
    

JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Sarah Andersson

En EG-rättslig analys av de
svenska koncernbidragsreglerna

i ljuset av förslaget om Home
State Taxation

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Professor Sture Bergström
Biträdande handledare: Doktorand Anette Bruzelius

Internationell skatterätt

Höstterminen 2002



Innehåll

SAMMANFATTNING 1

FÖRORD 3

FÖRKORTNINGAR 4

1 INLEDNING 5

1.1 Bakgrund 5

1.2 Syfte, problemställning och metod 6

1.3 Avgränsningar 7

1.4 Uppsatsens disposition 7

2 ALLMÄNT OM KONCERNER 8

2.1 Allmänna principer 8

2.2 Fördelarna med koncernbildning 9

2.3 Neutralitetsprincipen 9

3 REGLER I DET AKTUELLA FALLET 11

3.1 Koncernbidrag 11

3.2 Underprisöverlåtelser 13

4 RESTRIKTIONER FÖR ETT SVENSKT MODERBOLAG OCH
ETT DANSKT DOTTERBOLAG? 15

4.1 Den fria rörligheten 15

4.2 Diskrimineringsförbudet 16
4.2.1 Begreppet restriktioner 18

4.3 Jämförbarhetskriteriet 19

4.4 Rättfärdigande av olikbehandling 19
4.4.1 Allmänt om rättfärdigande 19
4.4.2 Argumentet skattesystemets inre sammanhang 20
4.4.3 Argumentet effektiv skattekontroll 22
4.4.4 Risk för skatteflykt 23
4.4.5 Förlust av skatteintäkter 24
4.4.6 Avslutande Synpunkter 24



5 HOME STATE TAXATION 28

5.1 Allmänt om Home State Taxation 29

5.2 Fördelar och nackdelar med HST 31
5.2.1 Fördelar med HST 31
5.2.2 Nackdelar med HST 32

6 KONSEKVENSERNA FÖR DE SVENSKA
KONCERNBIDRAGSREGLERNA 33

6.1 Om Sverige ansluter sig till HST 33

6.2 Avslutande Synpunkter 34

LITTERATURFÖRTECKNING 37
Monografier 37

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 39



1

Sammanfattning
De svenska koncernbidragsreglerna har varit väldigt omdiskuterade en

längre tid tillbaka i den svenska doktrinen. I lagtexten är det dock klarlagt att

olika regler blir tillämpliga beroende på var dotterbolaget är beläget. Ett

svenskt bolag kan inte med avdragsrätt ge koncernbidrag till utländska

dotterbolag, om mottagaren inte är skattskyldig för näringsverksamhet i

Sverige. De svenska koncernbidragsreglerna hindrar detta på grund av att

bolagen i koncernen måste vara svenska. En tänkbar konsekvens av målet X

och Y AB torde vara att vägrad avdragsrätt för ett lämnat koncernbidrag där

mottagaren är ett utländskt bolag, skulle kunna strida mot den fria

etableringsrätten. Den intressanta frågan blir då om denna restriktion kan

vara rättfärdigad på annan grund.

Den Europeiska Unionen karaktäriseras av de fyra friheterna samt den fria

etableringsrätten. Tidigare praxis visar att EGD är restriktiva till att bevilja

undantag från förbuden. Även nyligen avgjorda, aktuella rättsfall, visar att

EGD är konsekvent gentemot sina tidigare ställningstaganden. Enligt min

mening är det är viktigt och nödvändigt att EGD är restriktiv till att bevilja

undantag om målet, enligt senare nämnda Lissabondeklarationen, skall

kunna uppfyllas. Målet enligt deklarationen är att den inre marknaden skall

bli världens mest konkurrenskraftiga samt dynamiska kunskapsbaserade

ekonomi.

För att marknaden skall bli konkurrenskraftig måste konkurrenssnedvridna

regimer i de olika staternas lagstiftning elimineras enligt min mening. Under

hösten 2001 presenterade kommissionen olika modeller för hur en

harmonisering av staternas olika bolagsbeskattningssystem kan se ut. En av

modellerna är författad av Sven-Olof Lodin och Malcolm Gammie och

rubriceras som Home State Taxation. Frågan återstår då om förslaget är en

lösning på staternas olika restriktioner mot den fria etableringsrätten och då
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framförallt om förslaget är en lösning  på särskiljandet som de svenska

koncernbidragsreglerna för med sig.

Min åsikt är att de svenska koncernbidragsreglerna inte är att betrakta som

en otillåten restriktion, då jag anser att jämförbarhetskriteriet inte är uppfyllt.

Jämförbarhetskriteriet som måste vara uppfyllt för att det skall bli aktuellt

med en restriktion/  diskriminering. Jag anser att ett svenskt moderbolag och

ett danskt dotterbolag inte är i jämförbar situation med ett svenskt

moderbolag och ett svenskt dotterbolag. Men svaret är inte självklart och

problematiken finns kvar.

Om Sverige ansluter sig till HST så kommer en olikbehandling av precis

nämnda situationer inte att äga rum. Konsekvenserna av förslaget blir att ett

svenskt moderbolag kan lämna koncernbidrag till ett danskt dotterbolag med

full avdragsrätt. Jag anser härmed att förslagets absoluta fördelar är att

problemen kring gränsöverskridna förlustutjämningar förenklas avsevärt.
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Förord
Höstterminen 2002 har varit en betydelsefull och väldigt lärorik tid för mig

då jag har fått den goda möjligheten att specialisera och fördjupa mig i ett av

de områden inom juridiken som intresserar mig mest samt arbetat med

personer som är otroligt kunniga på området. Min uppsats har berikats tack

vare mina båda handledare, professor Sture Bergström och doktorand Anette

Bruzelius. Jag vill tacka Sture Bergström och Anette Bruzelius för det stöd

och den uppmuntran som de gett mig samt för deras vägledning, reflektioner

och synpunkter.

Lund i januari 2003,

Sarah Andersson
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Förkortningar
EGD EG-domstolen

EGF EG-fördraget              

EU Europeiska Unionen

HST Home State Taxation

KOM Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet
och 

ekonomiska och sociala kommittén

Prop Proposition

RegR Regeringsrätten

RSV Riksskatteverket

RÅ Regeringsrättens årsbok

SN Skattenytt

SvSkT Svensk Skattetidning
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1 Inledning

1.1  Bakgrund

Europeiska Unionen karaktäriseras av de fyra friheterna och den fria

etableringsrätten. Ett viktigt mål inom Europeiska Unionen är en

konkurrenskraftig fri inre marknad. För att en fri inre marknad skall kunna

fungera så måste medlemsstaterna uppmuntra till gränsöverskridande

verksamheter och inte begränsa sina egna medborgares rättigheter. En

nationell lagstiftning som begränsar de egna medborgarnas rättigheter eller

särskiljer utländska juridiska personer från nationella juridiska personer

strider i vissa fall mot den fria etableringsrätten i art 43 EGF.1

En aktuell fråga är huruvida våra nationella koncernregler strider mot

etableringsrätten. Reglerna kring både öppna koncernbidrag och

underprisöverlåtelser ser olika ut, beroende på var dotterbolaget är beläget.

En intressant fråga blir då om dessa regler kan betraktas som en

diskriminering eller om de skall definieras som restriktioner. Nästa fråga blir

då om reglerna kan rättfärdigas med hänsyn till allmänintresset.

Undantagsregler från förbudet finns i art 46 EGF. Poängteras skall dock att

art 46 EGF inte är en uttömmande uppräkning av undantagsregler.

Undantagsprinciper har också utformats i EGD:s rättspraxis, det så kallade

rule of reason testet.2

På grund av medlemsstaternas olika regler beträffande bl.a. förlustutjämning

och skattesatser så uppmuntrar detta till ”home state shopping”.3

Kommissionen har därför arbetat med att försöka utforma

harmoniseringsåtgärder rörande de direkta skatterna för gränsöverskridande

verksamhet inom Europeiska Unionen. Hösten 2001 presenterades därför ett

                                                
1 Se t.ex. C-81/87, Daily Mail.
2 Se t.ex. C 264/96, ICI. 
3 Westberg, (2001), s.554.
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förslag.4 Förslaget baserades på fyra olika modeller, varav en var Home

State Taxation. Kommissionen har dock inte tagit ställning till vilken modell

som bör förespråkas. Intressanta frågor är huruvida HST stämmer överens

med EG-rätten, då framförallt den fria etableringsrätten, och vilka

konsekvenser denna modell skulle få för de svenska koncernbidragsreglerna.

