effekt innebär att 

medlemsstaternas domstolar måste ta hänsyn till EU:s bestämmelser, även om de inte har 

direkt effekt. Principen som även kallas von Colson-principen fastslogs av EU-domstolen i 

målet von Colson och finns i art. 4.3 FEU.
35

 På skatteområdet blir gränsdragningen mellan 

den direkta och den indirekta effekten extra viktig, eftersom området inte tillhör EU:s 

exklusiva kompetens. De fyra friheterna måste ändå beaktas och om nationell 

skattelagstiftning strider mot någon av friheterna, ges friheten företräde. 

 

3.2 Etableringsfriheten 

I art. 49 FEUF stadgas etableringsfriheten, där föreskrivs att inskränkningar för medborgare i 

en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjuds. Detta är en 

primär etablering. En sekundär etablering innebär etablering i form av kontor, filial eller 

dotterbolag. I art. 49.2 FEUF utvecklas definitionen av etableringsfriheten. 

Etableringsfriheten innebär en rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare, samt 

att bilda och driva bolag på samma villkor som etableringslandets egna medborgare. Ett bolag 

som har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat och som 

har bildats i enlighet med statens lagstiftning likställs med fysiska personer, som är 

medborgare i staten. Etableringsfriheten tillfaller därför även juridiska personer, enligt art. 54 

FEUF. Av målet Avoir Fiscal
36

 framgår att bolagets säte är avgörande för var dess hemvist är. 

 

I förhållande till de fyra friheterna finns det också ett diskrimineringsförbud stadgat i art. 18 

FEUF. All diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden. Förhållandet mellan 

diskrimineringsförbudet i art. 18 FEUF och de grundläggande friheterna har EU-domstolen 

tagit ställning till vid ett flertal tillfällen. I målet Royal Bank of Scotland
37

 klargjordes att art. 

49 FEUF innebär en konkretisering av diskrimineringsförbudet i art. 18 FEUF. 

Diskriminering innebär generellt att lika situationer behandlas lika och att olika situationer 

behandlas olika. De fria rörligheterna, särskilt i vårt fall, etableringsfriheten, ges företräde 

framför diskrimineringsförbudet. Diskrimineringsförbudet blir alltså tillämpligt först i de fall 

                                                           
34

 Se t ex. 41/74 Van Duyn 
35

 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 94 
36

 270/83 Avoir Fiscal 
37

 C-311/97 Royal Bank of Scotland 
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där artiklarna om de fria rörligheterna inte är tillämpliga.
38

 För att EU-domstolen ska kunna 

företa en diskrimineringsanalys krävs att två objektivt jämförbara situationer är för handen. I 

nationell skattelagstiftning särskiljs ofta begränsat och obegränsat skattskyldiga personer. 

Huvudregeln, enligt EU-domstolen, är att dessa situationer inte är objektivt jämförbara. Det 

finns dock undantag, där begränsat skattskyldiga har jämställts med obegränsat skattskyldiga 

personer. T.ex. är utländska dotterbolag inte skattskyldiga i Sverige, vilket inhemska 

dotterbolag är, trots detta har EU-domstolen ansett att etableringen av dessa ändå är två 

objektivt jämförbara situationer.
39

 

 

3.3 Rättfärdigandegrunder 

För att inskränkningar av etableringsfriheten ska godtas krävs att de kan rättfärdigas. Det 

finns två typer av rättfärdigandegrunder. Den ena grunden är rättfärdigande genom fördraget, 

FEUF. Art. 52 FEUF stadgar de rättfärdigandegrunder som kan leda till en motivering av en 

inskränkning av etableringsfriheten. Hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa är legitima 

undantag. 

 

Den andra grunden är rättfärdigande genom den s.k. rule of reasondoktrinen 

(förnuftsdoktrinen). Rule of reasondoktrinen har utvecklats genom EU-domstolens praxis och 

till en början genom rättsfall gällande fri rörlighet för varor, t.ex. Dassonville
40

 och Cassis 

Dijon
41

. I målet Gebhard
42

 behandlades etableringsfriheten. I detta fall gjorde EU-domstolen 

ett generellt uttalande gällande kriterierna för rule of reasondoktrinen. Det krävs att fyra 

kriterier är uppfyllda för att en nationell åtgärd ska kunna rättfärdigas. Den nationella 

åtgärden ska för det första vara tillämplig på ett icke diskriminerande sätt, regler som öppet 

diskriminerar är alltså förbjudna. Vidare ska åtgärden framstå som motiverad med hänsyn till 

ett tvingande allmänintresse, det nationella intresset ska vägas mot intresset av rätten till 

etablering. Åtgärden ska också vara ägnad att säkerställa förverkligandet av ändamålet, 

bedömningen sker utifrån den nationella åtgärdens syfte. Slutligen får åtgärden inte gå utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet.
43

 

 

                                                           
38

 Ståhl, K., m.fl., EU-skatterätt, s. 71 
39

 Se t.ex. C-279/93Schumacker 
40

 8-74 Dassonville 
41

 120/78 Cassis Dijon 
42
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43

 C-55/94 Gebhard p. 39 
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Territorialitetsprincipen är en rättfärdigandegrund enligt rule of reasondoktrinen. Det fastslogs 

i målet Futura Participations
44

. Territorialitetsprincipen innebär att om ett bolag har tillräckligt 

stark anknytning till en stat, har den staten beskattningsrätten. Bolaget ses i det fallet som 

begränsat skattskyldig i staten. Med hemvistprincipen kan också avgöras vilken stat som har 

beskattningsrätten. Principen innebär att bolagets hemviststat har beskattningsanspråket.
45
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4. Förhandsavgöranden från EU-domstolen: gränsöverskridande 

resultatutjämning 

 

I detta kapitel ska vi redogöra för tre förhandsavgöranden från EU-domstolen avseende 

gränsöverskridande resultatutjämning. Vi kommer att ställa upp målen med utgångspunkt i de 

frågor som varit avgörande för domstolens bedömning. Till en början redogör vi för 

omständigheterna i målet, för att sedan gå vidare till att undersöka om det förelåg en 

inskränkning av etableringsfriheten. Om det visar sig att regleringen stred mot 

etableringsfriheten, ställer vi frågan om inskränkningen kunde rättfärdigas och om den kunde 

anses vara proportionell. Varje rättsfallsavsnitt avslutas med sammanfattande kommentarer. 

 

 

4.1 Marks & Spencer C-446/03 

4.1.1 Omständigheter 

Marks & Spencer var ett bolag i Storbritannien. Via ett holdingbolag ägde Marks & Spencer 

dotterbolag i Belgien, Tyskland och Frankrike. Alla dotterbolag hade underskott och 

dotterbolagen i Belgien och Tyskland upphörde med sin verksamhet, medan det franska 

dotterbolaget såldes till utomstående. De tre dotterbolagen hade sin respektive hemvist i 

tidigare nämnda länder och de hade inga fasta driftställen i Storbritannien.
46

 Marks & Spencer 

ansökte om att få göra koncernavdrag för de uppkomna förlusterna i dotterbolagen, men 

Storbritanniens högsta instans, High Court of Justice, nekade bolaget rätt till avdrag, med 

anledning av att förlusterna måste ha uppkommit i Storbritannien för att få dras av.
47

 

 

4.1.2 Förelåg en inskränkning av etableringsfriheten? 

EU-domstolen började med att ställa frågan om regleringen i Storbritannien ansågs begränsa 

etableringsfriheten i art. 43 EG (nuvarande art. 49 FEUF), jämförd med art. 48 EG (nuvarande 

art. 54 FEUF). EU-domstolen förklarade att frågor om direkta skatter inte tillhörde EU:s 

kompetensområde, men att det fortfarande låg i EU:s intresse att beakta att de fria 

rörligheterna iakttogs. EU-domstolen konstaterade sedan att etableringsfriheten inte bara 

medförde en rätt till etablering, utan också ett förbud att hindra fysiska och juridiska personer 

från att etablera sig i en annan medlemsstat.
48

 Att inte bevilja Marks & Spencer 

                                                           
46

 C-446/03 Marks & Spencer p. 23 
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 C-446/03 Marks & Spencer p.22 och p. 24 
48

 C-446/03 Marks & Spencer p. 31 
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koncernavdrag skulle kunna avskräcka bolaget från att etablera sig i en annan medlemsstat, 

regleringen utgjorde således en inskränkning av etableringsfriheten.
49

 

 

4.1.3 Kunde inskränkningen rättfärdigas? 

För att regleringen skulle kunna rättfärdigas krävdes att syftet med inskränkningen var 

legitimt, i överensstämmelse med fördraget och att syftet uppnåddes utan att gå utöver vad 

som var nödvändigt, en proportionalitet skulle alltså föreligga. EU-domstolen hävdade att 

hemvisten skulle kunna vara en sådan omständighet som legitimerade skillnader i 

lagstiftningen, men att så inte alltid var fallet, eftersom det skulle göra art. 43 EG 

verkningslös.
50

 

