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Sammanfattning  
Från den 1 juli 2003 är kapitalvinster på näringsbetingade andelar skattefria 
i Sverige. Som en konsekvens därav slopades också avdragsrätten för kapi-
talförluster. Motivet till att regeringen ville förändra regelverket var att de 
dåvarande reglerna inte var ändamålsenliga och effektiva, och gav upphov 
till ett asymmetriskt skattesystem genom att företagen kedjebeskattades. 
Asymmetrin uppstod genom att det gjordes skillnad på om vinsten togs hem 
genom utdelning jämfört med om den togs hem genom att andelarna avytt-
rades. Som en konsekvens av att kapitalvinster på näringsbetingade andelar 
tidigare varit skattepliktiga i Sverige valde många företag att äga dotterföre-
tag genom holdingbolag i länder där kapitalvinster inte beskattades. Holland 
har sedan länge haft skattefrihet för kapitalvinster på andelar och under se-
nare tid har även Danmark och Tyskland infört skattefrihet för kapitalvins-
ter. När nu Sverige har slopat kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade 
andelar anses Sverige vara internationellt attraktivt som holdingbolagsland. 
 
För att avskaffa kapitalvinstbeskattningen behövdes ett instrument för att 
motverka att den svenska bolagskattebasen urholkades. Detta instrument var 
nya skärpta CFC-regler. Syftet med reglerna är att förhindra eller försvåra 
skatteplaneringsåtgärder genom transaktioner med lågbeskattade utländska 
juridiska personer. Ett aktiebolag som innehar näringsbetingade andelar i ett 
lågbeskattat utländskt företag ska normalt beskattas för sin andel av detta 
resultat. Innebörden av CFC-reglerna är att svenska delägare löpande be-
skattas för sin andel i en utländsk juridisk person, om de innehar eller kon-
trollerar minst 25 procent av den utländska juridiska personens kapital eller 
röster vid utgången av delägarens beskattningsår. Både direkt som indirekt 
ägande berörs.  
 
Före lagändringen krävdes en jämförlig beskattning på minst 15 procent. 
Om detta inte var uppfyllt skulle företaget beskattas. Enligt den nya huvud-
regeln ska det göras en fiktiv svensk skatteberäkning för att fastställa om de 
inkomster en utländsk juridisk person tar emot skall anses som lågbeskatta-
de eller inte. En inkomst skall anses lågbeskattad om den inte beskattas 
med, i dagsläget minst 15,4 procent, det vill säga 55 procent av den svenska 
skattesatsen på 28 procent. I Danmark går denna gräns vid 22,5 procent. 
Tidigare fanns en s k ”vit lista” med länder som Sverige hade ingått skatte-
avtal med. Den nya listan omfattar istället alla världens länder, och för varje 
land anges  om CFC-beskattning kan komma ifråga och i så fall för vilka 
verksamheter. Tanken är att listan skall uppdateras kontinuerligt. Syftet med 
kompletteringsregeln och den bifogade listan är för att öka förutsebarheten 
och att underlätta både för berörda myndigheter och de skattskyldiga. Även 
CFC-lagstiftningens förenlighet med EG-rätten har diskuterats i doktrinen. 
Kritiken har bland annat riktats mot både regering och riksdag för att de 
fortsätter att stifta lagar som strider mot fördragets syfte, trots att EG-
domstolen i flera mål ansett att Sverige har en lagstiftning som hindrar en fri 
etablering,  
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Dansk internationell skatterätt har på senare tid varit föremål för stort intres-
se. Det har framförallt varit de ”danska holdingbolagen” som har uppmärk-
sammats. Under senare år har även Danmark seglat upp som en stark kon-
kurrent om skatteplanerarnas gunst vid sidan om de populära holdingbolags-
länderna Holland, Luxemburg, Belgien, Tyskland och Schweiz. Som tidiga-
re nämnts, har nu även Sverige intagit en högre placering på rankinglistan.  
För att utdelning och kapitalvinst skall vara skattefria i Danmark, krävs ett 
andelsinnehav om minst 25 procent samt att detta skall ha bestått i tre år. I 
Sverige är onoterade andelar alltid skattefria och onoterade andelar skatte-
fria om andelarna innehafts minst ett år och varit näringsbetingade under 
hela denna tid. 
 
CFC-reglerna kan ha en betydande inverkan på beslutet var ett holdingbolag 
skall förläggas. CFC-reglerna innebär en form av genomsyn av den utländs-
ka juridiska personen, det vill säga det utländska företaget. Reglernas syfte 
är att förhindra obehöriga skatteförmåner och innebär att beskattningen ut-
sträcks till att omfatta inkomster även från företag i en annan stat. De svens-
ka reglerna innebär att om ett företag äger 25 procent eller mer av ett ut-
ländskt företag, direkt eller indirekt, som är beläget i ett land där bolagsskat-
ten är låg, kan inkomsten komma att beskattas löpande hos det svenska bo-
laget. De svenska reglerna träffar både passiva som aktiva inkomster, till 
skillnad från Danmark som endast beskattar passiva inkomster från finansi-
ell verksamhet. 
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Förkortningar 
CFC Controlled Foreign Corporation 
EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen 
EFTA European Free Trade Association 
EGF EG-fördraget 
EU Europeiska unionen 
IL Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 
KupL Kupongskattelagen 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
Prop. Proposition 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SFS Svensk författningssamling 
SN SkatteNytt 
SvSkT Svensk Skattetidning 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
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1 Inledning 
Företag har under en lång tid utnyttjat de förmånliga regler som finns i 
andra länder genom internationell skatteplanering. Detta har man bland an-
nat gjort för att undkomma den kedjebeskattning som utlöstes när ett företag 
av olika skäl valde att avyttra ett dotterbolag. Denna kedjebeskattning var 
av naturliga skäl inte önskvärd eftersom detta försvårade omstruktureringar 
inom näringslivet. De tidigare reglerna var inte heller ur statens synvinkel 
effektiva, eftersom avdrag på kapitalförluster kunde göras i Sverige medan 
kapitalvinster realiserades i länder där de inte beskattades. För att avskaffa 
kapitalvinstbeskattningen behövdes ett instrument för att motverka att den 
svenska bolagskattebasen urholkades – nya CFC-regler. Många svenska 
koncerner valde att strukturera sitt innehav av dotterbolag genom holländs-
ka holdingbolagbolag eller genom en kombination av länder. Holland och 
många andra länder har sedan länge haft skattefrihet för kapitalvinster på 
andelar och under senare tid har även Danmark och Tyskland infört skatte-
frihet för kapitalvinster. Genom att även Sverige har avskaffat kapitalvinst-
beskattningen har Sverige placerat sig högt upp på listan över intressanta 
holdingbolagsländer. Sverige står sig bra i konkurrensen, men det kommer 
troligen ta många år innan det visar sig om Sverige är intressant för utländs-
ka företag, eftersom många företag redan har strukturerat sitt innehav i re-
dan etablerade holdingbolagsländer som till exempel Holland.  
 

1.1 Syfte och problemställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om de nya reglerna om skattefrihet på 
utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar kommer att på-
verka utländska företag att förlägga holdingbolag i Sverige. Danmark har 
sedan några år blivit populärt land att förlägga holdingbolag i med sina 
gynnsamma regler. Hur ser Sveriges fördelar respektive nackdelar ut som 
nytt holdingbolagsland och kommer den nya CFC-lagstiftningen att påver-
ka. 
 