1.2 Syfte, problemställning och metod

Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida de svenska

koncernbidragsreglerna strider mot den fria etableringsrätten inom

Europeiska Unionen. Den nuvarande koncernbidragslagstiftningen medför

att företag i en svensk koncern omfattas av olika regler, beroende på var

dotterbolaget är beläget. En analys kommer sedan att äga rum huruvida

EGD:s praxis talar för eller emot ett eventuellt rättfärdigande av

olikbehandlingen. Mitt syfte med uppsatsen är också att undersöka om och i

så fall i vilken utsträckning koncernbidragsreglerna behöver ändras vid ett

eventuellt antagande av modellen HST samt om reglernas utformning efter

förslaget är överensstämmande med EG-rätten.

Den bakomliggande problemställningen för uppsatsen är om Sverige

behöver ändra sina nuvarande koncernbidragsregler för att inte reglerna skall

anses vara i strid med EG-rätten. Frågan är om koncernbidragsreglerna kan

finnas kvar vid ett införande av HST eftersom att tillämpningen av

koncernbidragsreglerna kommer att se annorlunda ut om Sverige skulle

ansluta sig till HST. För att konkretisera detta på ett tydligt sätt har jag valt

en situation med ett moderbolag i Sverige och ett dotterbolag i Danmark och

undersöka vilka konsekvenser det blir för koncernen med och utan förslaget.

Jag kommer också jämföra den situationen med en situation där både

moderbolaget och dotterbolaget är beläget i Sverige.

Mitt val att analysera förslaget om HST är på grund av att det dels är enklast

att genomföra för inblandade medlemsstater och dels för att det har vunnit

                                                
4 KOM (2001) 582 slutlig.
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visst erkännande från kommissionen.5 HST är relativt enkelt att införa rent

institutionellt både på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna, då förslaget

bygger på att de medverkande staterna ömsesidigt godkänner varandras

befintliga skattesystem.

1.3 Avgränsningar

I den aktuella situationen jag har ställt upp kommer jag endast att

koncentrera mig kring bestämmelserna angående svenskt moderbolag och

ett utländskt, danskt, dotterbolag. 

Om de svenska koncernbidragsreglerna kommer att prövas av EGD och om

EGD skulle betrakta de svenska koncernbidragsreglerna som en otillåten

restriktion så anser jag att det är fyra argument som svenska staten bör

använda för att rättfärdiga olikbehandlingen. Jag nämner endast dessa fyra

argument, då dessa argument ofta varit omnämnda i tidigare rättsfall från

EGD. 

1.4 Uppsatsens disposition

Min uppsats börjar med ett allmänt kapitel om koncerner. I detta kapitel

berör jag kort de allmänna principerna inom svensk koncernrätt samt pekar

på eventuella fördelar med en koncernbildning. Detta kapitel följs därefter

av regler som blir tillämpliga i min aktuella situation, dvs. ett moderbolag i

Sverige och ett dotterbolag i Danmark. Därefter går jag i kapitel fyra in på

reglerna beträffande koncernbidrag. I detta kapitel diskuterar jag huruvida

reglerna är ett hinder för den fria etableringsrätten och om reglerna kan

rättfärdigas med stöd av rättspraxis eller med stöd av andra faktorer. I

kapitlet därpå behandlar jag HST och nämner kort vilka fördelar respektive

nackdelar förslaget för med sig. I det sista kapitlet, kapitel sex, går jag in på

konsekvenserna för de svenska koncernbidragsreglerna om Sverige skulle

välja att ansluta sig till HST. 

 

                                                
5 KOM (2001) 582 slutlig.
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2 Allmänt om koncerner

2.1 Allmänna principer

Det finns ingen skatterättslig definition av en företagsgrupp. Före

inkomstskattelagen fanns det heller ingen generell koncerndefinition i

skattehänseende. I stället användes den associationsrättsliga

koncerndefinitionen.6 För närvarande stadgas uttryckligen i lagtexten7 att

med svensk koncern avses en sådan grupp av företag eller andra

näringsidkare som enligt någon svensk lag bildar en koncern. Denna

bestämmelse får den innebörden att oavsett om koncerndefinitionen står i

ABL, ÅRL eller i annan lag omfattas sådana koncerner av uttrycket svensk

koncern.8 Enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (ABL) föreligger en koncern

om ett moderbolag äger mer än hälften av alla rösterna i ett annat bolag, som

då utgör dotterbolaget. För det andra kan ett koncernförhållande uppkomma

om ett aktiebolag äger aktier eller andelar i en annan juridisk person och på

grund av avtal förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier

eller andelar. Vidare föreligger en koncern om ett aktiebolag äger aktier eller

andelar i en annan juridisk person och har rätt att utse eller avsätta mer än

hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Slutligen föreligger en koncern om ett aktiebolag äger aktier eller andelar i

en juridisk person och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande

över denna juridiska person.9 En ”oäkta” koncern föreligger när två bolag

ägs av samma person.10         

Koncernförhållande kan uppstå på i princip två sätt, genom ombildning eller

förvärv. En ombildning kan innebära att en division bryts ut från företaget

                                                
6 Se RÅ 1990 ref. 90.
7 Se 2:5 IL.
8 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 24 f.
9 Wiman (2002), sid. 18.
10 Lodin m.fl. (2001), sid. 336.
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och överförs till ett annat bolag, varvid ett moder- dotterbolagsförhållande

uppstår. Vid koncernbildning genom förvärv köps ett fristående företag. 

2.2 Fördelarna med koncernbildning

De främsta vinsterna med en koncernbildning anses vara stordriftfördelar i

produktion och försäljning, en gemensam administration samt

möjliggörande av en gemensam satsning på forskning och utveckling. En av

de största fördelarna är möjligheten att resultatjämna mellan olika enheter.

Koncernen blir på detta sätt motståndskraftigare mot t.ex. svackor i

konjunkturen om koncernföretagen bedriver verksamheter som befinner sig

på olika stadier i konjunkturcykeln. En annan stor fördel med

koncernförhållandet är det faktum att det generellt räcker med

majoritetsägande för att kontrollera dotterbolaget. Denna bestämmelse

resulterar i att moderbolaget inte behöver en lika stor kapitalinsats som om

de skulle drivit verksamheten i egen regi.11 

2.3 Neutralitetsprincipen

Ur ett skatterättsligt perspektiv finns det en mängd särregler som påverkar

företag som befinner sig i en intressegemenskap. I många utav fallen har

neutralitetsskäl varit en bidragande orsak till reglernas existens och

utformning. Bestämmelserna om öppna koncernbidrag i 35 kap. IL är

skapade för att uppnå skattemässig neutralitet mellan olika sätt att organisera

sin näringsverksamhet. Andra bestämmelser som korrigeringsregeln i 14

kap. 19 – 20 §§ IL och förlustregeln i 25 kap. 28 – 32 §§ IL syftar till att

förhindra att intressegemenskapen utnyttjas på ett sätt som lagstiftaren inte

kan acceptera.

Neutralitet i beskattningen kan åsyfta en mängd olika företeelser. Ur ett

koncernbeskattnings perspektiv åsyftas att ett företag som drivs i

                                                
11 Wiman (2002), s. 16. 
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koncernform inte skall drabbas av varken högre eller lägre beskattning på

grund av den valda organisationsformen jämfört med om verksamheten

endast hade bedrivits i en enda juridisk person.12  Inom bestämmelserna för

koncernbeskattning finns både fördels – respektive nackdelslagstiftning.

Inom fördelslagstiftningen finns reglerna om koncernbidrag. Syftet bakom

nackdelslagstiftningen är att företag i intressegemenskap inte skall kunna

samverka på ett sätt som leder till skattemässiga oacceptabla resultat.13

Neutralitetsprincipen har också haft betydelse för införandet och

utformningen av reglerna om öppna koncernbidrag, vilka syftar till en

utjämning av resultatet mellan koncernföretag och därmed också av

skattekostnaden. Möjligheten att skattefritt kunna ta emot utdelning från

andra företag inom koncernen motiveras med neutralitetsprincipen.14

                                                
12 Principen har gamla anor i svensk skatterätt. Se prop. 1953:28 s. 40, departementschefens
uttalande.
13 Wiman (2002), s. 22.
14 Wiman (2002), s. 22.
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3 Regler i det aktuella fallet