 

För att rättfärdiga en inskränkning krävdes, enligt EU-domstolen, att det fanns relevanta, 

sakliga omständigheter.
51

 Av territorialitetsprincipen följer att beskattningen sker i den stat 

där respektive bolag har sin anknytning. Enligt Storbritanniens reglering av koncernavdrag 

fick ett bolag med hemvist i staten inte göra avdrag för förluster i ett bolag med hemvist i en 

annan medlemsstat. Enligt EU-domstolen kunde dock inte regleringen motiveras med hjälp av 

territorialitetsprincipen.
52

 

 

Storbritannien och medlemsstaterna
53

 som yttrade sig i målet, åberopade tre 

rättfärdigandegrunder.
54

 Om syftet var att säkerställa en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten, om det fanns en risk att underskott behandlades två gånger eller om det 

fanns en risk för skatteflykt skulle lagstiftningen rättfärdigas.
55

 Att säkerställa en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten, i detta sammanhang, fick anses innebära att underskott och 

vinster beskattades där de uppkom. Från Storbritanniens sida var detta ett argument för att 

kunna beskatta Marks & Spencer till så stor del som möjligt. Med anledning av 

Storbritanniens reglering av koncernavdrag gick staten inte miste om dessa skatteintäkter, 

men EU-domstolen menade att en minskning av skatteintäkter inte var en omständighet som 

kunde rättfärdiga regleringen.
56

 Den andra rättfärdigandegrunden avvisade EU-domstolen 

med hänvisning till att det fanns andra sätt som kunde hindra att underskott behandlades två 

                                                           
49

 C-446/03 Marks & Spencer p. 34 
50

 C-446/03 Marks & Spencer p. 37 
51

 C-446/03 Marks & Spencer p. 38 
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 C-446/03 Marks & Spencer p. 40 
53 Tysklands, Greklands, Frankrikes, Irlands, Nederländernas, Finlands och Sveriges regering 
54

 C-446/03 Marks & Spencer p. 42 
55

 C-446/03 Marks & Spencer p. 43 
56

 C-446/03 Marks & Spencer p. 44 
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gånger.
57

 Med anledning av den tredje åberopade rättfärdigandegrunden ansåg EU-domstolen 

att regleringen kunde rättfärdigas, på grund av att möjligheten till att skatteplanera på 

koncernnivå på ett icke önskvärt sätt fanns. Bolagen skulle kunna utnyttja underskotten i de 

länder där högst skattesatser tillämpades och värdet på underskotten således var högst. EU-

domstolen menade att det var de tre åberopade rättfärdigandegrunderna sammantagna som 

kunde leda till ett rättfärdigande av Storbritanniens regleringen. 

 

4.1.4 Var regleringen proportionell? 

Marks & Spencer och EU-kommissionen menade att det fanns mindre åtgärder som ändå 

kunde leda till att syftet tjänades, därför var regleringen inte proportionell. Ett alternativ 

kunde vara att koncernavdraget villkorades av att dotterbolagen måste ha utnyttjat 

underskotten till fullo i sin hemviststat innan avdrag kunde medges i den andra staten. Ett 

annat alternativ kunde vara att bolaget som fått koncernavdraget tog upp så stor del till 

beskattning som dotterbolaget gick med vinst, om så skulle bli fallet i framtiden.
58

 EU-

domstolen delade denna uppfattning och konstaterade att regleringen stred mot art. 43 och 48 

EG, men att Storbritannien hade rätt att ha kvar regleringen om den hade till syfte att 

undanröja rent konstlade upplägg.
59

 

 

Storbritanniens reglering av koncernavdrag utgjorde således en inskränkning av 

etableringsfriheten, som kunde motiveras av att risken för skatteundandragande minimerades, 

att risken för dubbelt iakttagande av förlusterna minimerades och av att det skulle äventyra 

den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, om regleringen 

skulle tillåtas. Enligt EU-domstolen hade därför regleringen ett legitimt syfte som tjänade det 

allmänna intresset. Sammanfattningsvis kan erinras att Storbritanniens reglering av 

koncernavdrag inte stred mot etableringsfriheten i art. 43 och 48 EG, i de fall när 

dotterbolaget hade uttömt möjligheterna till att beakta underskotten i sin hemviststat och de 

inte längre kunde beaktas under framtida beskattningsår. Det skulle alltså vara fråga om 

slutliga förluster. 
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4.1.5 Sammanfattande kommentarer 

De rättfärdigandegrunder som åberopades i Marks & Spencer var behovet av att upprätthålla 

en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten, förhindrandet av dubbelt utnyttjande av 

förluster och risken för skatteflykt. Målet kan tolkas så att alla dessa tre grunder måste vara 

för handen för att regleringen ska kunna rättfärdigas. Domstolen hänvisar inte till 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang, vilken förekommit tidigare, bland 

annat i målet Bachmann
60

. Pelin menar att det skulle kunna vara ett tecken på att EU-

domstolen inte längre ställer lika höga krav på rättfärdigandegrunderna.
61

 Att EU-domstolen i 

målet Marks & Spencer sammantaget hänvisade till tre rättfärdigandegrunder, talar emot 

Pelins ståndpunkt. 

 

Vad gällde rättfärdigandebedömningen nämnde EU-domstolen territorialitetsprincipen, vilken 

skulle kunna försvara nationella regler. Domstolen tog endast avstamp i 

territorialitetsprincipen, men förklarade inte dess innebörd och lade inte principen till grund 

för bedömningen. Det vi såg var snarare en helhetsbedömning av rättfärdigandegrunderna. 

Ståhl m.fl. menar att Marks & Spencer visar att territorialitetsprincipen främst har betydelse 

vad gäller beskattning av begränsat skattskyldiga.
62

 

 

Av målet kan vi konstatera att det råder en rätt till gränsöverskridande resultatutjämning, när 

en medlemsstats reglering missgynnar utländska bolag i förhållande till inhemska och när 

regleringen inte är proportionell i förhållande till ändamålet. Det vi finner utmärkande för 

målet är kravet på att förlusten ska vara slutlig. Detta begrepp har varit föremål för en 

omfattande diskussion i propositionen till 35a kap. IL. Som vi redogör för i kapitel fem har 

RR konstaterat att likvidation innebär att en slutlig förlust föreligger och att den ska leda till 

att gränsöverskridande resultatutjämning tillåts. I Marks & Spencer nämns däremot inte några 

konkreta situationer på när en slutlig förlust faktiskt uppkommer, utan det nämns enbart att 

möjligheterna till att utnyttja förlusterna i hemviststaten ska vara uttömda. Att regeringen har 

bestämt att endast tillåta avdrag för slutliga förluster när det är fråga om likvidation finner vi 

intressant. Vår uppfattning är att det skulle kunna finnas andra situationer när dotterbolagen 

har uttömt sina möjligheter till att utnyttja förlusterna i hemviststaten. Det nämns inte heller 

något om hur beräkningen ska genomföras. Trots det har RR gjort en egen bedömning. I och 
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med målen Marks & Spencer, X Holding BV och Oy AA kom regeringen fram till att de 

svenska reglerna om koncernbidrag stod i strid med etableringsfriheten och efter det nya 

kapitlet om koncernavdrag år 2010 var det meningen att det skulle råda konformitet mellan 

den svenska rätten och EU-rätten.
63

 Enligt svensk lagstiftning är det endast direktägda, 

utländska dotterbolag som har rätt att ta emot koncernbidrag. Vi finner detta märkligt, 

eftersom dotterbolagen i målet Marks & Spencer var indirekt ägda. Med anledning av det 

ovan anförda anser vi alltså att de svenska reglerna skulle kunna strida emot 

etableringsfriheten. Se fördjupad diskussion i kapitel 7. 