1.2 Metod 

Uppsatsen bygger huvudsakligen på tillämpliga lagar och förarbeten men 
även på doktrin och praxis som behandlar de aktuella rättsområdena. Efter-
som uppsatsen behandlar ett område där lagstiftningen är alldeles ny har 
arbetet fått byggas utifrån företagsskatteutredningens betänkande och efter-
följande propositioner samt skatterättsliga artiklar och litteratur. 
 

 4



1.3 Avgränsning 

Regleringarna kring skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade 
andelar är väldigt omfattande och innehåller många delar. Detsamma gäller 
CFC-lagstiftningen. Avsikten är inte att uppsatsen skall vara uttömmande 
utan har valt att endast undersöka de delar som ryms inom mitt ämnesval. 
När jag började skriva på uppsatsen var CFC-lagstiftningen fortfarande ett 
förslag som skulle godkännas av riksdagen. Lagstiftningen trädde sedermera 
i kraft den 1 januari 2004. Avsnittet om CFC-lagstiftningen bygger därför 
på det förslag som finns i proposition 2003/04:10. Det finns många länder 
som har en förmånlig skattelagstiftning som gör det attraktivt för multina-
tionella koncerner att upprätta holdingbolag som äger koncernens utländska 
bolag. Jag har valt att undersöka de danska respektive de svenska reglerna 
och vad som kan vara dessa länders för- respektive nackdelar som holding-
bolag. 
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av de materiella regler som rör utdel-
ning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Genomgången berör 
både den tidigare lagstiftningen med de asymmetrier som var grunden till att 
lagstiftningen på området ändrades samt den nya lagstiftningen som innebar 
att kapitalvinstbeskattningen avskaffades. Vidare en genomgång av CFC-
lagstiftningen, dess bakgrund och syfte samt förslaget på nya regler som 
trädde i kraft den 1 januari 2004. I kapitlet holdingbolag sker en genomgång 
av de danska reglerna samt en kortare redogörelse av de svenska reglerna. 
Uppsatsen avslutas med en analys om Sveriges attraktionskraft som hol-
dingbolagsland med dess fördelar respektive nackdelar jämfört med Dan-
mark.   
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2 Utdelning och kapitalvinst på 
näringsbetingade andelar 

2.1 Äldre lagstiftning 

Företagsägda andelar som var kapitaltillgångar indelades i näringsbetingade 
andelar och kapitalplaceringsandelar. Med en näringsbetingad andel avsågs 
enligt 24 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) IL, en andel som var 
kapitaltillgång hos ägarföretaget om någon av följande förutsättningar var 
uppfylld: 
 
  Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets andelar vid beskattnings-

årets utgång i det företag som andelen avsåg motsvarade 25 procent eller 
mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget, (röstvillkoret). 

  Det gjordes sannolikt att innehavet av andelarna betingades av rörelse 
som bedrevs av ägarföretaget eller av företag som med hänsyn till ägan-
derättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kunde anses stå 
det nära, (betingandevillkoret). 

 
Andelar som var kapitaltillgångar och som inte uppfyllde kraven för att räk-
nas som näringsbetingade, var kapitalplaceringsandelar. En rörelsedrivande 
juridisk person beskattades för utdelning på kapitalplaceringsandelar men 
inte på näringsbetingade andelar. Skälet till att utdelning på näringsbetinga-
de andelar var skattefri var att undvika att rörelsevinster beskattades i fler än 
två led. Vinsten skulle beskattas en gång på bolagsnivå och en gång på ägar-
nivå. Någon motsvarande reglering för kapitalvinster fanns inte, vilket 
kunde medföra kedjebeskattning av kvarhållna vinster. För en rörelsedri-
vande juridisk person var en utdelning på näringsbetingade andelar skatte-
fria medan kapitalvinster på sådana andelar beskattades. Kapitalplacerings-
andelar beskattades både vid utdelning och kapitalvinst. Före 1960 förelåg 
det ingen skillnad mellan näringsbetingade andelar och kapitalplaceringsan-
delar. Mottagen utdelning mellan svenska aktiebolag beskattades inte. Detta 
gjorde att kapitalet i företagsektorn kunde utnyttjas och investeras i det som 
ansågs vara mest lönsamt för företaget. Denna skattefrihet begränsades 1960 
till att endast gälla utdelning på näringsbetingade andelar. Motivet för att 
avskaffa skattefriheten på kapitalplaceringsandelar var att aktiebolag inte 
skulle komma i en annan skattemässig ställning vid förvärv av aktier än 
fysiska personer.1  
 
Bestämmelser om avdragsrätt för juridiska personers kapitalförluster på 
andelar och andra slags delägarrätter finns i 48 kap. 26 § IL, den så kallade 
aktiefållan. Juridiska personer får bara dra av kapitalförluster på delägarrät-

                                                 
1 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf,  Melz, Peter,  Silverberg, Christer: Inkomstskatt – 
en läro- och handbok i skatterätt, nionde upplagan, Studentlitteratur, Lund 2003, s. 343. 
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ter mot kapitalvinster på delägarrätter. Ursprungligen var aktiefållan inte 
tillämplig på näringsbetingade andelar men genom lagstiftning som trädde i 
kraft den 1 juli 2002 (SFS 2002:540) gjordes det inte längre någon skillnad 
på om en kapitalförlust räknades till näringsbetingade andelar eller kapital-
placeringsandelar. Om en del av en kapitalförlust inte kunde dras av mot 
sådana kapitalvinster behandlades den som en ny kapitalförlust på delägar-
rätter det följande beskattningsåret. Det fanns även en möjlighet för ett an-
nat företag inom en koncern att dra av en kapitalförlust som inte kunde ut-
nyttjas av det företag som haft förlusten, en koncernkvittning.2  
 

2.1.1 Asymmetrier 

Den beskattning  av företagens kapitalvinster på näringsbetingade andelar 
som skedde enligt de äldre reglerna medförde att företagens vinster kunde 
bli beskattade i flera led. Detta var inte något bra regelverk eftersom en 
vinst endast bör beskattas en gång i företagssektorn. Asymmetrin uppstod 
genom att det gjordes skillnad på om vinsten togs hem genom utdelning 
jämfört med om den togs hem genom att andelarna avyttrades. Asymmetrin 
kan visas med följande exempel. 
 
Vinsten tas hem genom utdelning 
 
AB X äger samtliga andelar i AB Y. AB Y tjänar in en vinst på 1 miljon 
kronor. Vinsten beskattas i AB Y med en bolagsskatt på 28 procent och där-
efter återstår 720 000 kr. Vinsten har därmed beskattats en första gång – 
första ledet. När sedan AB Y delar ut vinsten på 720 000 kronor till AB X 
blir denna inte beskattad hos X eftersom andelarna är näringsbetingade. När 
AB X sedan delar ut vinsten till sina aktieägare blir dessa kapitalvinstbe-
skattade med 30 procent – andra ledet. Aktieägarna kommer tillsammans att 
få betala en skatt på 216 000 kronor. Efter skatt återstår 504 000 kronor av 
den ursprungliga vinsten på 1 miljon kronor. 
 
Vinsten tas hem genom avyttring 
 
På samma sätt som i exemplet ovan kommer vinsten på 1 miljon kronor att 
beskattas en första gång i AB Y – första ledet. Då AB X väljer att sälja dot-
terbolaget kommer den intjänade vinsten på 720 000 kronor att kapitalvinst-
beskattas med 28 procent hos AB X. Skatten på kapitalvinsten blir då 216 
000 kronor och har beskattats en andra gång inom företagssektorn – andra 
ledet. Efter skatt kommer AB X att ha kvar 518 400 kronor av vinsten. När 
sedan AB X delar ut vinsten till sina aktieägare kommer dessa att kapital-
vinstbeskattas med 30 procent med sammanlagt 155 520 kronor. Vinsten har 
nu beskattats en tredje gång – tredje ledet. Efter skatt återstår 362 880 kro-
nor av den ursprungliga vinsten på 1 miljon kronor. 
 