3.1 Koncernbidrag

Som jag tidigare har påpekat så är reglerna om öppna koncernbidrag, ur ett

rent skatterättsligt perspektiv, en av de främsta fördelarna med att bilda en

koncern. Reglerna om öppna koncernbidrag kan emellertid endast tillämpas

då ett svenskt moderbolag äger mer än 90 % av aktierna i ett eller flera

svenska aktiebolag (helägda dotterbolag).15 Bestämmelsen resulterar i att

koncernbidrag endast kan ges inom svenska äkta koncerner och blir därmed

inte aktuell för min konstruerade koncern.16 Undantag från denna

huvudregel finns dock i ett avgörande från Regeringsrätten.17 EGD har

också uttalat att EGF:s ickediskrimineringsbestämmelser får resultatet av att

koncernbidrag mellan svenska aktiebolag som har ett gemensamt

moderbolag inom EU kan godkännas.18 Detta uttalande har senare också

bekräftats av Regeringsrätten.19 

Eftersom det finns en del formella krav som måste vara uppfyllda för att

bestämmelserna om öppna koncernbidrag skall kunna tillämpas har

lagstiftaren i 35 kap. 8 § IL öppnat en möjlighet för företagen att få dispens

från i stort sett samtliga krav om verksamheten är av väsentlig betydelse från

samhällsekonomisk synpunkt. Bestämmelsen kallas också ”Lex ASEA –

Atom.20 Lagstiftaren har som sagt gett företagen en möjlighet att få dispens

från i stort sett samtliga krav men inte från kravet på att båda företagen skall

vara svenska. Bestämmelserna om koncernbidrag reglerar inte exklusivt

                                                
15 Se 35 kap. 1 och 2 §§ IL.
16 Se också utgången i RÅ 1993 ref. 91 II.
17 Se RÅ 1993 ref. 91 I. Koncernbidrag mellan två svenska systerbolag ägda av ett
amerikanskt moderbolag godkändes med hänvisning till non –
diskrimineringsbestämmelser.
18 C- 200/98, X AB och Y AB.
19 RÅ 2000 ref. 17.
20 Lodin m.fl. (2001), s. 344.
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möjligheterna till koncernbidrag, utan reglerar också andra bidrag som utgör

en omkostnad för företaget.21 

För att ett bolag skall kunna medges avdrag för koncernbidrag såsom

omkostnad har det i praxis krävts ett mycket nära samband mellan de båda

företagens verksamheter och i regel en vertikal integration och betydande

affärer mellan bolagens verksamheter.22 Situationen skall vara sådan att

samma resultatöverföring skulle ha kunnat åstadkommas prissättningsvägen

vid bolagens inbördes affärer.23 Enligt tidigare praxis har det framgått att

avdragsrätt kan föreligga för exempelvis täckande av sådana kostnader som

hade varit avdragsgilla om utgivaren själv drivit mottagarens rörelse om

kravet på tillräcklig integration föreligger. Regeringsrätten har poängterat att

bidrag i andra former existerar.24 I detta rättsfall diskuterade domstolen om

stöd i olika former, bl.a. marknadsföringsbidrag, utgjorde avdragsgilla

omkostnader i moderbolagets rörelse. Regeringsrätten betonade här att det

för avdragsrätt fordrades att det är fråga om omkostnader som kan förväntas

ge inkomster i det avdragsyrkande bolagets rörelse. Även om ett företag kan

bevisa att omkostnaderna kommer att ge inkomster i företaget har det ändå

vägrats avdrag. Det huvudsakliga argumentet från domstolen har i dessa fall

varit att sambandskriteriet inte är uppfyllt.25 

Regeringsrätten har också fastslagit att avdrag för bidrag till utländska

dotterbolag i princip är möjligt även om sambandet brast i det aktuella

fallet.26 En personlig reflexion är att kravet på betydande affärer blir särskilt

viktigt då ett svenskt moderbolag skall få avdrag för bidrag till ett danskt

dotterbolag eftersom de formella kraven för avdragsrätt för koncernbidrag

inte är uppfyllda. Bevisbördan för det svenska moderbolaget torde bli högre

när det önskar avdrag för bidrag till ett utländskt dotterbolag än jämfört med

                                                
21 Vilket framgår av formuleringen i 35 kap. 1 § andra stycket IL.
22 Se RÅ 1943 ref. 50, Arafart-målet.
23 Lodin mf.l. (2001), s. 347.
24 RÅ 1994 ref. 85.
25 Se RÅ 1951 ref. 3 och 1969 Fi 1637.
26 Se RÅ 1967 Fi 1659 och 1660.



13

om ett önskat avdrag för bidrag till ett svenskt dotterbolag. Det bör också

poängteras att bestämmelserna i 23 kap. IL om beskattningen vid

underprisöverlåtelser torde inte medföra någon inskränkning i möjligheterna

att ge omkostnadsbidrag.27

3.2 Underprisöverlåtelser

Som jag tidigare har nämnt så är de svenska koncernbidragsreglerna det

centrala för uppsatsen. Jag ämnar ändå att, endast översiktligt, beröra

reglerna beträffande underprisöverlåtelser. En av anledningarna till att jag

nämner reglerna kring underprisöverlåtelser är för att det i höstas kom ett

betydelsefullt rättsfall från EGD angående dessa bestämmelser.28 Detta

rättsfall som jag kommer att kommentera längre fram i min uppsats. Jag

anser också att viss analogitolkning kan göras utifrån rättsfallet angående

EGD:s syn på de svenska koncernbidragsreglerna.

Vid försäljningar mellan moderbolag och dotterbolag till ett pris under

marknadsvärde gäller som huvudregel från och med 1999 att

uttagsbeskattning skall ske enligt 22 kap.  34 § IL. Enligt bestämmelser i

detta kapitel skall underprisöverlåtelser av tillgångar som ingår i

näringsverksamheten i flera fall inte utlösa uttagsbeskattning. Om

överlåtaren kan ge koncernbidrag till förvärvaren inkluderar denna rätt även

enskilda tillgångar.29 Med tanke på att det svenska bolaget inte får

avdragsrätt för koncernbidrag som ges till det danska bolaget skulle det

svenska bolaget behöva överlåta en hel verksamhet, en verksamhetsgren

eller en ideell andel av en sådan till det danska bolaget för att undvika

uttagsbeskattning. En verksamhetsgren är, enligt lagstiftaren, en del av en

rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.30 Denna

fråga blir emellertid inte aktuell i mitt fall då underprisöverlåtelser till

utländska företag inte omfattas av undantaget från uttagsbeskattning.

                                                
27 Lodin mf.l. (2001), s. 348.
28 C-436/00, X, Y och Riksskatteverket.
29 23 kap. 17 § IL. 
30 2 kap. 25 § IL.
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Huvudsakliga förklaringen till att överlåtelser till utländska bolag inte

omfattas av undantaget torde vara att full skattemässig kontinuitet inte är

möjligt mellan två bolag med olika nationalitet. Det svenska bolaget blir

istället beskattat om en vinst vid normalprissättning skulle ha realiserats,

med andra ord skall det svenska bolaget beskattas när dess skattesituation

inte förbättrades genom underprisöverlåtelsen.31

  

                                                
31 Lodin mf.l. (2001),  s. 427.
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4 Restriktioner för ett svenskt
moderbolag och ett danskt
dotterbolag?
Som jag tidigare har påpekat så innebär det svenska rättsystemet att det

svenska moderbolaget berörs av olika bestämmelser beroende på var

dotterbolaget befinner sig. Den viktigaste skillnaden, anser jag, är att i den

aktuella situationen går moderbolaget miste om avdrag för öppna

koncernbidrag. Den huvudsakliga frågan är om denna skillnad kan utgöra en

restriktion för Sveriges egna bolag och i så fall om den kan rättfärdigas med

argument som skattesystemets inre sammanhang, effektiv skattekontroll,

risk för skatteflykt samt förlust av skatteintäkter. Vad som bör nämnas är att

en av EGD:s viktigaste uppgifter är att avskaffa de hinder som föreligger

mot den inre marknadens funktion. I strävan efter målsättningen står det i

dagsläget klart att EGD tenderar att prioritera fördragets syfte högre än

bevarandet av medlemsstaternas nationella skattesystem.32

För att överhuvudtaget komma in på frågeställningen om förfarandet innebär

en restriktion för landets egna medborgare så måste jämförbarhetskriterierna

vara uppfyllda. Nedan följer en översikt om hur man måste gå tillväga för att

komma fram till ett korrekt svar. Påpekas bör att det inte finns några rättsfall

från EGD på detta område specifikt, utan jag får istället analysera andra mål

från EGD. Dessa mål har liknande frågeställning men är inte lika i sak.