 

4.2 Oy AA C-231/05 

4.2.1 Omständigheter 

Bolaget AA Ltd var ett bolag med säte i Storbritannien, som via två andra bolag indirekt ägde 

100 % av aktierna i det finländska bolaget Oy AA.
64

 Verksamheten i AA Ltd gick med 

förlust. I och med att rörelsen i AA Ltd hade betydelse för Oy AA avsåg Oy AA att lämna ett 

koncernbidrag till AA Ltd.
65

 Oy AA ansökte om förhandsbesked från den finska 

Skatterättsnämnden och frågade om överföringen utgjorde ett koncernbidrag och om det 

kunde anses utgöra en avdragsgill kostnad för bolaget.
66

 Skatterättsnämnden konstaterade att 

ett avdragsgillt koncernbidrag och den däremot svarande skattepliktiga inkomsten måste 

omfattas av det finländska skattesystemet. AA Ltd var inte skattskyldigt i Finland och därför 

kunde inte överföringen från Oy AA till AA Ltd utgöra ett koncernbidrag och Oy AA kunde 

inte få avdrag.
67

 

 

4.2.2 Förelåg en inskränkning av etableringsfriheten? 

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland begärde förhandsavgörande från EU-domstolen. Den 

hänskjutande domstolen i Finland frågade om de nationella reglerna var förenliga med art. 43 

och 56 EG (nuvarande art. 49 och 63 FEUF). De nationella reglerna innebar att ett dotterbolag 

med hemvist i Finland endast hade rätt att dra av ett koncernbidrag från sin skattepliktiga 

inkomst om även moderbolaget hade sitt säte i Finland.
68
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65

 C-231/05 Oy AA p. 12 
66

 C-231/05 Oy AA p. 13 
67

 C-231/05 Oy AA p. 14 
68

 C-231/05 Oy AA p. 17 



18 
 

EU-domstolen började med att konstatera att direkta skatter omfattades av medlemsstaternas 

behörighet, men att medlemsstaterna ändå måste beakta gemenskapsrätten vid utövandet av 

denna behörighet.
69

 Därefter konstaterade domstolen att fördragets bestämmelser om 

etableringsfrihet var tillämpliga när det var fråga om andelsinnehav, som gav 

andelsinnehavaren ett bestämmande inflytande och att frågan i detta mål enbart skulle 

besvaras med tillämpning av art. 43 EG.
70

 Vidare fann domstolen att om en särbehandling av 

bolag godtogs endast på grund av var bolaget hade sin hemvist, skulle art. 43 EG bli 

innehållslös.
71

 En inskränkning av etableringsfriheten förelåg i och med att ett dotterbolag till 

ett utländskt moderbolag behandlades sämre i skattemässigt hänseende än dotterbolag som 

hade finländska moderbolag. Det gjordes alltså skillnad i behandlingen, baserat på var 

moderbolaget hade sitt säte.
72

 Det fanns inget krav på att lagstiftningen faktiskt hade avhållit 

ett bolag från att etablera sig i den aktuella medlemsstaten, utan det räckte med att risken 

förelåg.
73

 

 

4.2.3 Kunde inskränkningen rättfärdigas? 

För att rättfärdiga inskränkningen av etableringsfriheten skulle regleringen vara ägnad att 

säkerställa att det eftersträvade ändamålet uppnåddes och regleringen fick inte gå utöver vad 

som var nödvändigt för att uppnå ändamålet.
74

 De rättfärdigandegrunder som domstolen tog 

hänsyn till i detta fall var behovet av att upprätthålla den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och behovet av att förhindra skatteflykt. 

Rättfärdigandegrunderna var förenliga med fördraget och omfattades av tvingande hänsyn till 

allmänintresset.
75

 EU-domstolen klargjorde att behovet av att upprätthålla den väl avvägda 

fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna inte kunde åberopas för att 

systematiskt ge dotterbolag med hemvist i landet skattemässiga fördelar.
76

 Vidare 

konstaterade domstolen att hur staterna fördelade beskattningsrätten och hur de förhindrade 

skatteflykt hängde ihop. I och med den finska regleringen blev det inte möjligt för bolagen att 

bestämma i vilken stat och till vilken skattesats de skulle bli beskattade. Hade möjligheten 

däremot funnits skulle bolagen ha kunnat skatteplanera och kunnat välja att utnyttja sina 

underskott i de länder där högst skattesatser tillämpades och värdet på underskotten således 
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var högst. Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten hade i det fallet äventyrats.
77

 

En inskränkning av etableringsfriheten kunde därför motiveras av behovet av att upprätthålla 

den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten och därmed tvingande hänsyn till 

allmänintresset. 

 

4.2.4 Var regleringen proportionell? 

Domstolen fann att den finska regleringen kunde anses stå i proportion till de eftersträvade 

ändamålen betraktade som helhet.
78

 Att utvidga fördelen som finska dotterbolag åtnjöt, genom 

att de avdragsgillt kunde överföra inkomster till sitt finska moderbolag, till att även omfatta 

gränsöverskridande situationer skulle leda till att bolagskoncerner gavs en möjlighet att fritt 

välja i vilken medlemsstat vinsterna skulle beskattas.
79

 All sådan utvidgning skulle äventyra 

den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten och därför ansågs regleringen vara 

proportionell.
80

 

 

4.2.5 Sammanfattande kommentarer 

Till skillnad från Marks & Spencer, där det var fråga om slutliga förluster i dotterbolag och 

avdrag för dessa (koncernavdrag), var det i Oy AA fråga om avdrag för bidrag från 

dotterbolaget till moderbolaget (koncernbidrag). Den viktigaste skillnaden mellan målen är att 

det i Marks & Spencer var fråga om slutliga förluster, vilket inte var fallet i Oy AA. Pelin är 

av den åsikten att målet i annat fall hade fått en annorlunda utgång.
81

 Vi finner att Oy AA 

klargör Marks & Spencers räckvidd och begränsar den. Oy AA visade att gränsöverskridande 

resultatutjämning inte kan tillåtas i fall när moderbolaget går med förlust. Vid avsaknad av 

målet Oy AA skulle rättsområdet vara mer oklart, eftersom medlemsstaterna fram till detta 

avgörande endast haft Marks & Spencer som vägledning. Vårt resonemang följer till viss del 

EU-domstolens och vi finner det rimligt att begränsa gränsöverskridande resultatutjämning på 

det sätt som gjorts, eftersom att bolagen annars skulle kunna välja var de vill utnyttja sina 

förluster. Likt vad domstolen uttalade finner vi det sannolikt att bolagen skulle utnyttja 

förlusterna där skattesatserna är högst och värdet således är högst. Vi anser att Oy AA 

bekräftar att det finns en rätt till gränsöverskridande resultatutjämning i vissa fall och det visar 

att Marks & Spencer fortfarande är gällande. Det finns även likheter mellan Marks & Spencer 
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och Oy AA. I båda målen hänvisade EU-domstolen till vikten av att upprätthålla den väl 

avvägda fördelningen av beskattningsrätten. I Oy AA var det denna rättfärdigandegrund 

tillsammans med risken för skatteflykt som ledde till att regleringen i Finland kunde 

rättfärdigas. Dessutom ansågs reglerna vara proportionella. Detta leder till tolkningen att den 

väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, som 

rättfärdigandegrund, måste förekomma tillsammans med en annan grund för att rättfärdiga en 

nationell reglering. 

 

4.3 X holding C-337/08 

4.3.1 Omständigheter 

Bolaget X Holding BV, nedan kallat X Holding, var ett kapitalbolag med hemvist i 

Nederländerna. X Holding yrkade att bilda en skattemässig enhet med ett dotterbolag med 

hemvist i en annan medlemsstat, men eftersom dotterbolaget inte var skattskyldigt i 

Nederländerna nekades X Holding rätt till bildandet.
82

 

 

4.3.2 Förelåg en inskränkning av etableringsfriheten? 

Den hänskjutande domstolen i Nederländerna begärde förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Frågan den nederländska domstolen ställde var om den nederländska lagstiftningen kunde 

innebära en inskränkning av etableringsfriheten i art. 43 och 48 EG (nuvarande art. 49 och 54 

FEUF). Enligt nederländsk lagstiftning fick ett moderbolag bilda en skattemässig enhet med 

ett dotterbolag, om bolagen hade hemvist i Nederländerna, men inte om dotterbolaget hade 

hemvist i en annan medlemsstat och således inte kunde beskattas för sina överskott i 

Nederländerna.
83

 

 

I linje med målen Marks & Spencer och Oy AA konstaterade EU-domstolen att frågor om 

direkta skatter inte tillhörde EU:s kompetensområde, men att det fortfarande låg i EU:s 

intresse att beakta att de fria rörligheterna iakttas. Domstolen konstaterade sedan att 

etableringsfriheten inte endast medför en rätt till etablering utan också ett förbud mot att 

hindra fysiska och juridiska personer från att etablera sig i en annan medlemsstat. Vidare 

konstaterade domstolen att det utgjorde en förmån för moder- och dotterbolag med hemvist i 

Nederländerna att bilda en skattemässig enhet och att det med anledning av den nederländska 
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regleringen skulle kunna avskräcka nederländska moderbolag från att etablera dotterbolag i 

någon annan medlemsstat.
84

 

 

4.3.3 Kunde inskränkningen rättfärdigas? 

För att skillnaden i behandling mellan bolagen skulle vara förenlig med EG-fördraget 

(nuvarande FEUF) krävdes att skillnaden tog sikte på objektivt jämförbara situationer eller att 

den kunde motiveras av hänsyn till allmänintresset.
85

 Likt resonemanget i målet Marks & 

Spencer var hemvisten en sådan omständighet som skulle kunna rättfärdiga skillnader i 

lagstiftningen, men så kan inte alltid vara fallet, eftersom det skulle medföra att art. 43 EG blir 

verkningslös.
86

 

 

Enligt EU-domstolen var de två situationerna, när dotterbolaget hade sin hemvist i 

Nederländerna respektive i en annan medlemsstat, objektivt jämförbara, eftersom ändamålet 

var detsamma. I båda målen ville bolagen på koncernnivå åstadkomma resultatutjämning, 

vilket EU-domstolen redan konstaterat som en fördel, eftersom det innebar en minskning av 

den totala skattebelastningen. 