 

                                                 
2 Prop. 2002/03:96 s. 66 ff. 
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Beskattningen av vinster på näringsbetingade andelar kunde inte bara leda 
till trippelbeskattning utan beskattningen kunde uppkomma i ytterligare 
flera led, om exempelvis koncernen bestod av moderbolag, dotterbolag och 
dotterdotterbolag. Problemet med de extra beskattningsleden inom en kon-
cern var att de motverkade önskvärda och nödvändiga omstruktureringar 
inom företagssektorn. Enligt förarbetena var det inte bra att en vinst beskat-
tades mer än en gång inom en koncern.3 Denna oönskade kedjebeskattning 
av kapitalvinster på näringsbetingade andelar var ett av motiven till slopan-
det av kapitalvinstbeskattningen. 
 

2.2 Ny lagstiftning 

Grundtanken med den nya lagstiftningen är att kapitalvinster och utdelning-
ar på näringsbetingade andelar skall vara skattefria. Som tidigare nämnts 
beskattades företagens vinster i både moderbolag som dotterbolag och en 
sådan beskattning är inte önskvärd eftersom en kapitalvinst endast bör be-
skattas en gång i företagssektorn.4 Det som uppstod var en asymmetri  i 
beskattningen, genom att beskattningen av kapitalvinster lätt kunde undgås
Vinstgivande aktieförsäljningar av dotterbolag skedde i länder där kapital-
vinster inte beskattades och om det istället blev en kapitalförlust vid en för-
säljning av ett dotterbolag gjordes denna i Sverige med avdragsrätt för den 
uppkomna förlusten. Detta kan exemplifieras med att om ett svenskt eller 
utländskt rörelsedrivande företag skulle avyttras kunde företaget ägas av ett 
nederländskt holdingbolag

. 

                                                

5 som i sin tur ägs av det svenska moderbolaget. 
Om andelarna i dotterbolaget hade stigit i värde, kunde andelarna avyttras 
utan kapitalvinstbeskattning genom att det nederländska holdingbolaget  
sålde andelarna i det rörelsedrivande bolaget.6 Hade andelarna sjunkit i vär-
de, kunde det svenska moderbolaget istället sälja andelarna i det neder-
ländska holdingbolaget med avdragsrätt för förlusten.7 Denna asymmetri 
mellan beskattning och avdragsrätt begränsades, som ett första steg, genom 
att förluster på näringsbetingade andelar skulle fållas (48 kap. 26 § IL).8  
 
Som regelverket nu var uppbyggt var utdelning på näringsbetingade andelar 
skattefria, kapitalförlusterna avdragsgilla i aktiefållan och kapitalvinster 
kunde genom skatteplanering göras skattefria. Detta var en situation som 
inte ansågs acceptabel och en reformering av reglerna framstod som nöd-
vändig och oundviklig. Det ansågs också svårt att upprätthålla en beskatt-
ning av kapitalvinster på andelar i dotterbolag, när det i en del länder bland 
annat Danmark och Nederländerna, förelåg skattefrihet på kapitalvinster.9

 
3 Prop. 2002/03:96 s. 68. 
4 Köhlmark, Anders: Skattefrihet för kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade ande-
lar i utländska företag?, SvSkT 1/2003 s. 51. 
5 Se under rubrik 4.1. 
6 Nederländerna har ingen kapitalvinstbeskattning. Prop. 2002/03:96 s. 70. 
7 Prop. 2002/03:96 s. 70. 
8 SFS 2002:540.  
9 Prop. 2002/03:96 s. 70. 
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2.2.1 Begreppet näringsbetingade andelar 

Företagsägda andelar indelas i det som utgör kapitaltillgångar i näringsbe-
tingade andelar och kapitalplaceringsandelar. Syftet med den indelningen är 
för att särskilja kapitalplaceringar från innehav som beror på den verksam-
het som ägarföretaget bedriver. Kapitalplaceringsandelarna beskattas både 
vid utdelning och kapitalvinst och anledningen till att behålla beskattningen 
vid sådana portföljaktier är för att motverka den så kallade sparbösseeffek-
ten.10 Förluster är endast avdragsgilla inom aktiefållan, det vill säga att juri-
diska personer bara får dra av kapitalförluster på delägarrätter mot kapital-
vinster på delägarrätter. Vid utformningen av dessa gränsdragningsregler 
var utgångspunkten att det som skiljer en kapitalplacering från ett närings-
betingat innehav är graden av ägarengagemang  och risktagande. Om ägar-
engagemanget och risktagandet är av en viss styrka anses innehavet inte 
vara en kapitalplacering. Innehavet betingas istället av den verksamhet som 
ägarföretaget bedriver.11 Andelar som utgör lagertillgångar, s.k. lageraktier 
räknas inte som näringsbetingade utan ses som kapitalplaceringsandelar i en 
värdepappersrörelse.12  
 
Definitionen av näringbetingad andel finns i 24 kap. 13-16 §§ IL (tidigare 
24 kap. 15-16, 21-22 §§). Enligt portalbestämmelsen13 (13§) räknas en an-
del i ett aktiebolag eller ekonomisk förening som näringsbetingad under 
förutsättning att den ägs av sådana juridiska personer som kan inneha när-
ingsbetingade andelar (ägarkravet) och att andelen uppfyller vissa villkor 
(villkorskraven). För att skattefrihet skall gälla skall andelarna säljas av föl-
jande företag nedan. 
 
För att ägarkravet (24 kap. 13 §) skall vara uppfyllt skall andelen ägas av:  
 
1. ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som inte är ett 

investmentföretag, 
2. en svensk stiftelse eller svensk ideell förening som inte är inskränkt 

skattskyldig, 
3. en svensk sparbank, 
4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller 
5. ett utländskt bolag som är hemmahörande i en stat inom EES-området 

och som motsvarar något sådant svenskt företag som räknas upp i 1-4. 
 
Villkorskraven (24 kap. 14 §) innebär att andelen ska vara en kapitaltill-
gång och uppfylla någon av följande förutsättningar för att vara näringsbe-
tingad: 
 
1. Andelen är onoterad. 

                                                 
10 Prop. 2002/03:96 s. 76. 
11 SOU 2001:11, Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar, s. 146 f. 
12 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf,  Melz, Peter,  Silverberg, Christer: Inkomstskatt 
– en läro- och handbok i skatterätt, nionde upplagan, Studentlitteratur, Lund 2003, s. 346. 
13 Prop. 2002/03:96 s. 166. 
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2. Ägarföretaget ska minst inneha tio procent eller mer av rösterna i det 
ägda företaget (röstvillkoret). 

3. Innehavet av andelen ska betingas av rörelse som bedrivs av ägarföreta-
get eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller 
organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära (betingandevillko-
ret). 