4.1 Den fria rörligheten

De fyra fria rörligheterna och den fria etableringsrätten är av fundamental

betydelse för upprättandet av den inre marknaden. Den inre marknaden

kännetecknas av att hindren för rörlighet för varor, tjänster, personer och

kapital avskaffas mellan medlemsstaterna. EGD har uttryckt detta som att

medlemsstaterna måste genomföra ”the elimination of all obstacles to intra-

                                                
32 Lodin (1999), s. 207.
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Community trade in order to merge the national markets into a single market

bringing about conditions as close as possible to those of a genuine

market.33 I doktrin har det framförts att ett restriktionsförbud också torde

innefattas inom de fyra fria rörligheterna.34

4.2 Diskrimineringsförbudet

I EGF stadgas ett generellt förbud mot diskriminering på grund av

nationalitet i art 12. Nämnas skall att denna artikel skall endast tillämpas om

inte andra bestämmelser i fördraget reglerar den aktuella situationen.35 I art

43 i EGF stadgas rätten till fri etablering. En frihet som tillkommer både

fysisk och juridisk näringsdrivande rättssubjekt och avser såväl

primäretablering som sekundäretablering.36 I artikeln stadgas också ett

uttryckligt förbud mot att införa inskränkningar i denna grundläggande

frihet. Vad beträffar den fria rörligheten för personer, som i praktiken

innefattar fri rörlighet för arbetskraft och fri etableringsrätt, innebar tidigare

i princip endast ett förbud mot diskriminering. Artikel 39 i EGF stadgar

enligt sin ordalydelse ett krav på nationell likabehandling, men fortfarande

inget förbud mot icke-diskriminerande restriktioner. Artikel 43 är inte lika

tydlig på denna punkt.

EGD har i tidigare praxis betonat att diskriminering föreligger om staten

tillämpar olika regler på jämförbara situationer utan att de objektivt kan

rättfärdigas eller om staten tillämpar samma regler på olika situationer.37

Här måste vikten av att särskilja diskriminering från icke-diskriminerande

restriktioner poängteras. Förbudet mot restriktioner innebär att det är

förbjudet för en stat att ha restriktioner som inte objektivt kan rättfärdigas

även om dessa inte innebär någon diskriminering. Enligt EGD:s praxis

innefattar artikel 43 ett förbud både mot restriktioner och diskriminering.38

                                                
33 C-15/81, Gaston Schul.
34 Terra & Wattel (2001), s.42.
35 Bergström (2000), s.663.
36 Ståhl & Persson Österman (2000), s. 83 och Farmer och Lyal (1994), s. 312.
37 C-279/93, Schumaker, C-80/94, Wielockx och C-311/97, Royal Bank of Scotland.
38 C-264/96, ICI och C-200/98, X AB och Y AB.
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Vidare har EGD konstaterat att fördragets bestämmelser inte endast

förbjuder öppen diskriminering på grund av nationalitet, utan också dold

diskriminering som,  genom att tillämpa något annat kriterium för

särskiljande, leder till samma resultat.39 Ett sådant kriterium skulle kunna

vara att det krävs att både moderbolaget och dotterbolaget är svenskt för att

avdrag för koncernbidrag skall kunna beviljas enligt svensk rätt. Nämnas

bör att domstolens resonemang om dold diskriminering på grund av

skatterättslig hemvist utvecklades först för fysiska personer och har sedan

överförts även till juridiska personer.40 Domstolen betonade i nyss nämnda

mål att eftersom det framförallt är utländska rättssubjekt som har hemvist

utomlands, kan ett särskiljande på grund av hemvist i praktiken leda till

samma resultat som ett särskiljande på grund av nationalitet, med andra ord

till att utländska rättssubjekt diskrimineras. I EGF stadgas att det är den

juridiska personens säte som tjänar till att fastställa dess anknytning till en

stats rättsordning, på samma sätt som nationaliteten beträffande fysiska

personer. 41 Detta resonemang har också EGD tillämpat.42  

Nämnas bör också att tillämpningsområdet för EG-rättens

diskrimineringsförbud kan delvis sammanfalla med OECD-avtalets

diskrimineringsförbud. När både diskrimineringsförbud i såväl EG-rätten

som i dubbelbeskattningsavtal åberopas så torde ett tidigare avgjort mål av

Regeringsrätten anses vägledande.43 I det målet uttalade Regeringsrätten att i

de fall både diskrimineringsförbud i ett dubbelbeskattningsavtal och i EES-

avtalet åberopats så räcker det med att pröva dubbelbeskattningsavtalet.

Enligt delar av doktrin torde denna bedömning bli densamma om det istället

är diskrimineringsförbud i dubbelbeskattningsavtal och i EGF som

åberopats samtidigt utan att den skattskyldige rangordnat dem inbördes.44

                                                
39 C-175/88, Biehl och C-330/91, Commerzbank.
40 C-175/88, Biehl och C-330/91, Commerzbank.
41 art 48 i EGF.
42 Slogs fast av EGD i C-270/83, Avoir Fiscal för första gången. Se också C-264/96, ICI.
43 RÅ 1999 ref. 58.
44 Bergmann & Alhager (2000), s. 171. 
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4.2.1 Begreppet restriktioner

EGD definierade restriktionsförbudet i Terhoeve-målet45 på följande sätt.

”Bestämmelser genom vilka en medborgare i en medlemsstat hindras eller

avskräcks från att lämna sitt hemland för att utöva sin rätt till fri rörlighet

utgör således hinder för denna frihet, även om de tillämpas oberoende av de

berörda arbetstagarnas nationalitet...” I doktrin har det framförts att ett

förbud mot hinder av den fria rörligheten bör beaktas som ett

restriktionsförbud i EGD:s praxis, då EGF inte stadgar ett

diskrimineringsförbud på grund av nationalitet.46 Restriktioner kan anses

vara ett vidare begrepp än diskriminering, här innefattas även ett förbud mot

diskriminering på grund av nationalitet. Det bör  poängteras att

gränsdragningen mellan en diskriminering och en restriktion inte alltid är

klar.

EGD:s praxis visar också att ett  förbud mot hinder för den fria

etableringsrätten inkluderar även ett förbud mot hinder för statens egna

medborgare.47 På grund av denna utveckling av art 43 i EGF  så har det i

den skatterättsliga doktrinen diskuterats ett antal ändringar i den svenska

lagstiftningen, främst beträffande koncernbidrag.48 I doktrinen har det också

framförts att när staten diskriminerar statens egna medborgare kan det

klassificeras som ”home-state restrictions”.49 EG-rättens diskriminerings-

och restriktionsförbud kompletteras också med den så kallade

lojalitetsprincipen i artikel 10 EGF. Denna artikel innebär att

medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för

efterlevnaden av EGF.50    

                                                
45 C-18/95, Terhoeve. Målet handlar om den fria rörligheten för personer. 
46 Bergström (1998), s.487.
47 Det första målet som detta fastslogs var i C-81/87, Daily Mail. Andra rättsfall är C-
264/96, ICI , C-200/98, X AB och Y AB och C-251/98, Baars.
48 Bergström & Bruzelius (2000), s. 197 f.
49 Bergström & Bruzelius (2000), s. 197 ff.
50 Bergmann & Alhager  (2000), s.171.
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I mitt fall blir det en svår avvägning om huruvida jämförbarhetskriteriet är

uppfyllt. Om ett svenskt bolag skulle inneha ett svenskt dotterbolag så

resulterar detta i att båda objekten är oinskränkt skattskyldiga. I mitt fall är

det danska bolaget inte oinskränkt skattskyldig i Sverige. Kan jag då påstå

att dessa två koncerner befinner sig i jämförbara situationer?

4.3 Jämförbarhetskriteriet

I ett flertal av alla de rättsfall som jag tidigare har nämnt, har staterna

åberopat till sitt försvar att det inte kan bli fråga om diskriminering då bolag

med olika hemvist inte kan anses vara i samma situation som två bolag med

hemvist i ett och samma land. Poängteras bör här att särbehandling endast

utgör diskriminering om de situationer som jämförs har förenande

omständigheter. EGD har i tidigare rättsfall jämfört en situation som

särbehandlas mot andra situationer som inte särbehandlas för att kunna

avgöra om diskriminering föreligger.51 I ett nyligen avgjort mål X, Y och

Riksskatteverket så jämförde EGD en situation med bolag av olika

nationalitet med en situation där alla bolag hade varit svenska. EGD fann

därmed att de svenska reglerna beträffande underprisöverlåtelser inskränker

svenska bolags rätt att etablera sig i ett annat europeiskt land. EGD har

vidare poängterat att med diskriminering anses att jämförbara situationer

behandlas olika eller att icke jämförbara situationer behandlas lika.52

4.4 Rättfärdigande av olikbehandling

4.4.1 Allmänt om rättfärdigande

Av artikel 46 EGF följer att förbud och restriktioner kan tillåtas, trots att de

strider mot art 43, bland annat om de grundas på skyddet för allmän ordning,

säkerhet och hälsa. Detta förutsätter dock att det inte finns några

gemenskapsrättsliga regler på det aktuella området. Restriktionen/  förbudet

får heller inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering, vilket

                                                
51 Se bl.a. EGD:s resonemang i C-397/98 och C-410/98, Metallgesellschaft.
52 Ståhl & Persson Österman (2000), s. 84.
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resulterar i att restriktionen/ förbudet måste vara direkt relaterat till

skyddsbehovet. Kravet på proportionalitet måste också vara uppfyllt.   