 

EU-domstolen gick sedan vidare till att utreda om skillnaden i behandling kunde rättfärdigas 

med hänsyn till allmänintresset. De regeringar
87

 som yttrade sig i målet åberopade en 

rättfärdigandegrund, som även åberopades i Marks & Spencer. Frågan var om regleringen 

kunde rättfärdigas om den upprätthöll en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna.
88

 Om regleringen skulle utökas till att även omfatta dotterbolag med 

hemvist i annan medlemsstat, skulle moderbolaget kunna välja var det skulle utnyttja 

underskotten, vilket inte var önskvärt, eftersom bolagen i så fall skulle kunnat skatteplanera 

och utnyttja underskotten där skattesatsen var högst och värdet på underskotten således var 

högst. På denna grund fann EU-domstolen att regleringen kunde rättfärdigas med hänsyn till 

allmänintresset. 
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4.3.4 Var regleringen proportionell? 

Eftersom icke önskvärda effekter skulle uppstå till följd av en utvidgad reglering i 

Nederländerna, ansåg EU-domstolen att regleringen stod i proportion till ändamålet.
89

 

 

4.3.5 Sammanfattande kommentarer 

Den nederländska lagstiftningen ställde krav på att alla bolag i den skattemässiga enheten 

skulle vara skattskyldiga i Nederländerna. Lagstiftningen var i den delen lik de svenska 

reglerna om koncernbidrag, där det krävdes att bolagen var skattskyldiga i Sverige. Målen Oy 

AA och X Holding liknade varandra på det sättet att det inte var fråga om slutliga förluster. 

Denna likhet utgör en skillnad i förhållande till målet Marks & Spencer. I målet X Holding 

förekom rättfärdigandegrunden att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

ensam, till skillnad från målen Marks & Spencer och Oy AA. Detta leder till tolkningen att 

denna grund ensam kan leda till ett rättfärdigande av en reglering. 

 

Det interna regelsystemet avgör om gränsöverskridande resultatutjämning ska medges eller 

inte. Detta kan sammantaget utläsas ur Marks & Spencer, Oy AA och X Holding. Avgörande 

var om utländska bolag missgynnades i förhållande till inhemska. Trots denna negativa 

särbehandling, kunde regleringarna rättfärdigas med hänvisning till den väl avvägda 

fördelningen av beskattningsrätten t.ex. Avgörande för en reglerings rättfärdigande var 

proportionalitetsbedömningen, vilket följer av Marks & Spencer, Oy AA och X Holding. 
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5. Avgöranden meddelade av RR år 2009 

 

Den 11 mars år 2009 avgjorde RR tio mål angående gränsöverskridande koncernbidrag. I 

detta kapitel kommer vi ingående att redogöra för målen, med undantag för några av dem, 

vilka vi endast kommer att beröra på ytan. Fem av de tio målen berörde koncernbidrag från 

ett svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag. Fyra av målen handlade om 

koncernbidrag mellan systerbolag och resterande mål behandlade ett svenskt dotterbolag som 

ville lämna koncernbidrag till ett utländskt moderbolag. 

 

 

5.1 Koncernbidrag mellan systerbolag 

I de fyra mål som behandlade gränsöverskridande koncernbidrag mellan systerbolag, nekades 

bolagen rätt till avdrag. I tre av målen, RÅ 2009 ref. 15, mål nr. 3628-07 och mål nr. 1648-07, 

började RR med att konstatera att utländska dotterbolag missgynnades i förhållande till 

svenska dotterbolag, eftersom det var möjligt att lämna koncernbidrag mellan svenska 

dotterbolag. Med anledning av detta konstaterande domstolen vidare att de svenska reglerna 

utgjorde ett hinder av etableringsfriheten. Med hänvisning till att dotterbolagen skulle kunna 

välja i vilket land underskotten skulle utnyttjas, om regleringen utvidgades, fann domstolen 

att regleringen kunde motiveras. I ett av de fyra målen, RÅ 2009 not. 36, hade moderbolaget 

hemvist i USA. För att regeln om etableringsfrihet skulle bli tillämplig i det fallet, krävdes det 

att moderbolaget skulle ha sin hemvist i en medlemsstat och därför kunde de svenska reglerna 

motiveras. 

 

5.2 Koncernbidrag från svenskt dotterbolag till utländskt moderbolag 

I det mål, mål nr. 6512-06, som rörde koncernbidrag från svenskt dotterbolag till utländskt 

moderbolag, var moderbolaget finskt och hade betydande underskott. Dotterbolaget var 

svenskt och yrkade rätt till avdrag för koncernbidrag till moderbolaget. RR nekade 

dotterbolaget rätt till avdrag. RR ansåg att de svenska reglerna utgjorde ett hinder av 

etableringsfriheten, eftersom dotterbolag med svenska moderbolag kunde lämna 

koncernbidrag till senast nämnda bolag, medan dotterbolag med utländskt moderbolag inte 

kunde det. Med hänvisning till att dotterbolagen skulle kunna välja var underskotten skulle 

utnyttjas om gränsöverskridande koncernbidrag tilläts, kunde de svenska reglerna motiveras. 

Reglerna stod således inte i strid med etableringsfriheten. 
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5.3 Koncernbidrag från svenskt moderbolag till utländskt dotterbolag 

Av de fem mål som behandlade koncernbidrag från svenskt moderbolag till utländskt 

dotterbolag medgavs rätt till avdrag i ett mål. I två mål medgavs delvis rätt till avdrag och i de 

två resterande målen nekades rätt till avdrag. 

 

I RÅ 2009 not. 35, där avdrag nekades, ville ett svenskt moderbolag lämna koncernbidrag till 

sina dotterbolag i Spanien och England, vilka hade underskott. Enligt engelsk och spansk 

lagstiftning var bidraget skattepliktigt, men dotterbolagen var inte skattskyldiga i Sverige. 

Domstolen hänvisade till Marks & Spencer och ställde frågan om dotterbolagen hade uttömt 

möjligheterna till att utnyttja underskotten i sin respektive hemviststat. Domstolen fann att så 

inte var fallet, eftersom tidsfristen för att utnyttja underskotten i Spanien inte hade löpt ut och 

eftersom underskotten inte kunde utnyttjas i England förrän tidigast år 2011. Moderbolaget 

nekades därför rätt till avdrag. 

 

I RÅ 2009 ref. 14 nekades moderbolaget rätt till avdrag. Även i detta mål tog RR fasta på 

domen i målet Marks & Spencer. Avgörande tycks vara huruvida möjligheterna till underskott 

de facto har uttömts i den medlemsstat dit underskotten är hänförliga. Dotterbolaget hade sin 

hemvist i Italien, där koncernbidraget inte skulle tas upp som intäkt, på den grunden brast 

alltså de svenska förutsättningarna för koncernbidrag. Domstolen menade att det var med 

anledning av italienskt lagstiftning och inte svensk, som avdrag inte kunde medges, därför 

kunde de svenska reglerna inte strida mot etableringsfriheten. 

 

I RÅ 2009 not. 37 yrkade ett svenskt moderbolag avdrag för koncernbidrag till sina 

dotterbolag i Holland och Italien. Det holländska dotterbolaget skulle likvideras. Hade 

dotterbolagen varit svenska, skulle koncernbidrag varit möjligt och på den grunden 

konstaterade domstolen att de svenska reglerna utgjorde en inskränkning av 

etableringsfriheten. Likt RR:s resonemang i de övriga målen utredde domstolen sedan om 

reglerna kunde rättfärdigas. RR grundade sin argumentation på målet Marks & Spencer. 

Domstolen menade att det fanns likheter med Marks & Spencer, enär det handlade om direkt 

helägda dotterbolag och definitiva förluster. RR fann att en slutlig förlust kunde konstateras 

först när en likvidation hade avslutats. Således kunde avdrag medges för koncernbidrag till 

det holländska bolaget. Gällande det italienska dotterbolaget kan konstateras att det var likt 
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målet RÅ 2009 ref. 14. Koncernbidraget var inte en skattepliktig intäkt enligt italiensk rätt. Se 

resonemang ovan. 