 
Betingandevillkoret har varit föremål för bedömning i ett antal rättsfall, 
bland annat i RÅ 1968 Fi 2036, där rederiaktiebolaget Transmarin ägde en-
dast 1 procent av aktierna i SCA. Regeringsrätten ansåg att aktierna inte 
utgjorde kapitalplaceringsaktier eftersom de hade införskaffats för att under-
lätta fraktförbindelserna med SCA. Regeringsrätten gjorde samma bedöm-
ning i RÅ 1970 ref. 52 där Svenska Lloyd tillsammans med några andra 
företag bildat Park Avenue Hotel AB. Syftet var att tillförsäkra rederiets 
passagerare hotellrum med god standard. Förvärvet av aktierna hade beting-
ats av bolagets rörelse.14

 
Röstetalet ger, som tidigare nämnts, en indikation på ägarengagemanget. 
Före 2003 års reform skulle det sammanlagda röstetalet för företagets ande-
lar motsvara 25 procent eller mer av röstetalet av samtliga aktier eller göras 
sannolikt att andelsinnehavet betingades av den rörelse som bedrevs av 
ägarföretaget eller ett närstående företag. I och med 2003 års reform utvid-
gades begreppet näringsbetingade andelar.15 Bestämmelsen om att den 
skattskyldige skall göra det sannolikt att betingandevillkoret är uppfyllt har 
tagits bort på förslag från Lagrådet. Regeringen motiverade detta med det 
generella beviskrav som gäller i IL.16 För företag som både innehar noterade 
som onoterade andelar i ett företag behöver inte röstevillkoret vara uppfyllt 
för de noterade andelarna utan det räcker med att andelarna tillsammans 
uppgår till tio procent av rösterna.17 Skälet till att regeringen sänkte rösteta-
let till tio procent var för den gränsen ansågs lämplig med tanke på det arbe-
te som bedrivs inom Europeiska unionen med att reformera moder-
dotterbolagsdirektivet,18 där diskussioner förs om att sänka minimitröskel-
värdet. Ett ytterligare skäl till att sänka röstetalet var att många regler i de 
dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med andra stater, anger ett tio-
procentigt innehav.19

 

2.2.2 Utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade 
andelar 

Utdelning på onoterade näringsbetingade andelar i svenska företag var även 
tidigare skattefri men har utvidgats eftersom den definition som gäller vid 

                                                 
14 SOU 2001:11 s. 148. 
15Lodin m fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 344. 
16 Prop. 2002/03:96, s. 167. 
17 Tivéus, Ulf, Skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade andelar, 
SN 5/2003 s. 282.  
18 Rådets direktiv 90/435 EEG. 
19 Prop. 2002/03:96, s. 76. 
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bedömningen av skattefrihet på kapitalvinster skall vara den samma som för 
utdelning. För marknadsnoterade andelar krävs en innehavstid på minst ett 
år samt att andelen skall ha varit näringsbetingad under denna tid. Anled-
ningen till villkoret är att andelarna är likvida eftersom de är föremål för 
omsättning, och för att få del av skattefriheten krävs någon form av stabilitet 
i ägandet.20 Rent praktiskt har detta lösts så att mottagen utdelning är skatte-
fri oavsett innehavstiden men säljs andelarna före ettårstidens utgång be-
skattas utdelningen.21

  
Det huvudsakliga skälet till skattefrihet för kapitalvinster var att det skulle 
underlätta omstruktureringar inom företagssektorn. Det extra omotiverade 
skatteled som kapitalvinstbeskattningen utgjorde hämmade dessa omstruk-
tureringar.22 Skattefriheten på kapitalvinster gäller på andelar i aktiebolag 
eller i ekonomiska föreningar under förutsättning att andelarna är näringsbe-
tingade. Skattefriheten omfattar endast delägarrätter som utgör ett av teknis-
ka skäl betingat led mellan moderandelen och de nya andelarna.23 Onotera-
de andelar är som tidigare nämnts näringsbetingade och därför skattebefria-
de vid en kapitalvinst. 
 
För att skattefrihet skall föreligga för marknadsnoterade andelar krävs det 
att andelarna innehafts minst ett år. Samma som gäller för utdelning. Även 
här måste det en viss stabilitet i ägandet Ett undantag är om skalbolagsbe-
skattning skall ske. Så kan bli fallet om den sålda andelen hänför sig ett 
skalbolag, för trots att andelen är näringsbetingad kan beskattning ske om 
hela köpeskillingen tas upp som kapitalvinst. Regeringen har motiverat detta 
undantag med att en slopad kapitalvinstbeskattning inte får öppna möjlighe-
ter till handel med skalbolag.24

 

2.2.2.1 Slopad avdragsrätt för förluster 
 
En konsekvens av skattefriheten på kapitalvinster är att förluster på närings-
betingade andelar inte är avdragsgilla. För onoterade andelar finns inget 
villkor om någon innehavstid. Detta innebär att om en försäljning av ande-
larna skulle gå med förlust är denna inte avdragsgill. För noterade andelar 
där innehavstidsvillkoret är uppfyllt, det vill säga att andelarna har ägts av 
företaget i minst ett år, ska en kapitalvinst inte tas upp till beskattning och 
därmed får inte heller en eventuell förlust dras av. Om innehavstidsvillkoret 
inte är uppfyllt och det uppkommer en kapitalvinst på en näringsbetingad 
noterad andel är denna skattepliktig och därmed får en kapitalförlust dras av 
(25 a kap. 5 och 6 §§ IL). Detta är det enda fallet då en kapitalförlust på en 
näringbetingad andel kan vara avdragsgill. Kapitalförlusten får dock inte 
dras av som kostnad i näringsverksamheten utan bara i den s.k. aktiefållan 
(48 kap. 26 § IL), det vill säga mot kapitalvinster på andra delägarrätter. 

                                                 
20 Prop. 2002/03:96 s. 79. 
21 Melbi, Ingrid, Slopad kapitalvinstbeskattning, SvSkT 4/2003, s. 249. 
22 Prop. 2002/03:96 s. 69. 
23 Melbi, Ingrid, Slopad kapitalvinstbeskattning, SvSkT 4/2003, s. 249. 
24 Prop. 2002/03:96, s. 114. 
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Skälet till detta är att denna typ av andelar som innehafts mindre än ett år 
kan ses som en kapitalplacering.25 Kapitalförluster vid försäljning inom en 
intressegemenskap får aldrig dras av oavsett innehavstid. 
 

2.2.3 Utdelning och kapitalvinst på kapitalplaceringsandelar 

Utdelningar och kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar kommer även i 
fortsättningen att bli beskattade. Från en teoretisk utgångspunkt borde även 
utdelning och kapitalvinst på kapitalplaceringsandelar vara skattefria inom 
företagssektorn med tanke på den asymmetri som tidigare visats.26 Ett flertal 
remissinstanser påpekade denna asymmetri samt genom att särskilja ande-
larna skulle komplicera regelverket. Skälet till att regeringen valde att be-
hålla beskattningen på sådana andelar är att den statsfinansiella kostnaden 
för att slopa den helt enkelt skulle bli för hög. Skattebortfallet ansågs bli för 
stort och ansågs inte motsvara de ovissa effektivitetsvinster som skulle kun-
na uppnås inom företagssektorn. Ett annat skäl är att beskattningen av ut-
delningar och kapitalvinster anses motverka sparbösseeffekten. Tyngden i  
argumentet beror på hur näraliggande det är att jämföra ett indirekt innehav 
genom aktiebolag med ett direkt innehav i kapitalplaceringssyfte av en fy-
sisk person. Sparbösseargumentet  har inte så stor bärkraft om tyngdpunkten 
läggs på koncentrationen av risktagande och möjlighet till inflytande i det 
ägda företaget. Ju större risk desto mindre bärkraft.27  
 