Vad som måste poängteras är att det är just den aktuella skattebestämmelsen

isolerat som är föremål för granskning. Vid bedömningen skiljer också EGD

mellan öppen och dold diskriminering. EGD har betonat att öppen

diskriminering endast kan rättfärdigas med skäl som uttryckligen anges i

EGF.53 Öppen diskriminering på grund av nationalitet är aldrig tillåten.54

Vid dold diskriminering har EGD däremot godkänt andra särskilda grunder,

detta görs med hjälp av det så kallade ”rule of reason”-testet.55 Enligt denna

metod måste tre kriterier vara uppfyllda.

1. Regeln skall syfta till att uppnå ett tungt vägande allmänintresse

2. Regeln skall vara proportionell mot det intresse den skall tillgodose

3. Regeln skall vara ägnad till att säkerställa det syfte som eftersträvas

Metoden innebär att EGD har utsträckt artikel 46 i EGF:s

tillämpningsområde genom praxis.56 Detta ger medlemsstaterna en

möjlighet till att använda sig av undantagsgrunder som inte är uppräknade i

art 46 i EGF. 

4.4.2 Argumentet skattesystemets inre sammanhang

Den centrala frågan är om restriktionen för det svenska moderbolaget kan

rättfärdigas med argument som skattesystemets inre sammanhang. Endast i

ett fall har EGD godtagit detta argument.57 Här fann domstolen att en vägran

att medge avdrag för premiebetalningar på försäkringar tecknade i andra

medlemsstater i princip bröt mot både den fria rörligheten för tjänster och

den fria rörligheten för arbetskraft. I skattesystemet i Belgien fanns för  vissa

försäkringar en förbindelselänk mellan å ena sidan avdragsrätt för

premiebetalningar och å andra sidan skattskyldighet för utfallande

                                                
53 C-311/97, Royal Bank of Scotland.
54 Ståhl (2001), s.743.
55 Se C-264/96, ICI. Generaladvokatens förslag till avgörande. Översättning hämtad från
Ståhl & Persson Österman.

57 C-204/90, Bachmann. 



21

pensionsbelopp. Vid avdragsrätt förelåg skattskyldighet och om avdrag inte

medgavs var utfallande belopp skattefria. För att det inre sammanhanget

skulle kunna upprätthållas i Belgiens rättssystem menade domstolen att

avdrag endast skulle medges om det kunde tillförsäkras att beloppet kom att

beskattas inom Belgien. Senare praxis från EGD har emellertid visat prov på

domstolens restriktiva inställning till att bevilja undantag från förbuden. 

I målet Wielockx58 godtogs inte argumentet om skattesystemets inre

sammanhang. Den fundamentala skillnaden mellan dessa två mål är att i

Bachmann fanns ett direkt samband mellan avdragsrätten för

försäkringspremien och skattskyldighet för det utfallande

försäkringsbeloppet. Det måste finnas ett tydligt och direkt samband, ett

samband som inte fanns i Wielockx. Den restriktiva hållningen till att

bevilja undantag från förbuden i Wielockx är också konsekvent med andra

uttalande som EGD gjort.59 

EGD har i senare praxis betonat att för att ett direkt samband skall anses

föreligga får det inte röra sig om två olika skatter som inte belastar samma

skattesubjekt.60 Detta som är den stora skillnaden jämfört med situationen i

Bachmann. Verkooijen är ett anmärkningsvärt fall då domstolen

underkänner relevansen av sambandet mellan bolagsskatten och skatten på

utdelningar. Då EGD i Verkooijen underkänner denna förbindelselänk

underkänner den också själva bevekelsegrunden för att överhuvudtaget

medge lättnader i dubbelbeskattningen.61 Tidigare nämnda uttalandet i Baars

och Verkooijen är också konsekvent med vad EGD betonat i senare, mer

aktuella, rättsfall.62 Målet Danner, som avgjordes under hösten 2002, är

ännu ett mål som visar EGD:s restriktiva inställning till att bevilja undantag

från förbuden. Detta är ett mål som handlar om tillhandahållandet av tjänster

men som jag nämner i syfte att belysa vilken ståndpunkt EGD har kring

                                                
58 C-80/94, Wielockx
59 Se C-264/96, ICI , C-81/87, Daily Mail, C-200/98, X  AB and Y AB och C-484/93,
Svensson fallet.
60 C-251/98, Baars och C-35/98, Verkooijen.
61 Ståhl (2001), s. 745.
62 Se 200/98, X ABoch Y AB, C-436/00, X, Y och RSV och C-136/00, Danner.
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argumentet inre sammanhang i dagsläget. Argumentet inre sammanhang

som jag anser att svenska staten främst borde använda till sitt försvar om

koncernbidragsreglerna blir prövade av EGD.

Den centrala frågan i Danner var huruvida den finska lagstiftningen, som

utesluter eller begränsar rätten att från inkomstskatten dra av premier för

frivilliga pensionsförsäkringar som betalas ut till utländska

pensionsförsäkringsanstalter, är förenlig med friheten att tillhandahålla

tjänster. EGD godtog inte argumentet inre sammanhang och tillade att det

inte var samma situation som i Bachmann. Försiktigheten att bevilja

undantag från förbuden i Danner går också i linje med ett ännu senare

avgörande från EGD, X, Y och RSV. 63 I detta mål uttalade EGD att artikel

43 i EGF utgör ett hinder för den svenska lagstiftningen angående underpris

mellan ett svenskt och ett icke svenskt bolag. EGD uttalade också i målet att

inskränkningen i etableringsrätten inte kan motiveras av tvingande hänsyn

till allmänintresset för att undvika skatteflykt eller att bevara det inre

sammanhanget inom skattesystemet.

4.4.3 Argumentet effektiv skattekontroll

Nästa fråga är om restriktionen för det svenska moderbolaget kan

rättfärdigas med argumentet effektiv skattekontroll. EGD har rent

principiellt uttalat att önskemål om att upprätthålla en effektiv skattekontroll

är ett sådant tungt vägande allmänintresse som kan motivera ett hinder för

utövandet av fördragsfriheterna. I praktiken har domstolen dock ännu inte

accepterat någon skatteregel som varit under dess prövning på denna

grund.64 I ett flertal mål har EGD ansett att den prövade regeln gått längre än

vad som varit nödvändigt för att uppnå syftet.65 Enligt doktrin torde ett krav

motsvarande det som prövades i Futura-målet anses motiverat och därmed

tillåtet.66 I Safir-målet67 förkastade EGD statens argumentation om effektiv

                                                
63 C-436/00, X, Y och Riksskatteverket
64 Ståhl & Persson Österman (2000), s. 126 
65 C-250/95, Futura
66 Ståhl & Persson Österman (2000), s. 92
67 C-118/96, Safir
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skattekontroll då domstolen ansåg att detta önskemål kunde uppnås genom

andra system, vilka skulle kunna vara mer överskådliga och ha en mindre

restriktiv verkan på det fria tillhandahållandet av tjänster.

4.4.4 Risk för skatteflykt

Ett annat argument som svenska staten kan använda till sitt försvar för de

befintliga skattereglerna är att annars finns det en risk för skatteflykt. I ICI

var detta ett argument som Förenade Kungariket använde för att försvara

deras nationella regler.68 I nyssnämnda mål betonade domstolen att den

vägrade avdragsrätten inte kunde anses utgöra ett allmänt intresse som enligt

art 46 EGF berättigade Storbritannien att behandla ICI på detta sätt.  Detta

avgörande är konsekvent med både senare och tidigare avgjorda mål från

EGD.69I ICI betonade också EGD att det inte är något specifikt syfte med

lagen att utesluta en skattemässig fördel, vilket medför att ett företag skall

kunna erhålla de förmåner som finns utan att te.x. dotterbolaget skall

bestraffas för detta. 

En undersökning av EGD:s praxis visar emellertid att restriktioner som

grundats på ett starkt behov av skattekontroll har endast accepterats i ett

mål, Sandoz. 70 I Sandoz bedömde EGD att en stämpelskatteregel, som

behandlade de skattskyldiga lika och som hindrade de skattskyldiga från att

utnyttja den fria rörligheten för kapital för att undandra sig de förpliktelser

som följde, var en tillåten restriktion. Att restriktionen definierades som

tillåten grundar sig på att åtgärden ansågs som proportionerlig mot intresset

som skyddades. Proportionalitet som har varit ett hinder för andra stater när

de har hävdat effektiv skattekontroll till sitt försvar.71 Sandoz är alltså ett

mål som visar att EGD tillämpar fler undantagsmöjligheter än vad som står

skrivet i art 46. I Sandoz rättfärdigades alltså en regel på grund av att EGD

tillämpade det så kallade rule of reason testet. Rule of Reason testet torde

kunna bli tillämpligt på de svenska koncernbidragsreglerna vid en eventuell

                                                
68 C-264/96, ICI
69 C-270/83, Avoir Fiscal och C 397/98 och 410/98, Metallgesellschaft. 
70 C-439/97, Sandoz
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prövning av EGD. Frågan är då om EGD kommer att betrakta syftet med

koncernbidragsreglerna som proportionerliga gentemot konsekvenserna.