 

I mål nr. 6511-06 yrkade ett moderbolag avdrag för koncernbidrag till sina dotterbolag i 

Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Nederländerna. Dotterbolagen hade underskott, det 

nederländska dotterbolaget medgavs rätt till koncernbidrag vid den tidpunkt när den slutliga 

förlusten kunde konstateras, det vill säga när likvidationen avslutats. Detta, trots att 

koncernbidraget inte var skattepliktigt enligt nederländsk rätt. Det som skiljde detta mål från 

RÅ 2009 ref. 14 var att det var fråga om en slutlig förlust i detta mål (likvidation). Domstolen 

menade att det saknade betydelse om koncernbidraget var skattepliktigt i Nederländerna eller 

inte. I de andra målen nekades rätt till avdrag, med hänvisning till att bolagen inte kunde visa 

att de uttömt möjligheterna till att utnyttja underskotten i respektive dotterbolags hemviststat. 

 

Det femte målet var RÅ 2009 ref. 13. Ett svenskt moderbolag ägde direkt och indirekt 

dotterbolag i Tyskland via ett holdingbolag där. Verksamheten i Tyskland gick med förlust 

och underskotten hade ansamlats i holdingbolaget. Det svenska moderbolaget ville avsluta sin 

verksamhet i Tyskland och därför skulle holdingbolaget likvideras. Frågan som följde var om 

moderbolaget kunde utnyttja underskotten i holdingbolaget, genom att ge ett koncernbidrag 

till det. Koncernbidraget utgjorde ingen skattepliktig intäkt i Tyskland. 

 

Holdingbolaget var inte skattskyldigt i Sverige och därför brast förutsättningarna för 

koncernbidrag, enligt svensk rätt. RR konstaterade att reglerna om koncernbidrag utgjorde en 

inskränkning av etableringsfriheten, eftersom ett svenskt moderbolag kunde ge koncernbidrag 

till ett svenskt dotterbolag utan hinder, men så var inte fallet när dotterbolaget var utländskt. 

Frågan var om reglerna kunde motiveras. Reglerna skulle i så fall godtas mot bakgrund av om 

de kunde tjäna legitima ändamål och vara proportionerliga. RR byggde sin argumentation på 

de principer som klarlagts i målet Marks & Spencer. Möjligheterna att beakta förlusterna i 

hemviststaten skulle vara uttömda och det fick inte finnas någon möjlighet för det utländska 

dotterbolaget eller utomstående att utnyttja förlusten framtida beskattningsår.
90

 Att 

koncernbidraget inte var skattepliktigt i Tyskland hade inte någon betydelse för bedömningen, 

vilket även var fallet i mål nr. 6511-06. RR menade att det av Marks & Spencer fick anses 

följa att det var först vid tidpunkten för likvidationens avslutande som det kunde avgöras om 
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det förelåg en slutlig förlust eller inte. När likvidationen av holdingbolaget var avslutad kunde 

således, enligt RR, avdrag medges. Avseende beräkningen ansåg RR att den skulle göras 

enligt både moderbolagets och dotterbolagets hemviststats regler. Koncernbidraget fick inte 

överstiga förlusten som uppkommit under dotterbolagets sista hela beskattningsår och det fick 

inte heller överstiga den slutliga förlusten. Det blev således fråga om fyra beräkningar. 

 

5.4 Sammanfattning av RR:s avgöranden 

Det som sammantaget kan utläsas ur målen är att regeringen ansåg att likvidation var en 

situation när de svenska reglerna skulle ge vika för etableringsfriheten. Bolagen skulle bevisa 

att de de facto hade uttömt möjligheterna till att utnyttja underskotten i hemviststaten. När det 

var fråga om koncernbidrag mellan systerbolag ansåg inte RR att de svenska reglerna stred 

mot etableringsfriheten, med hänvisning till Oy AA. När det var fråga om slutliga förluster, 

alltså i de fall när dotterbolagen likviderades, medgavs avdrag för koncernbidrag, med 

hänvisning till Marks & Spencer. Möjligheterna var i dessa fall uttömda i dotterbolagens 

hemviststater. I det fall där det inte fanns möjlighet till att utnyttja förlusterna i dotterbolagets 

hemviststat p.g.a. spärregler där, ansågs de svenska reglerna inte strida mot 

etableringsfriheten. I båda fallen kunde förlusterna inte längre utnyttjas, men enligt svensk rätt 

var de ändå inte definitiva eller slutliga. Enligt oss talar detta för att det kan finnas en risk för 

att regleringen strider mot etableringsfriheten, eftersom möjligheterna till att utnyttja 

förlusterna är uttömda i dotterbolagets hemviststat. Kravet på slutlig förlust uppställdes i 

målet Marks & Spencer. Således ställer svensk rätt strängare krav än vad EU-domstolen gjort. 

I målet RÅ 2009 not. 37 konstaterade RR att om det inte fanns möjlighet att utnyttja förluster 

i ett dotterbolags hemviststat, skulle inte den svenska lagstiftningen “läka” den mindre 

generösa utländska lagstiftningen. 
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6. Koncernavdrag 

 

Marks & Spencer, Oy AA och X Holding var förhandsavgöranden från EU-domstolen som 

föranledde 35a kap. IL. Med anledning av RR:s avgöranden år 2009 och särskilt de fall där 

den svenska lagstiftningen ansågs strida mot EU-rätten, diskuterades de svenska 

koncernbidragsreglerna. RR prövade de tio målen utan att ansöka om förhandsavgörande 

från EU-domstolen. Sammantaget ledde det fram till ett nytt kapitel i IL, 35a kap., vilket 

trädde i kraft den 1 juli 2010. Detta kapitel benämns koncernavdrag. Kapitlet skapades för att 

undanröja det hinder som de befintliga koncernbidragsreglerna ansågs utgöra.
91

 

 

 

6.1 35a kap. IL 

I 35a:1 IL föreskrivs ett svenskt moderbolags rätt att göra koncernavdrag för slutliga förluster 

i utländska dotterbolag. Vad som avses med svenskt moderbolag framgår av 35a:2 IL. Bolaget 

ska äga ett utländskt dotterbolag till minst 90 % av andelarna och utan några mellanliggande 

bolag. Det är således fråga om ett direkt ägande.
92

 Som vi klargjort i avsnitt 2.1 finns det en 

bolagsrättslig och en inkomstskatterättslig definition av en koncern. Enligt 35a kap. IL utgör 

ett utländskt bolag inte ett dotterbolag inkomstskatterättsligt, när det är indirekt ägt.
93

 

 

Var ett bolag anses hemmahörande anges i 35a:3 IL. Ett bolag anses ha sin hemvist i den stat 

där det har sitt säte eller i den stat som följer av ett skatteavtal.
94

 I 35a:4 IL återfinns 

definitionen av bolag i intressegemenskap, vilken omfattar två situationer. Det kan t.ex. vara 

ett bolag som ett annat bolag, direkt eller indirekt, har ett väsentligt inflytande i. Ägarandelens 

storlek kan skapa det väsentliga inflytandet. En annan möjlighet till intressegemenskap är om 

två bolag står i huvudsak under samma ledning. Bestämmelsen avser, förutom de bolag som 

anges i 35a:2 IL, svenska handelsbolag och delägarbeskattade, utländska, juridiska personer. 

Även privatbostadsföretag och investmentföretag omfattas av bestämmelsen. Detta 

överensstämmer med definitionen som återfinns i 25a:2 IL.
95

 

 

                                                           
91

 Prop. 2009/10:194 s. 1 
92

 Prop. 2009/10:194 s. 21 
93

 Handledning för beskattning av inkomst 2014 del 2 s. 1271 
94

 270/83 Avoir Fiscal 
95

 Prop. 2009/10:194 s. 46 



28 
 

Förutsättningarna för att få göra koncernavdrag framkommer av 35a:5 IL. 35a:5 1p. IL 

stipulerar att dotterbolaget ska ha försatts i likvidation, vilken ska ha avslutats. Av 2:2 IL 

framgår att termer som inte endast uttrycker att de gäller i Sverige, även omfattar motsvarande 

företeelser i utlandet. Motsvarande förfaranden till likvidation i utlandet godtas alltså också. 