2.2.3.1 Kapitalförluster  
 
Kapitalförluster på kapitalplaceringsandelar är liksom tidigare avdragsgilla i 
aktiefållan, 48 kap. 26 § IL. den innebär att en förlust på en kapitalplacer-
ingsandel får dras av mot kapitalvinster på delägarrätter.28

 

2.2.4 Utländska företag 

Även andelar i utländska motsvarigheter till aktiebolag och ekonomiska 
föreningar kan vara näringsbetingade. De generella kraven i 24 kap. 13-14 
§§ IL skall dock vara uppfyllda, dvs ägarkravet och villkorskraven.  Skälet 
till att utländska motsvarigheters andelar skall vara näringsbetingade är för 
att underlätta de fria kapitalrörelserna inom Europeiska unionen och att un-
derlätta  internationella etableringar. Utöver de förutsättningar som gäller 
för andelar i svenska företag, krävs att den utländska juridiska personen är 
jämförligt beskattad med ett svenskt företag. Kravet på jämförlig beskatt-
ning är för att skydda den svenska skattebasen mot ränteavdragsarbitrage.29 
Räntavdragsarbitrage innebär något förenklat att ett bolag i Sverige som 
väntar vinst de närmaste åren tar upp ett lån som det sedan ger som ett kapi-
                                                 
25 Prop. 2002/03:96, s. 91. 
26 Se under 2.1.1. 
27 Prop. 2002/03:96 s. 84 ff. 
28 Prop. 2002/03:96 s. 95. 
29 SOU 2001:11, s. 155. 
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taltillskott  till ett dotterbolag i ett lågskatteland. Dotterbolaget kan därefter 
sätta in kapitaltillskottet på bank med en bra ränta och låta kapitalet växa. 
Det svenska företaget kan sedan dra av räntorna på lånet och minskar på så 
sätt den vinst som ska redovisas i Sverige. Följden blir att det utländska dot-
terbolaget samlar på sig lågbeskattade eller obeskattade vinster. Det svenska 
bolaget kan i sin tur tillgodogöra sig skattefria utdelningar eller kanske som 
kapitalvinst om det utländska bolaget säljs.30 Kravet på jämförlig beskatt-
ning slopas när de nya reglerna för CFC-beskattning börjar tillämpas.31 Vill-
koren som gäller för om kapitalvinster skall vara skattefria gäller även vid 
utdelning av näringsbetingade andelar.  
 
För andelar i ett företag som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i 
EU finns en utvidgning av definitionen av näringsbetingad andel. B
melsen fanns tidigare i 24 kap. 22 § IL och innebar att en sådan andel oc
räknades som näringsbetingad om innehavet motsvarade 25 procent eller 
mer av andelskapitalet i företaget och även om andelen var en lagertillgång. 
Bestämmelsen finns nu i 24 kap. 16 § IL, och som en konsekvens av
ändringar som skett i regelverket har procentsatsen sänkts till tio procent.
Kravet på jämförlig beskattning måste dock vara uppfylld.

estäm-
kså 

 de för-
 
de 

 på 

                                                

32 Den utvidga
definitionen på näringsbetingade andelar får därigenom genomslag även
kapitalvinster eftersom sådan är skattefri om andelen anses som näringsbe-
tingad. Bestämmelserna har sin grund i moder- dotterbolagsdirektivet 
(90/435/EEG).33

 

2.2.5 Förluster på intresseföretagsanknutna fordringar 

För att motverka kringgåenden av reglerna om slopad avdragsrätt för kapi-
talförluster på näringsbetingade andelar var det även nödvändigt med be-
gränsningar i avdragsrätten för vissa andra slag av kapitalförluster.34 Det 
som regeringen i första hand hade i åtanke var moderbolagens möjligheter 
att finansiera dotterbolag med lån istället för med eget kapital och därmed få 
avdrag för förlust på fordringen på dotterbolaget om det skulle komma på 
obestånd. Följande exempel kan belysa problemet. Ett av moderbolaget hel-
ägt dotterbolag gör en investering. Investeringen finansieras genom ett lån 
från moderbolaget. Det egna kapitalet i dotterbolaget är lågt. Om invester-
ingen faller väl ut ökar värdet på aktierna i dotterbolaget som sedan kan 
säljas med vinst utan beskattning. Skulle istället investeringen misslyckas, 
skulle moderbolaget kunna sälja sin fordran på dotterbolaget och därigenom 
få en avdragsgill förlust.35 Syftet med den slopade avdragsrätten för denna 

 
30 Prop. 2002/03:96, s. 71. 
31 Prop. 2003/04:10 s. 51. Istället för jämförlig beskattning anses nettoinkomsten lågbeskat-
tad om den inte beskattas eller beskattats lindrigare än den beskattning som skulle ha skett i 
Sverige om 55 procent av inkomsten beskattats hos ett svenskt AB (mindre än 15,4 pro-
cents skatt på inkomsten). 
32 Kravet på jämförlig beskattning slopas den 1 januari 2004 när nya CFC-regler träder i 
kraft. 
33 Prop. 2002/03:96 s. 105 ff. 
34 Prop. 2002/03:96 s. 136. 
35 Tivéus, SN 5/2003 s. 288. 
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typ av förluster är för att förhindra skattearbitrage som i exemplet ovan. 
Med företag i intressegemenskap menas ett företag som ett annat företag, 
direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt36 
inflytande i eller om två företag står under huvudsak gemensam ledning (25 
a kap. 2 § IL). Även andra konstellationer av intressegemenskap förvägras 
förlustavdrag, till exempel två aktiebolag som tillsammans äger ett tredje 
aktiebolag.   
 
Det finns även andra möjligheter till kringgåenden med intresseföretagsan-
knutna tillgångar. Kapitalförluster på en rätt till andel i vinst hos ett företag i 
intressegemenskap med det säljande företaget får inte heller dras av. Likaså 
får inte förluster på köpoptioner dras av. Avdragsförbudet gäller endast när 
fordringen eller rättigheten uppkommer när företagen är i intressegemen-
skap.37

 

2.2.6 Kupongskatt  

För en utdelningsberättigad utländsk juridisk person föreligger skyldighet 
att betala kupongskatt om utdelningen inte är hänförlig till verksamhet som 
bedrivs från ett fast driftställe i Sverige. Detta gäller inte utdelningar som 
omfattas av CFC-reglerna (4 § första stycket kupongskattelagen – KupL). 
Undantag från skattskyldigheten gäller också för vissa juridiska personer 
inom EU:s gränser vid ett innehav av minst 25 procent av andelskapitalet. 
Det har inte heller förelegat någon skattskyldighet för utländska juridiska 
personer utanför EU, om den juridiska personen är ett utländskt bolag och 
innehar minst 25 procent eller mer av andelsinnehavet i det utdelande bola-
get. Genom många av de skatteavtal som Sverige ingått kan det vara till-
räckligt med en ägarandel om 10 procent för att kupongskatt inte skall tas 
ut. Skattskyldighet föreligger inte heller för ett utländskt bolag om beskatt-
ningen i hemviststaten är likartad med den som gäller för svenska aktiebo-
lag. Ett utländskt bolag anses alltid vara en utländsk juridisk person om det 
hör hemma och är skattskyldig i en stat som Sverige har ingått skatteavtal 
med (2 kap. 5a § IL). 
 