4.4.5 Förlust av skatteintäkter

Ett fjärde argument som svenska staten torde kunna hävda vid en eventuell

prövning av EGD är förlust av skatteintäkter. Syftet med de svenska

koncernbidragsreglerna är att utjämna vinster och förluster inom en koncern

som beskattas i Sverige. Skatteutfallet påverkas inte av om verksamheten

bedrivs i ett eller flera bolag. Skulle koncernbidrag ges från ett svenskt bolag

till ett bolag som inte är skattskyldig för näringsverksamhet i Sverige skulle

inte beskattningen ske på samma sätt. Ett koncernbidrag till ett bolag som

inte är skattskyldigt i Sverige kan bli bättre behandlat, ur ett rent

skattemässigt perspektiv, än vad koncernbidraget skulle bli mellan två

svenska bolag. Denna gynnsammare beskattning uppmuntrar företag till att

flytta skattebaser till andra stater, ett förfarande som får konsekvensen att

koncernbidragsreglernas syfte kommer att urholkas. 

4.4.6 Avslutande Synpunkter

Som jag tidigare har nämnt så är EGD restriktiv till att bevilja undantag för

regler som inskränker de fyra grundläggande friheterna och den fria

etableringsrätten inom Europeiska Unionen. EGD: s restriktiva ställning till

att en stat diskriminerar företag med gränsöverskridande verksamhet har

resulterat i att EGD har krävt att medlemsstaterna måste utsträcka sina

skattemässiga fördelar till företag med hemvist inom landet till att även

omfatta företag med hemvist utanför landet.72 I Verkooijen uttalade EGD

däremot att det finns vissa grunder som rättfärdigar att en stat gör skillnader

mellan företag med hemvist inom landet och företag med hemvist utanför

landet och mellan nationell verksamhet och gränsöverskridande verksamhet.

Framförallt är det grunder som kan anses som proportionerliga mot intresset

som staten skyddar som är tillåtna. En särbehandling kan också rättfärdigas

då företag inte kan anses vara i objektivt jämförbara situationer. Detta

                                                                                                                           
71 Se mitt resonemang under rubrik 3.4.3
72 C-270/83, Avoir Fiscal och C-175/88, Biehl.
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resonemang påträffar vi också i Schumacker målet och Bachmann målet. En

vidareutveckling av resonemanget följer av Futura-målet. I detta mål

uttalade domstolen att en medlemsstat inte kan tillämpa samma regler på ett

företag med hemvist inom landet som på ett företag med hemvist utanför

landet. Resonemanget grundar sig på att det är lättare för ett företag med

hemvist inom landet att mäta upp till det aktuella landets krav än vad det är

för ett företag med hemvist utanför landet. 

Utgången i Bachmann-målet är också något som talar emot att de svenska

koncernbidragsreglerna torde anses som en tillåten restriktion. Det främsta

argumentet som svenska staten bör åberopa om reglerna ställs inför EGD:s

prövning är, enligt min mening, att det svenska skattesystemets enhetlighet

eller inre sammanhang kräver detta. Vad som talar emot precis nämnda

resonemang och tidigare nämnda Bachmann målet är den restriktiva hållning

som EGD haft till argumentet i senare praxis. En tänkbar slutsats av

Verkooijen är att faktumet att det mottagande bolaget inte kan beskattas för

koncernbidraget är irrelevant för frågan om det givande bolaget skall få

avdrag, då det rör sig om två olika skattesubjekt. Detta är en tänkbar och en

trolig uppfattning. Resonemanget som EGD förde i Verkooijen påträffades

också i nyligen avgjorda Danner målet.

Det har funnits en del frågetecken kring Bachmann målet och den centrala

frågan har varit om utslaget i Bachmann målet skulle bli detsamma om det

hade avgjorts idag istället? Danner målet från den 3 oktober 2002, är ett

intressant mål ur många synvinklar, men främst för att det ger en möjlighet

till att se hur de principer som slogs fast i målen Bachmann och

kommissionen mot Belgien73 har utvecklats under de senaste tio åren. Har

EGD samma ståndpunkt beträffande argumentet inre sammanhang i

dagsläget jämfört med för tio år sedan?

                                                
73 C-300/90, Kommissionen mot Belgien. 
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Det hade varit lättare att besvara precis ovan nämnda fråga om det hade varit

samma situation i Danner målet som det var i Bachmann. EGD poängterade

än en gång i Danner målet att i Bachmann målet fanns ett tydligt samband

mellan möjligheten att dra av premier och skatteplikten för belopp som

betalas ut av försäkringsgivaren. I Bachmann målet, till skillnad från Danner

målet,  kompenserade det belgiska skattesystemet intäktsbortfallet till följd

av avdraget för försäkringspremier genom beskattningen av de pensions-,

ränte- eller kapitalbelopp som skulle betalas av försäkringsgivaren.

Den restriktiva hållningen som EGD har haft till att bevilja undantag till

förbuden ställer mig frågan om  EGD skyddar de grundläggande friheterna

än mer idag än för tio år sedan? Något som talar för mitt sistnämnda

påstående, att EGD har utvidgat sitt tillämpningsområde, är EGD:s

definition av begreppet dold diskriminering. EGD:s definition av dold

diskriminering har, som jag tidigare har nämnt, utsträckts från att endast ha

tillämpats på fysiska personer till att nu även innefatta juridiska personer.

Resonemanget har kommit till uttryck i praxis.74 Å andra sidan så har EGD

konsekvent alltid uttalat att nationella regler som diskriminerar med

avseende på den aktuella tjänstens ursprung endast är förenliga med

gemenskapsrätten om de kan omfattas av ett uttryckligt undantag, undantag

som uttryckligen anges i artiklarna 45 och 46 i EGF. Domstolen har, rent

formellt, aldrig övergivit denna princip, utan har istället hänvisat till den i ett

flertal domar.75 Även i tidigare mål har EGD skyddat de grundläggande

friheterna till en så hög grad att den har vägrat att granska de grunder för

rättfärdigande av diskriminering som inte uttryckligen har nämnts i

fördraget.76 

Att de fyra grundläggande friheterna är viktiga är ett budskap som EGD

verkligen fått fram. Jag anser också att EGD har visat, till mestadels i praxis,

                                                
74 C-175/88, Biehl och C-330/91, Commerzbank
75 C-124/97, Läärä och Oy Transatlantic Software
76 C-311/97, Royal Bank of Scotland och C-224/97, Ciola. Sistnämnda rättsfall handlar om
friheten att tillhandahålla tjänster.
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att de fyra grundläggande friheterna och den fria etableringsrätten är

nödvändiga och fundamentala rättigheter för att syftet med Europeiska

Unionen skall förverkligas, nämligen en gemensam marknad. 

Jag anser att om de svenska koncernbidragsreglerna skulle möta en prövning

i EGD så skall svenska staten framförallt använda argumentet inre

sammanhang till sitt försvar för olikbehandlingen som bolag med olika

hemvist omfattas av. Jag anser dock att EGD med stor sannolikhet inte torde

godta detta argument. Jag anser främst detta på grund av att det rör sig om

två olika skattesubjekt och situationen är då inte jämförbar med situationen i

Bachmann. Denna teori är också konsekvent med utgången i nyligen

avgjorda rättsfall.77 I båda dessa, högst aktuella, rättsfall poängterar EGD

återigen deras restriktiva hållning till att medge undantag från förbudet med

stöd av argumentet inre sammanhang.

Jag anser emellertid att de svenska koncernbidragsreglerna inte kommer att

bedömas som en restriktion, då situationen med ett svenskt moderbolag och

ett svenskt dotterbolag inte är i jämförbar situation med ett svenskt

moderbolag och ett danskt dotterbolag. Detta uttalande som går i linje med

uttalandet från EGD om att en stat inte kan tillämpa samma regler på två

situationer som inte är objektivt jämförbara.78

Problematiken med de svenska koncernbidragsreglerna finns kvar och det

finns inte något entydigt svar. 