Konkursförfaranden godtas dock inte.
96

 I enlighet med 35:3 3p. IL ska dotterbolaget ha varit 

helägt hela året eller sedan det började med sin verksamhet, med tillägg att ägandet ska ha 

pågått fram till den tidpunkt när likvidationen avslutades. Av RR:s domar meddelade den 11 

mars år 2009 följer att avdraget ska göras när likvidationen har avslutats, detta har infogats i 

35a:5 3p. IL. Som vi nämnt i avsnitt 2.1 krävs att koncernbidrag redovisas öppet av både 

givare och mottagare enligt 35:3 2p IL, så är inte fallet avseende koncernavdrag. Det är endast 

moderbolaget som har denna redovisningsskyldighet, vilket följer av 35a:5 4p. IL. Av 35a:5 

5p. IL framgår vidare att det inte får finnas bolag i intressegemenskap med det likviderade 

dotterbolaget i hemviststaten. Bolag i intressegemenskap med det likviderade dotterbolaget 

får inte bedriva rörelse. Definitionen av rörelse finns i 2:24 IL. Resultatutjämning borde ske 

mellan bolag med hemvist i samma stat i första hand, därför finns denna begränsning. 

 

I 35a:6 IL definieras begreppet slutlig förlust. Där stadgas att förlusten är slutlig om den inte 

har kunnat utnyttjas och inte kan komma att utnyttjas av dotterbolaget, eller något annat bolag 

i dotterbolagets hemviststat. Bedömningen av om förlusten är slutlig ska göras från den 

tidpunkt när möjligheten till likvidation uppstod, till den tidpunkt när likvidationen 

avslutades. Det har ingen betydelse hur förlusten minskar den skattepliktiga intäkten eller 

skatten. Möjligheterna som erbjuds för att utnyttja förlusterna i dotterbolagets hemviststat ska 

ha uttömts. Förlusterna är inte att anse som slutliga om det saknas regler som gör det möjligt 

att utnyttja förlusterna i dotterbolagets hemviststat. Förlusterna är inte heller slutliga om det 

finns regler som gör det möjligt för dotterbolaget att utnyttja förlusterna i sin hemviststat eller 

om dessa möjligheter är begränsade i tiden.
97

 

 

35a:7-11 IL behandlar beräkningen av koncernavdragets storlek. I 35a:7 IL bestäms 

gränsbeloppen. Koncernavdraget får inte vara större än förlusten hos dotterbolaget under det 

sista hela beskattningsåret före likvidationens avslutande eller vid likvidationens avslutande. 

Således måste bolaget beräkna hur stor förlusten är vid dessa två tidpunkter. Enligt 35a:7 2p. 

IL får avdraget inte överstiga moderbolagets resultat, d.v.s. det får inte leda till underskott hos 
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det svenska moderbolaget. Av 35a:8 IL framgår vidare hur beräkningen ska göras. Förlusten 

ska beräknas hos det utländska dotterbolaget enligt svenska regler och enligt dess hemviststats 

regler. Det blir totalt fråga om fyra beräkningar. Enligt 35a:9 IL ska det utländska 

dotterbolagets förluster minskas med värdeöverföringar som det gjort till bolag som det är i 

intressegemenskap med. Värdeöverföringarna kommer således att öka dotterbolagets resultat 

och mindre utrymme finns till koncernavdrag för moderbolaget.
98

 

 

35a:10 IL stadgar att dotterbolagets förlust, beräknad enligt 35a:8 IL, ska minskas med 

moderbolagets anskaffningsvärde för andelarna om de legat till grund för avdrag. 

Anledningen till detta är att andelarna inte löpande ska påverka resultatet på grund av 

värdeförändringar, vilket skulle kunna vara fallet om de utgjorde lagerandelar. 

 

Av 35a:11 IL följer de situationer när koncernavdragets storlek kan behöva justeras, när 

utländsk myndighet eller domstol har meddelat ett beslut som har haft betydelse för storleken 

på koncernavdraget. De två typfall som stipuleras är när koncernavdraget har gjorts till ett för 

högt respektive för lågt belopp. Har koncernavdraget gjorts till ett för högt belopp, ska 

mellanskillnaden tas upp till beskattning hos moderbolaget. Har koncernavdraget gjorts till ett 

för lågt belopp, ska moderbolaget dra av mellanskillnaden. Upptagandet till beskattning 

respektive avdraget ska göras det år beslutet vunnit laga kraft. 
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7. Analys av 35a kap. IL 

 

I detta kapitel ska vi granska 35a kap. IL om koncernavdrag. Vi kommer att utgå från 

promemorian Koncernavdrag i vissa fall, m.m. samt den kritik som remissinstanserna yttrade 

till propositionen. Därefter kommer vi framföra vår ståndpunkt. Vi kommer att föra ett 

resonemang kring skillnaderna mellan koncernavdragsreglerna och koncernbidragsreglerna, 

för att utreda om det finns skillnader i behandling mellan utländska och inhemska bolag. 

Enligt praxis är det den negativa särbehandlingen som kan föranleda en inskränkning av 

etableringsfriheten. Detta kapitel kommer att ha samma struktur som kapitlet innehållande 

förhandsavgöranden från EU-domstolen. Vi ska alltså analysera huruvida de svenska 

reglerna kan anses utgöra en inskränkning av etableringsfriheten, om de kan rättfärdigas och 

om de slutligen kan anses vara proportionella. Analysen sker således utifrån kriterierna som 

följer av rule of reasondoktrinen. 

 

7.1 Inledning 

Generellt kan nämnas att det redan i propositionen
99

 riktades kritik mot 

koncernavdragsreglerna som helhet, från ett flertal remissinstanser
100

. Remissinstanserna 

kritiserade reglerna med motivering att “kraven på avdrag är så stränga att det blir i det 

närmaste omöjligt att få koncernavdrag, att förslaget är förenat med tillämpningsproblem och 

rättsosäkerhet”
101

. Det nämns på ett flertal ställen i propositionen att reglerna är för stränga, 

inte tillräckligt genomarbetade, att de inte ger någon vägledning och att de är begränsande.
102

 

Det nämns även att reglerna kommer att få en begränsad räckvidd.
103

 Det är inte förvånande 

att reglerna ges en begränsad räckvidd, eftersom de har sin grund i RR:s avgöranden från år 

2009, vilka endast behandlar ett fåtal situationer. Regelrådet hävdade att reglerna skulle 

komma att bli tillämpliga i få fall.
104

 Lagrådet hissade en “varningens flagg” gällande 

reglernas förenlighet med EU-rätten, särskilt avseende 35a:5 5p. IL, eftersom rättsläget inte 
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ansågs vara tydligt klargjort av EU-domstolen.
105

 Vad som säkert kan konstateras är att det är 

ett komplext problem som är för handen och att rättsområdet inte är helt klarlagt. 

 

7.2 Bidraget får inte leda till underskott hos moderbolaget 

I promemorian Koncernavdrag i vissa fall, m.m. föreslogs att även koncernbidragsreglerna 

skulle begränsas på så vis att koncernbidraget inte fick leda till underskott hos givaren.
106

 

Detta fördes dock inte in i 35 kap. IL, trots att Finansdepartementet i promemorian medgivit 

att det skulle innebära en inskränkning av etableringsfriheten om motsvarande begränsning 

inte gjordes avseende koncernbidrag.
107

 Om begränsningen hade införts hade det i alla fall 

inneburit, anser vi, en negativ särbehandling gentemot utländska bolag. Ett svenskt 

moderbolag har alltid rätt att under framtida år utnyttja uppkomna underskott hos ett svenskt 

dotterbolag. När situationen är gränsöverskridande är det endast vid en specifik tidpunkt som 

moderbolaget ges möjlighet till resultatutjämning, d.v.s. vid likvidationens avslutande. Av 

denna anledning anser vi att regleringen utgör en inskränkning av etableringsfriheten. Frågan 

är om inskränkningen kan rättfärdigas. Eftersom likvidationen är avgörande för om 

koncernavdrag är möjligt eller inte i en gränsöverskridande situation, finner vi 

likvidationskravet avgörande för proportionalitetsbedömningen. I nästkommande avsnitt 

kommer vi därför att utreda om själva likvidationskravet innebär en inskränkning av 

etableringsfriheten, om det kan rättfärdigas och om det kan anses vara proportionellt. 

 

7.3 Likvidation 

Kravet på avslutad likvidation av dotterbolaget, som framgår av 35a:5 IL, är omdiskuterat.
108

 

Enligt 35a kap. IL är en förlust endast slutlig i den situation när en likvidation är avslutad. Det 

beror på att RR i målen från år 2009 inte behandlade några andra situationer. I målet Marks & 

Spencer nämndes inte några konkreta situationer när det skulle kunna vara fråga om slutliga 

förluster och därför finner vi inget stöd för den svenska lagstiftningens begräsning till 

likvidation. Detta påpekades också av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, 

som var en av remissinstanserna.
109

 Likvidationskravet är alltså inte hänförligt till EU-rätten. 