I och med att de interna svenska reglerna för skattefrihet på utdelningsin-
komster har förändrats, så har detta även påverkat bestämmelserna som av-
ser utdelning som lämnas till utländska företag. Kupongskatt skall därför 
inte utgå om de aktier som utdelningen avser skulle ha varit näringsbetinga-
de andelar om det utländska bolaget hade varit ett svenskt företag. Vid pröv-
ningen av om andelen är näringsbetingad ska villkoren om ett röstetal på 10 
procent eller att andelen inte är marknadnoterad vara uppfyllda. Däremot 
finns det av administrativa skäl ingen möjlighet att åberopa betingan-
deregeln i kupongskattesammanhang. En marknadsnoterad andel får ju inte 
avyttras eller upphöra att vara näringsbetingad inom ett år från det att den 
blivit näringsbetingad. Eftersom kupongskatten är en definitiv källskatt 

                                                 
36 Med uttrycket väsentligt avses minst 40 procent, (Prop. 1999/2000:2 del 1 s. 505). 
37 Prop. 2002703:96 s. 136 ff. 
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måste det redan vid utdelningstillfället kunna avgöras om villkoret är upp-
fyllt eller inte.38

 
 
 

                                                 
38 Prop. 2002/03:96 s. 151 f.  
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3 CFC-lagstiftningen 

3.1 Bakgrund 

CFC står för ”Controlled Foreign Corporation” som betyder ”kontrollerade 
utländska företag”. Det engelska uttrycket kommer av att USA var det första 
landet som införde CFC-lagstiftning och har fått tjäna som förebild för 
andra staters CFC-regler.39

 
De första reglerna infördes i USA redan 1934 och innebar att de amerikans-
ka aktieägarna löpande beskattades för delar av amerikanska bolags inkoms-
ter. Denna lagstiftning benämndes ”Personal Holding Companies” och med-
förde att inkomster överfördes till utländska företag för att amerikanska del-
ägare skulle undvika den löpande beskattningen. Dessa regler utvidgades 
några år senare till att även omfatta utländska företag ” Foreign Personal 
Holding Companies” och blev därmed den första CFC-lagstiftningen i värl-
den. Lagstiftningen har senare utvecklats i flera regelsystem. Den ursprung-
liga tanken med lagstiftningen var inte att löpande beskatta inkomster i ut-
ländska företag utan för inkomster i inhemska företag.40 En svaghet med 
den senare lagstiftningen var att det var endast fysiska personer som kunde 
delägarbeskattas. Detta gjorde det möjligt att skjuta upp beskattningen på 
delägarnivå om det utländska bolaget ägdes av juridiska personer. Reglerna 
förutsatte också att inkomsterna till övervägande del skulle härröra från pas-
siv verksamhet. För att komma tillrätta med svagheterna i systemet infördes 
1962 Subpart F-reglerna. Reglerna krävde att det utländska företaget skulle 
kontrolleras av ett fåtal personer med skattemässig hemvist i USA. För att 
inte det skulle gå att sprida aktieinnehavet och därigenom undvika en lö-
pande delägarbeskattning, infördes ”Foreign Investment Income Compani-
es” samma år. Dessa regler fordrade för beskattning att det amerikanska 
ägandet skulle uppgå till 50 procent av andelarna i det utländska bolaget och 
för att denna gräns inte  skulle utnyttjas infördes kompletterande regler, 
”Passive Foreign Income Companies”, där kontrollrekvisitet slopades. Ter-
men ” CFC” används som ett samlingsbegrepp för de nämnda regelverken i 
den amerikanska lagstiftningen, men även som ett begrepp för de regler som 
uvecklades i Subpart F.41

 
De svenska CFC-reglerna infördes 1990. Innan dess hade Sverige en be-
gränsad CFC-lagstiftning från 1933, kallad Luxemburgsparagrafen. Paragra-
fen innebar att utländska bolag som hade sin verkliga ledning i Sverige be-
skattades här enligt reglerna för ekonomiska föreningar. Luxemburgparagra-
fen skiljer sig från CFC-reglerna genom att det var det utländska bolaget 
                                                 
39 Wenehed, Lars-Erik: CFC-Lagstiftning, En studie av CFC-beskattning i belysning av den 
internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral 
beskattning samt beskattning efter skatteförmåga, Juristförlaget, Lund 2000, s. 29. 
40 Wenehed, Lars-Erik, SN 2003 s. 601.  
41 Wenehed, CFC-Lagstiftning, s. 239 ff. 
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som beskattades och inte delägarna. Luxemburgsparagrafen togs bort 1994 
och därefter var det endast CFC-lagstiftningen som fick kontrollera att över-
förda inkomster till utländska bolag blev delägarbeskattade.42

 

3.2 CFC-reglernas syfte 

CFC-reglerna riktar sig generellt mot bolag hemmahörande i en stat, men 
som på grund av inflytandeställningen i bolaget anses kontrollerat av del-
ägare i en annan stat. Huvudprincipen inom svensk internationell skatterätt 
gäller att delägare inte beskattas för sina inkomster i en utländsk juridisk 
person förrän vinsten tas hem genom utdelning eller när andelarna avyttras. 
CFC-reglerna bryter mot denna princip och beskattar delägarna löpande för 
den vinst som flyter in i bolaget.43 Syftet med reglerna är att förhindra eller 
försvåra skatteplaneringsåtgärder genom transaktioner med lågbeskattade 
utländska juridiska personer, som kan leda till att den svenska skattebasen 
urholkas.44 Det kan handla om ränteavdragsarbitrage45 eller andra transak-
tioner som innebär att inkomster, till exempel genom felaktiga internpriser, 
överförs till koncernbolag i lågskattestater för att sedan tas hem i form av 
skattefri utdelning eller kapitalvinst. Ett aktiebolag som innehar näringsbe-
tingade andelar i ett lågbeskattat utländskt företag ska normalt beskattas för 
sin andel av detta resultat.  
 
De svenska CFC-reglerna utgår från jurisdiktionsmetoden, vilket innebär 
att alla inkomster, det vill säga både passiva som aktiva, i utländska företag 
med hemvist i vissa stater46 blir löpande beskattade hos företagets delägare. 
De stater som tillämpar jurisdiktionsmetoden har en effektiv skatt som högst 
skall uppgå till en i CFC-lagstiftningen föreskriven nivå, dvs en jämförel-
seskatt.47 Motsatsen till jurisdiktionsmetoden är transaktionsmetoden48, 
vilket innebär att beskattningens storlek i det utländska bolaget är av mindre 
betydelse. Vikten läggs istället på den bakomliggande transaktionen, det vill 
säga på vilken typ av transaktion inkomsten har uppstått, i huvudsak passiva 
inkomster.49 Danmark är bland annat ett av de länder som tillämpar transak-
tionsmetoden. 
 