                                                
77 C-136/00, Danner och C-436/00, X, Y och Riksskatteverket.
78 C-279/93, Schumacker, C-80/94, Wielockx, C-311/97, Royal Bank of Scotland och C-
204/90, Bachmann.
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5 Home State Taxation
Skatternas betydelse för tillväxten tillmäts allt större betydelse inom

Europeiska Unionen, vilket inte är svårt att förstå med tanke på precis

nämnda i kapitel fyra. För att uppnå Lissabondeklarationens mål anses

skattereglerna spela en central roll.79 I sin korthet är Lissabondeklaration en

deklaration som antogs vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars månad

2002. Enligt denna skall den inre marknaden ”bli världens mest

konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med

möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen

och en högre grad av social sammanhållning.80 

För närvarande är det många koncerner ute i Europa som träffas av olika

förmånliga respektive oförmånliga regler beroende på var moderbolaget och

dess dotterbolag har hemvist. Detta har fått konsekvensen av att många

företag idag ägnar sig åt ”home state shopping”81, för att på sätt betala så lite

skatt som möjligt till staten. Kommissionen anser att borttagande av vissa

inslag i ländernas olika skattesystem är ett minimikrav för att den inre

marknaden skall kunna förverkligas.82 Samtidigt är bolagsskatterna viktiga

inkomstkällor för en del av medlemsländerna, inte minst i Storbritannien

och Luxemburg. 

För att komma tillrätta med de problem som företag med

gränsöverskridande verksamhet har på grund av att de måste tillämpa 15

olika skattesystem har kommissionen presenterat fyra olika modeller. De

fyra modellerna är Home State Taxation, Common Base Taxation, European

Corporate Income Tax och Harmonised Single Tax Base in the EU.83 De två

mest väsentliga skillnaderna mellan de olika modellerna är omfattningen av

                                                
79 Andersson (2002), s. 81.
80 KOM (2001) 260 slutlig, s.5.
81 Westberg (2001), s. 554.
82 Andersson (2002), s. 84.
83 KOM (2001) 582 slutlig, s. 17.
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de förändringar som krävs samt de politiska omständigheterna i samband

med det eventuella införandet. Gemensamt för HST och Common Base

Taxation är att skatteintäkterna behöver allokeras efter någon

fördelningsnyckel. Delar av doktrin har emellertid hävdat att HST kan ses

som ett första steg mot en framtida gemensam EU-lagstiftning, Common

Consolidated Tax Base.84 Det bör poängteras att kommissionen numera har

frångått tanken på att harmonisera medlemsstaternas skattesatser.

Kommissionen förespråkar själv modellen med ett utökat samarbete mellan

ett antal länder rörande beskattningen.85  

5.1 Allmänt om Home State Taxation

Home State Taxation är rubriken på förslaget som presenterades av Sven-

Olof Lodin och Malcolm Gammie, år 2001.86 Huvudsyftet med förslaget är

att kunna lösa en del av de problem som uppstår med den varierande

bolagsbeskattningen i Europa. Viktigt att poängtera är också att det

övergripande syftet med förslaget är att kunna göra den inre marknaden mer

konkurrenskraftig.87 Förslaget bygger på tanken att alla de stater som

ansluter sig till förslaget skall ömsesidigt godkänna varandras

skattesystem.88 Förslaget innebär att hela den skattepliktiga inkomsten av en

koncern med gränsöverskridande verksamhet skall beräknas enligt reglerna i

koncernens hemstat. Hemstat är i förslaget definierat som den stat där

koncernens moderbolag är etablerat. Det enda som förutsätts för att en stat

skall kunna ansluta sig till systemet är att staten har en

koncernbeskattningslagstiftning. Resultatet av förslaget blir att varje land

behåller sin nationella beskattningsrätt över den delen av koncernens

inkomst som löper just på det landet.89 Formeln för att beräkna hur mycket

av vinsten som löper på respektive land grundas på det producerade

                                                
84 Andersson (2002), s.84.
85 Virin (2002), s.186.
86 Lodin och Gammie, ”Home State Taxation”, 2001. Föregångare till förslaget, se Lodin
och Gammie, ”The Taxation of the European Company”, European Taxation 1999 s.286
och Lodin och Gammie, ”The Stockholm Group Study on the Taxation of the European
Company”, SvSkT 8/1999 s. 656.
87 A.a., s. 64.
88 A.a., s.17.
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förädlingsvärdet. Detta värde utgörs av det medvärde som producerats i

staten dit en del av vinsten skall hänföras. Tanken är också att systemet skall

vara frivilligt på både stats och koncernnivå.90 Även om moderbolaget är

etablerat i ett land som är anslutet till förslaget så ges koncernen ändå en

möjlighet till att välja om dess verksamhet skall omfattas av dess regler eller

inte.

Det är den  precis nämnda beräkningsmetoden som förespråkas av

författarna, d.v.s. att det är vinsten som skall fördelas mellan de anslutna

staterna. Nämnas bör att det finns också ett annat, mer radikalt, förslag av

författarna. Förslaget innebär att istället för att fördela resultatet, skulle

länderna fördela skatten istället.91 Enligt min personliga åsikt så är den

största fördelen med detta förslag att här separeras inte komponenterna vinst

och skatt. En stats regler för beräkning av vinst hänger oundvikligen nära

samman med sättet den beskattar vinsten.

Sven-Olof Lodin och Malcolm Gammie anser att samarbetet mellan de olika

staterna skulle kunna samordnas med hjälp av att underteckna en

konvention, Home State Convention.92 En förutsättning för att detta skall

kunna ske är att ländernas skatteregler är likartade. Konventionen skall

beröra frågor som vilken typ av företag som skulle omfattas av HST,

principer för bestämningen av hemstaten, exkluderade verksamheter,

fördelningsnyckel samt förhållningen till inkomst från tredje land och

dubbelbeskattningsavtal.93 Sven-Olof Lodin och Malcolm Gammie anser

också att Home State Convention skall vara en folkrättslig och multilateral

konvention fristående från EG-rätten.94 Detta resulterar i att EGD saknar

domsrätt vid frågor om konventionens bestämmelser. Inget överstatligt

beslut eller EU-beslut behövs utan det är fullt tillräckligt att de länder som är

                                                                                                                           
89 A.a., s.31.
90 A.a., s.23.
91 A.a., s.50 ff.
92 A.a., s.15.
93 A.a., s. 24.
94 A.a., s.15.



31

anslutna till systemet är överens om hur den skattepliktiga vinsten skall

beräknas och fördelas dem emellan. 

En personlig reflektion är att det torde bli svårt att hålla EG-rätten utanför

förslaget, då EGD är integrerad i allra högsta grad inom medlemsstaternas

andra områden. Som jag tidigare har nämnt, så har kommissionen också

uttalat att det är viktigt att konkurrenssnedvridna regimer i ländernas

skattesystem elimineras så att målet om en fri marknad skall kunna

förverkligas. Resonemanget leder mig till nästa reflektion. Skulle EGD

godkänna förslaget om endast ett fåtal medlemsstater ansluter sig till

förslaget? Skulle de medlemsstaterna som  anslöt sig till förslaget anses

konkurrenssnedvrida den inre marknaden?

5.2 Fördelar och nackdelar med HST

5.2.1 Fördelar med HST

Som jag tidigare har nämnt i min uppsats så utgörs förädlingsvärdet av det

mervärde som har producerats i staten dit en del av vinsten skall hänföras.

Utgångspunkten för beräkningen är företagens momsredovisning varefter

denna justeras med export, import och värdet av icke

mervärdesskattepliktiga transaktioner. En av de största fördelarna med

modellen blir därför att med denna modellen räcker det att staterna

accepterar varandras sätt att beräkna vinsten. En annan fördel med HST är

att systemet inte kräver att de 15 olika skattesystemen inom Europeiska

Unionen är identiska. HST skulle däremot innebära att de olika

skattesystemen skulle närma sig varandra vilket betraktas som positivt, då

det är ett övergripande mål inom EU att minska olikheterna.95 Den tredje

fördelen är att då systemet är tänkt att införas genom konventioner så skulle

detta underlätta betydligt då harmonisering oftast är tidskrävande.96 En

annan fördel är att skattemyndigheternas arbete skulle bli mer effektivt då de

får ett närmare samarbete och ett större informationsutbyte med andra

                                                
95 Lodin &Gammie (2001), s.13.



32

skattemyndigheter ute i Europa.97 Den femte och den sista fördelen jag

tänker nämna är att skattekonkurrensen skulle minska till följd av HST.98Att

skattekonkurrensen skulle minska blir en naturlig effekt av att författarna

anser att HST kommer att resultera i att skillnaderna i medlemsstaternas

beskattningssystem kommer att minska.

5.2.2 Nackdelar med HST

En av nackdelarna med systemet är att flera företag som utför liknande

aktiviteter i samma medlemsstat skulle få sin inkomst beräknad enligt olika

regler, beroende på i vilken stat huvudkontoret befinner sig i.99 Ett exempel

är att om skattereglerna i koncernens hemland medger kvittning av under

och överskott mellan nationella koncernbidrag så blir dessa regler

tillämpliga även på övriga deltagande företag. Den andra nackdelen är att

systemet kan öppna möjligheten till manipulation av företagets hemvist.