Vi finner trots det att likvidationskravet ensamt är förenligt med EU-rätten, eftersom det fram 

till tidpunkten för likvidationens avslutande är svårt att veta om underskotten kan komma att 
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utnyttjas i dotterbolagets hemviststat, detta i enlighet med Marks & Spencer. Det som 

framgick av Marks & Spencer var enbart att möjligheterna till att utnyttja förlusterna skulle 

vara uttömda, för att det skulle vara fråga om en slutlig förlust. Flera remissinstanser 

ifrågasatte också begreppet “slutlig förlust” och ville ha en tydligare förklaring, andra 

remissinstanser tyckte att begreppet var överflödigt.
110

 Precis som Pelin framhåller finns det 

fler möjligheter att uttömma möjligheterna till att utnyttja förlusterna än likvidation.
111

 I 

svensk rätt försvinner möjligheterna till att utnyttja underskott vid t.ex. ägarbyte och konkurs. 

Även i propositionen anförde flera remissinstanser kritik mot varför konkurser inte 

omfattades.
112

 Motargumentet till varför konkurser inte ska omfattas av kapitlet är att alla 

underskott som finns före en konkurs bortfaller p.g.a. den svenska konkurslagstiftningen.
113

 

Även om konkurser omfattades av kapitlet skulle alltså inte underskotten räknas in i det 

skattemässiga resultatet. Som vi hänvisat till ovan menar dock många remissinstanser att 

kraven är för hårda.
114

 

 

I målet Royal Bank of Scotland har klarlagts att när två jämförbara situationer är för handen 

utgör det ett hinder mot den fria rörligheten att tillämpa olika regler.
115

 Av målet Marks & 

Spencer följer att koncernavdrag mellan inhemska bolag, respektive inhemska bolag och 

utländska bolag är två jämförbara situationer. Sammantaget kan vi ur målen utläsa att det 

skulle kunna strida mot etableringsfriheten om kapitlet om koncernbidrag tillämpas i den ena 

situationen och kapitlet om koncernavdrag i den andra, eftersom de utländska bolagen 

negativt särbehandlas. Likvidationskravet i kombination med att bidraget inte får leda till 

underskott hos moderbolaget, leder till att vi anser att utländska bolag missgynnas i 

förhållande till svenska. De utländska bolagen utsätts för en negativ särbehandling. Vi anser 

således att regleringen utgör en inskränkning av etableringsfriheten. I promemorian nämns att 

det skulle påverka Sveriges möjligheter att beskatta svenska moderbolag om regleringen 

utökades till att medge gränsöverskridande koncernbidrag, så att det leder till underskott hos 

moderbolaget.
116

 Jesper Johansson har i sin artikel skrivit att regeln i det närmaste kan anses 

förhindra en förlust av skatteintäkter.
117

 Vi instämmer med Jesper Johansson i denna del, 

eftersom det är vad som uttrycks i promemorian. Rättfärdigandegrunden, att förhindra en 
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förlust av skatteintäkter, har tidigare avfärdats av EU-domstolen, t.ex. i målet Cadbury 

Schweppes
118

. Med anledning av detta anser vi att regleringen inte är proportionell. 

Ovanstående två regleringar tycks således, enligt vår mening, vara fördragsstridiga. 

 

7.4 Ej företag i intressegemenskap 

Enligt 35a:5 5p. IL får det inte finnas bolag i intressegemenskap med dotterbolaget, som 

bedriver rörelse, i dotterbolagets hemviststat. Regeringens argument för detta är att 

resultatutjämning främst ska ske mellan bolag med hemvist i samma stat. 

Finansdepartementet menar att regleringens syfte är att undanröja skatteflykt.
119

 Om ett 

dotterbolag går med förlust och överlåter rörelse till ett bolag som det är i intressegemenskap 

med, finns förlusterna kvar i bolaget, så länge som marknadsmässig ersättning inte erhålls. 

Regleringens ändamål är att undanröja förfaranden där marknadsmässig ersättning inte 

erhålls. Vi finner dock att kraven är för stränga, att de gör det svårt för moderbolagen att i 

praktiken lämna koncernbidrag och få avdrag. Kraven skulle kunna innebära att dotterbolagen 

måste lämna en hel marknad eller ett helt land för att de svenska reglerna ska bli tillämpliga. 

Detta gynnar inte etableringsfriheten. Det finns inga liknande regler för koncernbidrag och det 

råder därför en ojämlik behandling mellan utländska och inhemska bolag, vilket kan innebära 

en inskränkning av etableringsfriheten. Detta påpekar även Lagrådet.
120

 Regeringen nämner i 

propositionen att reglerna kan motiveras med hänsyn till allmänintresset och att de därför ses 

som proportionella.
121

 Finansdepartementets motivering till regleringen, att undanröja 

skatteflykt, skulle eventuellt kunna rättfärdiga inskränkningen. Det är en rättfärdigandegrund 

som godtagits av EU-domstolen tidigare, dock inte som ensam grund. Jesper Johansson menar 

i sin artikel att ännu en rättfärdigandegrund skulle kunna vara möjlig, att upprätthålla den väl 

avvägda fördelningen av beskattningsrätten.
122

 I Oy AA åberopades undanröjandet av 

skatteflykt och behovet av upprätthållandet av den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten som rättfärdigandegrunder, samma rättfärdigandegrunder som vi diskuterat 

ovan. Om domstolen betraktade rättfärdigandegrunderna som en helhet, skulle kanske 

regleringen kunna rättfärdigas, eftersom det blev utfallet i Oy AA. Jesper Johansson menar 

dock att Oy AA inte kan ligga till grund för bedömningen av om regleringen är proportionell 

eller inte. Han anser att rättfärdigandegrunden, att undanröja skatteflykt, var av mindre vikt 
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för bedömningen och att utfallet förmodligen hade blivit detsamma även om den inte 

åberopats.
123

 Vi instämmer i hans bedömning, eftersom vi anser att Oy AA utgör ett undantag. 

EU-domstolen har nämligen ansett att rättfärdigandegrunden, att undanröja skatteflykt, inte 

räckt till för att rättfärdiga bestämmelser som är tänkta att undanröja skatteflykt.
124

 

Upprätthållandet av den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten har lett till ett 

rättfärdigande i t.ex. målet X Holding och där som ensam grund. Rättfärdigandegrunden har 

dock fått ge vika till förmån för etableringsfriheten i t.ex. målet Marks & Spencer. Med 

hänvisning till målet Marks & Spencer finns det alltså en risk för att regleringen är 

fördragsstridig, om rättfärdigandegrunderna betraktas som en helhet. Vår slutsats av det ovan 

anförda är att regleringen inte kan rättfärdigas enbart med hänvisning till 

rättfärdigandegrunden att undanröja skatteflykt. Läget synes vara oklart och det är svårt att 

förutse vilket spår som EU-domstolen skulle välja att ta. 

 

7.5 Direktägt dotterbolag 

Kravet på att dotterbolaget ska vara direktägt kan ifrågasättas. Detta krav har kritiserats av 

många remissinstanser
125

.
126

 Denna kritik motiverades av att det i Marks & Spencer inte var 

fråga om ett direktägt bolag och att situationen med mellanliggande bolag inte förekom i 

någon av domarna från år 2009. Regeringen motiverade kravet på direktägt dotterbolag med 

att en avsaknad skulle resultera i att bolagen själva skulle kunna välja var de ska utnyttja sina 

förluster. I mål nr. 7193-11 var det fråga om ett bolag som yrkade avdrag för koncernbidrag 

som bolaget givit till sitt indirekt ägda dotterbolag. Förvaltningsrätten gav bolaget rätt till 

avdrag, med hänvisning till att det ansågs att denna fråga redan varit behandlad i Marks & 

Spencer, där dotterbolagen ägdes indirekt, via ett holdingbolag. Målet gick vidare till 

Kammarrätten (mål nr. 8558-12). Där nekades bolaget rätt till avdrag, eftersom domstolen 

fann att regleringen inte stred mot EU-rätten. Förvaltningsrätts- och kammarrättsavgöranden 

kan inte tillmätas någon prejudiciell betydelse, men vi finner det ändå intressant att en 

förvaltningsdomstol inte dömt i enlighet med vad regeringen uttalat i propositionen.
127

 Mot 

bakgrund av propositionen var det inte helt oväntat att Kammarrätten ändrade 

Förvaltningsrättens dom. 
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7.6 Beräkning och bevisbörda 

Hur beräkningen av den slutliga förlusten skulle gå till och enligt vilket lands regler som den 

slutliga förlusten skulle beräknas, framgick inte av målen Marks & Spencer, Oy AA eller X 