                                                 
42 Wenehed, CFC-Lagstiftning, s. 346-347. 
43 Lauritzen, Suzanne: Analys av den svenska CFC-lagstiftningen – en effektiv skatte-
flyktslagstiftning?,  SN 1998 s. 826. 
44 Wenehed, CFC-lagstiftning, s. 346 f.  
45 Se under rubrik 2.2.4. 
46 Stater som har en CFC-lagsstiftning utformad enligt jurisdiktionsmetoden: Finland, 
Frankrike, Indonesien, Japan, Korea, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Portugal Sverige, Syd-
afrika, Ungern och Storbritannien, Wenehed, s. 45, not 137. 
47 Wenehed, s. 45. Den jämförliga beskattningen slopas och en prövning får göras för att se 
om en inkomst är lågbeskattad eller inte. En inkomst skall anses lågbeskattad om den inte 
beskattas med, i dagsläget minst 15,4 procent, det vill säga 55 procent av den svenska skat-
tesatsen på 28 procent. 
48 Australien, Danmark, Kanada, Norge, Spanien, Sydafrika och Tyskland är stater som 
tillämpar transaktionsmetoden.  
49 Wenehed, s. 46. 
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3.3  Tidigare CFC-regler 

De svenska CFC-reglerna fanns tidigare i 6 kap. 15-16 §§ IL och innebar att 
om en svensk skattskyldig delägare innehade eller kontrollerade åtminsto-
ne10 procent av kapitalet eller rösterna i en utländsk juridisk person, som 
inte räknades som ett utländskt bolag enligt 6 kap. 8-10 §§ IL, blev löpan-
de beskattad för bolagets inkomster. Wenehed ansåg att denna gräns på 10 
procent var märklig eftersom vid en så låg gräns hade delägaren inget infly-
tande.50 Bolaget skulle också vara kontrollerat av svenska skattskyldiga vil-
ket innebar att de skulle inneha minst 50 procent av det utländska bolagets 
kapital och röster.51 Begreppen tillkom för att klargöra vem eller vilka sub-
jekt som var skattskyldiga, när en utländsk sammanslutning mottog inkoms-
ter som de var skattskyldiga för i Sverige, samt om en delägare i Sverige 
skulle bli löpande beskattad.52 Med utländsk juridisk person avses en 
sammanslutning som enligt lagstiftningen i den stat där den hör hemma har 
rättskapacitet, det vill säga,  kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter 
och föra talan inför domstolar och andra myndigheter, samt vars förmögen-
hetsmassa de enskilda delägarna inte fritt kan förfoga över. För att den ut-
ländska juridiska personen skall anses som ett utländskt bolag måste det 
finnas ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och den stat där den juri-
diska personen är hemmahörande eller att beskattningen är likartad med den 
som gäller för svenska aktiebolag. Företag som är etablerade i de länder som 
var upptagna på den tidigare ”vita listan” utgjorde alltid ett utländskt bolag.  
 

3.4 Nya CFC-regler 

Förslaget till ändrade CFC-regler53 är en konsekvens av de nya reglerna om 
skattefrihet på kapitalvinster och utdelning på näringsbetingade andelar. De 
skärpta CFC-reglerna ansågs vara nödvändiga för att skydda den svenska 
skattebasen samt att de nuvarande reglerna ansågs vara otillräckliga för att 
kunna motverka oönskade skatteplaneringstransaktioner, bland annat förfa-
randen som innebär ränteavdragsarbitrage.54 Det tidigare förslaget i betän-
kandet SOU 2001:11 blev i remissbehandlingen starkt kritiserat. Det ansågs 
alltför schabloniserat och kunna ge upphov till svåra gränsdragningsproblem 
mellan passiva och aktiva intäkter.55 Utredaren föreslog också i utredningen,  
en generell definition av vad som skulle inbegripas i passiva intäkter och 
därmed en övergång från en jurisdiktionsmetod till en transaktionsmetod.56 
Många remissinstanser var starkt kritiska till den föreslagna regleringen och 

                                                 
50 Wenehed, s. 373. 
51 Wenehed, s. 345. 
52 Pelin, Lars: Internationell skatterätt Ur ett svenskt perspektiv, Studentlitteratur, Lund, 
2000 s. 55. 
53 De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på beskattningsår 
som börjar efter utgången av år 2003. 
54 Prop. 2003/04:10 s. 50f. 
55 Promemoria Fi2001/709, oktober 2002 s. 9. 
56 SOU 2001:11 s. 205f. 
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ansåg att denna skulle strida mot ingångna skatteavtal samt mot EG-rätten.57 
Eftersom utredarens förslag blev starkt kritiserat kom detta att bli omarbetat 
inom finansdepartementet58 och ett delvis helt nytt förslag togs fram som 
därefter granskades av Lagrådet. Lagrådet vidhöll vad de tidigare anfört i 
sitt yttrande över remissen om Skattefri kapitalvinst och utdelning på när-
ingsbetingade andelar, att det inte var bra att dela upp ett lagförslag som har 
så nära samband med varandra.59 Detta gäller framförallt den så viktiga 
förutsebarheten. När lagstiftning delas upp som är förbundna med varandra 
kan det vara svårt för de aktörer som verkar på den svenska marknaden och 
för företag som funderar på att etablera sig i Sverige.60 Vidare ansågs att det 
hade varit önskvärt med en lagstiftning som relaterats till CFC-
lagstiftningen i andra länder, samt att förenligheten med EG-rätten fick an-
ses oklar med tanke på att EG:s primärrätt, ger EG-domstolen ett stort ut-
rymme för egna bedömningar.61 Tanken bakom de nya reglerna är att und-
vika dessa gränsdragningsproblem samt att CFC-beskattning endast skall 
träffa utländska verksamheter som typiskt sätt kan generera obehöriga skat-
tefördelar.  
 

3.4.1 Delägare i en utländsk juridisk person 

Med delägare i en utländsk juridisk person avses en skattskyldig fysisk eller 
juridisk person som direkt eller indirekt, genom andra utländska juridiska 
personer innehar eller kontrollerar minst 25 procent av den utländska 
juridiska personens kapital eller röster vid utgången av delägarens beskatt-
ningsår. Endast obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga med 
andelar knutna till ett fast driftställe i Sverige skall omfattas.62

 

3.4.1.1 Direkt och indirekt ägande 
 
Nuvarande CFC-regler tillämpas bara på direkt ägande vilket lätt kan kring-
gås genom att inskjuta ett utländskt holdingbolag mellan det svenska företa-
get och CFC-bolaget. Enligt förarbetena har de nu gällande CFC-reglerna 
tillämpats i liten utsträckning eftersom dessa varit, som nämnts, lätta att 
kringgå. Därför kommer nu detta att ändras till att även gälla indirekt ägan-
de vilket innebär att inkomster hos ett utländskt företag som ägs av en 
svensk fysisk eller juridisk person, genom ett eller flera andra utländska 
bolag blir beskattade. Denna ändring kan innebära att företagen drabbas av 
en ökad skattebelastning med omfattande omstruktureringsåtgärder som 
följd.63  
 

                                                 
57 Prop. 2003/04:10 s. 45. 
58 Promemoria Fi2001/709. 
59 Prop. 2003/04:10 s. 42. 
60 Melbi, Ingrid, Slopad kapitalvinstbeskattning, SvSkT 4/2003 s. 247-248. 
61 Prop. 2003/04:10 s. 42. 
62 Prop. 2003/04:10 s. 52. 
63 Prop. 2003/04:10 s. 56. 
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3.4.1.2 Kontroll 
 
I det förslag som utredaren lade fram i 2002 års promemoria ansågs ett in-
nehav om 10 procent av den utländska juridiska personens kapital vara till-
räckligt.64 Innehavsgränsen på 10 procent blev starkt kritiserat av ett flertal 
remissinstanser som ansåg att detta satts för lågt. Wenehed kritiserade också  
innehavsgränsen på 10 procent. Han menade att vid ett så litet ägande ut-
övar delägaren inte någon kontroll av det utländska företaget, och om grän-
sen hade fastslagits borde CFC-reglerna istället benämnas FC-regler efter-
som ägaren inte skulle ha någon kontroll av företaget.65

 
Om det inte föreligger något undantag från CFC-beskattning, skall en 
svensk delägare i en utländsk juridisk person med en lågbeskattad inkomst, 
som direkt eller indirekt, genom andra utländska personer äger eller kontrol-
lerar företaget ta upp denna till beskattning i förhållande till sin andel av 
kapitalet. Villkoret är att ägandet omfattar minst 25 procent av rösterna eller 
kapitalet i det utländska företaget vid utgången av beskattningsåret. Tanken 
är att det inte längre ska gå att undvika CFC-reglerna genom att föra över 
ägandet till exempelvis en trust66 där ägaren fortfarande har kvar en stor del 
av kontrollen.67 Kravet på ett innehav om 10 procents övergavs och höjdes 
till 25 procent, dels för den massiva kritiken av den låga nivån och för att 
gränsen ansågs som låg vid en internationell jämförelse. Kravet på att 
svenska andelsägare sammanlagt kontrollerar minst 50 procent av kapitalet 
eller rösterna slopas, eftersom villkoret ansågs föråldrat och i praktiken 
svårt att tillämpa. Villkoret ansågs vidare skapa rättsosäkerhet eftersom det 
kunde vara omöjligt att i förväg förutse om reglerna var tillämpliga eller 
inte.68 Sammanfattningsvis är definitionen av begreppet kontroll ganska 
bred och innefattar alla former av praktiskt inflytande i bolaget. 
 