Enligt min personliga åsikt så måste det finnas tydliga regler som styr och

avgör vilken stat som är företagets hemviststat.100 Det bör också finnas

övergångsbestämmelser som reglerar övergången från det nuvarande

systemet till HST så att företag inte skulle bli förhindrade till att byta till

HST på grund av att det blir för höga skattekostnader.101 Den sista negativa

sidan med systemet som jag tänker nämna är att inkomster från länder som

står utanför Europeiska Unionen och nuvarande traktat kan komma att skapa

besvärliga situationer.102

                                                                                                                           
96 A.a., s.13.
97 A.a., s.13.
98 Lodin &Gammie (2001), s.13.
99 A.a., s.13.
100 I nuvarande rättsläget finns det skiljaktigheter redan mellan Danmark och Sverige om
hur företagens hemviststat skall definieras. I Sverige är den förhärskande meningen att
hemviststat är den stat där verksamheten utförs. I Danmark är hemviststaten där ledningen
sitter. 
101 Lodin och Gammie (2001), s.13.
102 Lodin och Gammie (2001), s.13.
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6 Konsekvenserna för de
svenska
koncernbidragsreglerna

6.1  Om Sverige ansluter sig till HST

Grundtanken av Lodin och Gammie är, att HST skall kunna tillämpas av

vilken koncern eller delkoncern som helst som har ett moderbolag samt

åtminstone ett dotterbolag etablerat inom hemstatsgruppen. Delar av doktrin

hävdar att systemet skulle medföra stora fördelar framförallt för de mindre

och medelstora företagen som söker sig till nya marknader.103 Om Sverige

skulle ansluta sig till HST skulle detta få följande konsekvenser för bolagen

i den aktuella situationen som jag har ställt upp. Storleken av den ofördelade

skattebasen skulle bestämmas av två faktorer, de svenska skattereglerna

(eftersom koncernens hemvist, i min aktuella situation, är i Sverige), och att

i enlighet med dessa bestämmelser beräkna över- eller underskott för de

samlade verksamheterna som ingår i hemlandskoncernen. Poängteras skall

att, systemet inte tar hänsyn till den normala skatteberäkningen i Danmark,

där dotterbolaget är beläget.104 Om skattereglerna i koncernens hemland, det

vill säga i vårt fall Sverige, medger kvittning av under- och överskott mellan

nationella koncernbidrag, blir dessa skatteregler tillämpliga även på övriga

deltagande företag från andra anslutna stater.105 Enligt Lodin och Gammie så

medger alla EU-stater med undantag för Belgien, Grekland och Italien

någon form av utjämning av vinster och förluster inom en koncern.106

Främst på grund av tidigare nämnda rättsfall så har en del av de svenska

skattereglerna ändrats fr.o.m. 2001. I nuvarande rättsläge så likställs vissa

                                                
103 Westberg (2001), s. 555.
104 Westberg (2001), s. 557.
105 Westberg (2001), s.559.
106 Lodin & Gammie (2001), s.32.
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utländska bolag med svenska företag i fråga om koncernbidrag.107

Förutsättningen är att mottagaren är hemmahörande inom Europeiska

Ekonomiska Samarbetsområdet och är skattskyldig i Sverige för den

näringsverksamhet till vilken koncernbidraget är att hänföra. Om Sverige

väljer att ansluta sig till HST så torde en konsekvens bli att avdrag skulle

medges även för koncernbidrag till bolag inom hemlandskoncernen, oavsett

om det mottagandet bolaget vore skattskyldigt i Sverige eller inte.108 Med

andra ord, det svenska moderbolaget skulle med full avdragsrätt kunna ge

koncernbidrag till det danska dotterbolaget. 

6.2 Avslutande Synpunkter

Om de svenska reglerna beträffande koncernbidrag skulle bedömas som en

tillåten restriktion av EGD är en fråga som fortfarande är obesvarad. Jag

anser, som jag tidigare har  nämnt, att  det finns en möjlighet att reglerna

inte blir betraktade som en restriktion då företag vars dotterbolag har olika

hemvist, inte är i objektivt jämförbara situationer. 

EGD har tidigare uttalat att det skall vara lika omständigheter i två

situationer för att en jämförelse skall kunna äga rum. Jag anser att det inte är

lika situationer då bolag har hemvist i olika stater. Jag anser att EGD istället

skulle använda kriteriet ”liknande situationer” som kriterium för att en

jämförelse skall kunna äga rum. Ett kriterium som ”liknande

situationer/omständigheter” hade medfört att fler situationer hade varit inför

EGD:s prövning än vad det är i dagsläget. Samtidigt anser jag att EGD i

senare praxis har utsträckt begreppet ”lika” situationer till ”liknande

situationer”. 109 En utsträckning av begreppet som går i linje med

målsättningen som uttalades i Lissabondeklarationen. En utsträckning av

begreppet går också i samma riktning som uttalandet kommissionen har

                                                
107 35 kap. 2 a § IL.
108 Westberg (2001), s. 558.
109 I tidigare nämnda rättsfall har det inte varit ”lika omständigheter”, ändå har EGD jämfört
och konstaterat att åtgärden/regeln har varit otillåten. 
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gjort om att ett borttagande av staternas konkurrenssnedvridna regimer är ett

minimikrav för att den inre marknaden skall kunna förverkligas.   

Om Sverige däremot skulle ansluta sig till HST och koncernen i den aktuella

situationen väljer att regleras efter detta system så skulle detta innebära att

moderbolaget skulle kunna ge öppna koncernbidrag med avdragsrätt till det

danska bolaget. Problemet som existerar idag, skulle med andra ord inte

existera, eftersom ett särskiljande mellan de två tidigare nämnda

situationerna inte kommer att äga rum om Sverige ansluter sig till HST. Den

främsta fördelen med HST, enligt min mening, är att gränsöverskridande

förlustutjämningar förenklas avsevärt.

HST kommer med andra ord att medföra att gränsdragningen mellan

staterna blir något mer oklar. Personliga reflektioner är dock om alla stater

inom Europeiska Unionen kommer att ansluta sig till HST? Många stater

inom Europeiska Unionen håller hårt på sin suveränitet och en del av

staterna berikar sitt näringsliv med attraktiva och låga skatter. Hur skulle

EGD:s ställningstagande bli om endast ett fåtal av staterna ansluter sig till

HST? Skulle detta förfarande kunna strida mot likabehandlingsprincipen?

En annan fråga är också om problematiken med så kallad ”home state

shopping” helt hade försvunnit. Jag är tveksam till detta då skattereglerna i

koncernens hemland är avgörande för om kvittning av under och överskott

skall beviljas. Jag anser heller inte att ett företag, vars hemland tillåter

kvittning av under och överskott, kan anses vara i en objektivt jämförbar

situation med ett företag, vars hemland inte medger detta. Det torde med

andra ord bli svårare för EGD att rubricera ett förfarande som

diskriminerande. 

I nuvarande rättsläge så finns det en möjlighet för ett antal medlemsstater att

ingå ett närmare samarbete enligt artikel 11 EGF. I artikeln stadgas att det är

nödvändigt att en majoritet av medlemsstaterna deltar. Jag har ändå en stark

känsla av att även om förslaget till synes är fristående från EG-rätten så
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kommer EGD att vara den dömande instansen.  Med EGD som dömande

instans så torde EG-rättens grundläggande principer och rättspraxis ligga till

grund för många av deras avgöranden, även om frågorna egentligen berör

HST. 

Ett argument som talar för att de svenska koncernbidragsreglerna inte skulle

strida mot etableringsrätten är att jämförbarhetskriteriet inte är uppfyllt och

därmed blir det inte aktuellt med en restriktion. Jag anser också, som jag

tidigare har nämnt, att det blir svårare att hävda att jämförbarhetskriteriet är

uppfyllt vid ett eventuellt anslutande till HST. Dels för att kanske inte alla

stater kommer att ansluta sig till förslaget och dels för att staterna inom

Europeiska Unionen inte har samma uppbyggnad kring sina skatteregler.

Belgien, Italien och Grekland är stater som t.ex. inte medger kvittning av

under och överskott. 

Sammanfattningsvis så kommer förslaget att lösa problematiken kring de

svenska koncernbidragsreglerna, då reglerna kommer att tillämpas på

liknande sätt oavsett bolagens hemvist. Frågan är då hur många

medlemsstater som kommer att ansluta sig till förslaget och om endast ett

fåtal stater ansluter sig, är detta i den Europeiska Unionens intresse?    
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