Holding. RR gjorde bedömningen att beräkningen skulle ske enligt både svenska regler och 

dotterbolagets hemviststats regler. Beräkningen ska ske såväl vid utgången av dotterbolagets 

sista hela beskattningsår som det år som likvidationen avslutas. Till slut blev det alltså fråga 

om fyra beräkningar. Ett flertal remissinstanser
128

 menade att det var orimliga krav att ställa 

och att det stred mot EU:s effektivitetsprincip.
129

 Det är lätt för oss att ansluta till 

remissinstansernas kritik. Vi finner att det ställs för höga krav på beräkningen. Stöd finner vi i 

målet Marks & Spencer där det inte ställdes krav på beräkning i båda länderna. Regeringen 

medger att det är oundvikligt att praktiska och rättsliga frågor uppstår.
130

 Näringslivets 

Skattedelegation menar att det saknas analys och att reglerna inte är motiverade av 

regeringen.
131

 

 

Det är moderbolaget som har bevisbördan för att det har rätt till koncernavdrag. I kombination 

med övriga materiella krav som uppställs i 35a kap. IL, menade ett antal remissinstanser
132

 att 

kraven inte var proportionella.
133

 Flera remissinstanser menade också att reglerna skulle 

medföra en ökad administrativ börda och leda till praktiska problem.
134

 I målet Futura 

Participations
135

 ansåg EU-domstolen att en ökad administrativ börda utgjorde ett hinder av 

etableringsfriheten. Med anledning av målet skulle reglerna i 35a kap. IL kunna utgöra ett 

hinder av etableringsfriheten. Regeringen menade å sin sida att när särskild reglering saknas 

är det den skattskyldige som har bevisbördan. 
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8. Avslutning 

 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av uppsatsen. Sammanfattningen följer 

uppsatsens tre större delar vilka vi anser har varit av vikt för att nå fram till vår slutsats. 

EU:s förhandsavgöranden, RR:s avgöranden från år 2009 och 35a kap. IL sammanfattas. I 

avsnitt 8.2 redovisas vår slutsats. 

 

8.1 Sammanfattning 

EU-domstolen har i målet Marks & Spencer klarlagt att gränsöverskridande resultatutjämning 

endast tillåts när alla andra möjligheter till att utnyttja förlusterna är uttömda, det ska således 

vara fråga om en slutlig förlust. Domstolen hänvisade till tre rättfärdigandegrunder som 

sammantagna låg till grund för bedömningen: behovet av att upprätthålla en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten, risken för att underskott behandlades två gånger och risken 

för skatteflykt. Den inhemska regleringen kunde rättfärdigas, men ansågs inte alltid vara 

proportionell. En viktig skillnad mellan Marks & Spencer och Oy AA var att det inte var fråga 

om slutliga förluster i Oy AA. Dessutom var det i målet Oy AA fråga om koncernbidrag och 

inte koncernavdrag, till skillnad från målet Marks & Spencer. Den väl avvägda fördelningen 

av beskattningsrätten och förhindrandet av skatteflykt åberopades som rättfärdigandegrunder 

och som helhet godtogs de av EU-domstolen i Oy AA. I målet ansågs dessutom regleringen 

vara proportionell. Slutsatsen vi kan dra av Oy AA är att gränsöverskridande 

resultatutjämning inte medges när moderbolaget är förlustbolag. Av domen X Holding kan 

framförallt konstateras att rättfärdigandegrunden att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten ensam kan rättfärdiga en reglering. 

 

De svenska domarna från år 2009 är begränsade i och med att de är få till sitt antal och endast 

behandlar ett begränsat antal situationer. Det som kan utläsas av domarna är att 

resultatutjämning inte medges mellan systerbolag eller från svenska dotterbolag till utländska 

moderbolag. För att gränsöverskridande resultatutjämning ska medges krävs att det utländska 

dotterbolaget har avslutat sin likvidation, först vid den tidpunkten anses dotterbolagets 

förluster vara slutliga. 

 

Med anledning av RR:s avgöranden från år 2009 infördes 35a kap. IL. I kapitlet uppställs krav 

på att ett utländskt dotterbolag ska vara direktägt av ett svenskt moderbolag, att dotterbolaget 
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ska ha uttömt möjligheterna till att utnyttja förlusterna i sin hemviststat och att det ska vara 

fråga om en slutlig förlust. För att moderbolaget ska få avdrag krävs att dotterbolaget har trätt 

i likvidation och att den har avslutats. I målet Marks & Spencer uppställdes kravet att 

möjligheterna till att utnyttja förlusterna ska vara uttömda, det ska således vara fråga om 

slutliga förluster. Det finns andra sätt att uttömma möjligheterna till att utnyttja förlusterna än 

genom likvidation, t.ex. genom konkurs. Remissinstanserna riktade kritik mot kravet på 

likvidation. Kravet kan möjligen strida mot etableringsfriheten. Även kravet på att 

dotterbolaget ska vara direktägt har kritiserats av remissinstanserna. Regeringen menar att vid 

avsaknad av regleringen, skulle bolagen kunna välja var förlusterna ska utnyttjas. Att bidraget 

inte får leda till underskott hos moderbolaget, att det inte får finnas företag i 

intressegemenskap som bedriver rörelse i dotterbolagets hemviststat, beräkningen och 

bevisbördan är några andra bestämmelser i 35a kap. IL som kritiserats. Slutligen kan nämnas 

att ett flertal remissinstanser generellt kritiserade 35a kap. IL för att det ställs för stränga krav, 

med följd att reglerna endast kommer att kunna tillämpas i ett fåtal situationer. 

 

8.2 Slutsats 

Enligt regeringen strider koncernbidragsreglerna inte längre mot EU-rätten.
136

 De nya 

reglerna om koncernavdrag kan dock ifrågasättas, i och med att de i flera avseenden, enligt 

oss, utgör inskränkningar av etableringsfriheten, eftersom utländska bolag negativt 

särbehandlas i förhållande till inhemska. Enligt 35a kap. IL får koncernavdraget inte leda till 

underskott hos moderbolaget. Eftersom svenska moderbolag kan utnyttja svenska 

dotterbolags förluster utan några begränsningar och eftersom de inte kan det i 

gränsöverskridande situationer, innebär det en negativ särbehandling av utländska 

dotterbolag. Vidare är likvidationskravet alltför strängt. EU-domstolen uppställer endast krav 

på att möjligheterna till att utnyttja förlusterna i dotterbolagets hemviststat ska vara uttömda. 

Vi menar att det finns andra sätt att uttömma möjligheterna till att utnyttja förlusterna än 

genom likvidation. Det följer också av 35a kap. IL att det inte får finnas företag i 

intressegemenskap med dotterbolaget i dotterbolagets hemviststat. Bolaget i 

intressegemenskap med dotterbolaget får inte bedriva rörelse. Detta innebär en inskränkning 

av etableringsfriheten i och med att ett dotterbolag skulle kunna tvingas att lämna en hel 

marknad eller ett land för att åtnjuta koncernavdrag. I Marks & Spencer ägdes dotterbolagen 

indirekt via ett holdingbolag. 35a kap. IL uppställer krav på att dotterbolaget ska vara 

direktägt, vilket det saknas stöd för i förhandsavgöranden från EU-domstolen. Det skulle 
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kunna tala för att reglerna även i detta avseende strider mot etableringsfriheten. Vid avsaknad 

av denna reglering skulle bolagen kunna välja var underskotten ska utnyttjas. Vi finner det 

sannolikt att bolagen i sådana fall skulle välja att utnyttja underskotten där skattesatsen är 

högst och värdet på underskotten således är högst. Det talar för att kravet skulle kunna 

rättfärdigas. Vidare kan även ifrågasättas om inte moderbolagets bevisbörda utgör en 

administrativ börda som kan leda till en inskränkning av etableringsfriheten. Slutligen kan 

kraven på beräkningarna anses vara alltför stränga och strida mot effektivitetsprincipen. I 

Marks & Spencer nämns inget om hur beräkningarna ska genomföras. 

 

Eftersom lagstiftarens syfte var att nå konformitet mellan den svenska rätten och EU-rätten, 

antar vi att de svenska reglerna kommer att ändras, eftersom sådan konformitet saknas. 

Lagstiftaren har antagit att reglerna i 35a kap. IL kan rättfärdigas genom rule of 

reasondoktrinen. Vad vi kan konstatera är dock att ett rättfärdigande är ovanligt och att de 

flesta reglerna som prövats har stridit mot FEUF.
137

 Det är viktigt att hitta balans mellan det 

nationella beskattningsintresset och EU:s intresse avseende en inre marknad. För att slutligen 

knyta an till vår problemformulering kan vi till sist konstatera att trots att 35a kap. IL var 

tänkt att undanröja hindren mot etableringsfriheten är vår slutsats att koncernavdragsreglerna 

på flera punkter strider mot etableringsfriheten. 
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