3.4.1.3 Obegränsat och begränsat skattskyldiga 
 
Både obegränsat och begränsat skattskyldiga skall omfattas av bestämmel-
serna. Eftersom begränsat skattskyldiga med ett fast driftställe i Sverige 
omfattas av de nya reglerna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinster 
på näringsbetingade andelar, anser regeringen att även denna kategori skall 
omfattas av CFC-reglerna.69

 

                                                 
64 Promemoria Fi2001/709, oktober 2002 s. 9. 
65 Wenehed, Lars-Erik, Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste för-
slaget till CFC-lagstiftning, SN 2003 s. 603. 
66 En trust är en förbindelse mellan personer där den ene har makt att förfoga över viss 
egendom och där den andre personen uppbär intäkt från egendomen. Begreppet trust finns 
inte i svensk lagstiftning.  Den svenska motsvarigheten till trust är stiftelse. 
67 Privata Finanser, Nya utlandsregler får hård kritik, 
http://www.privatafinanser.com/cfc.html, 2003-12-09. 
68 Prop. 2003/04:10 s. 54 ff. 
69 Prop. 2003/04:10 s. 53. 
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3.4.2 Lågbeskattade inkomster – huvudregeln 

Den huvudsakliga innebörden i det omarbetade förslaget är att en allmän 
regel definierar vad som skall anses som lågbeskattade inkomster och där-
med enligt huvudregeln träffas av CFC-beskattning.70 Det tidigare kravet på 
en jämförlig beskattning på minst 15 procent slopas. Jämförelsekravet inne-
bär att en mottagen utdelning på näringsbetingade andelar i ett utländskt 
företag, beskattas som om företaget hade varit svenskt med motsvarande 
inkomster.71 De stater som Sverige har skatteavtal med, anses alltid ha en 
jämförlig beskattning.72  
 
Enligt den nya huvudregeln ska det göras en fiktiv svensk skatteberäkning 
för att fastställa om de inkomster en utländsk juridisk person tar emot skall 
anses som lågbeskattade eller inte. En inkomst skall anses lågbeskattad om 
den inte beskattas med, i dagsläget minst 15,4 procent, det vill säga 55 pro-
cent av den svenska skattesatsen på 28 procent. Regeln tar också sikte på 
nettoinkomster och inte som i betänkandet bruttoinkomster. 
 

3.4.3 Vita listan - kompletteringsregeln 

Liksom tidigare regler ska länder som räknas upp i en ”vit lista” undantas 
från CFC-beskattning. Den tidigare ”vita listan” omfattade stater med vilka 
Sverige hade ingått skatteavtal. Den nya listan omfattar istället alla världens 
länder, och för varje land anges det om CFC-beskattning kan komma ifråga 
och i så fall för vilka verksamheter. De stater som inte omfattas av listan är 
stater som enligt OECD har klassificerats som icke samarbetsvilliga skatte-
paradis, har låg eller obefintlig bolagsskatt samt stater som har omfattande 
och svåröverskådliga förmånsregler. Tanken är att listan skall uppdateras 
kontinuerligt.73 Syftet med denna kompletteringsregel och den bifogade 
listan är för att öka förutsebarheten och att underlätta både för berörda myn-
digheter och de skattskyldiga. Regeringen anser att med den nya globala 
listan behövs det inte göras någon speciell utredning om CFC-beskattning 
skall utgå eller inte utan detta skall lätt kunna utläsas av listan.74 Mattias 
Dahlberg ger i sin artikel förslag på hur han tycker ”listan” istället kunnat 
utformas. Han anser att den nuvarande vita listan med dess länk till skatte-
avtalen skulle kunna behållas om Sverige fortsatte med skatteavtalspolitiken 
och infogade uteslutningsartiklar i avtalen. De stater som inte ville förhand-
la fram sådana artiklar, skulle tas bort ifrån den vita listan. Dahlberg menar 
att risken att bli borttagen från listan skulle fungera som påtryckningsmedel 
för förhandlingsovilliga stater. Som ett komplement till den vita listan skulle 

                                                 
70 Prop. 2003/04:10 s. 51. 
71 Lodin m.fl. s. 510. 
72 Lodin m.fl. s. 510. 
73 Prop. 2003/04:10 s. 76 ff. 
74 Prop. 2003/04:10 s. 72. 
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även en svart lista kunna införas för stater som Sverige inte har några dub-
belbeskattningsavtal med och som inte har någon acceptabel beskattning.75   
 

3.5 CFC-reglerna och EG-rätten 

Ett av gemenskapens grundläggande syften är att upprätta en gemensam 
marknad (art. 2 EGF). Detta skall bland annat innefatta en inre marknad, det 
vill säga att det får inte föreligga några hinder för att  varor, personer, tjäns-
ter och kapital, fritt skall kunna röra sig över gränserna. Enligt artikel 10 
EGF  (lojalitetsprincipen)  skall medlemsstaterna avstå från sådana åtgärder 
som kan äventyra att fördragets mål inte uppnås. Trots att det inte har utfär-
dats några direktiv mot hinder för den fria rörligheten, slog EG-domstolen 
fast att artiklarna i fördraget i sig själv är tillämpliga. Denna praxis utmyn-
nade i avoir-fiscalmålet 198676, där domstolen fann att skattebestämmelser 
som hindrade den fria etableringsrätten kan åsidosättas direkt med stöd av 
fördraget.77  
 

3.5.1 Etableringsfriheten 

Etableringsfrheten enligt artiklarna 43, 46 och 48 EGF innebär att närings-
idkare  som är medborgare i EU, fritt kan etablera näringsverksamhet i ett 
annat medlemsland. Med etablering avses integrering i en nationell ekono-
mi.78 I EG-domstolens praxis framgår det tydligt att både öppen som dold 
diskriminering är förbjuden. I Gebhard-målet79 förklarade domstolen att 
etableringsfriheten inte bara innehåller ett diskrimineringsförbud utan även 
ett förbud mot andra hindrande åtgärder.80  ICI-målet81 visade att det inte är 
tillåtet för medlemsstater att ha skatteregler som hindrar eller försvårar för 
företag att etablera sig eller att driva bolag i andra stater. Enligt EG-
domstolens praxis kan ett hinder i den fria etableringen accepteras om skat-
tesystemets koherens kräver detta.82 Dahlberg anser att den gällande CFC-
lagstiftningen torde strida mot EG-fördragets stadgande om etableringsfri-
het, eftersom CFC-lagstiftningen utgör en restriktiv åtgärd vidtagen i Sveri-
ge, när en etablering företas i ett annat land i gemenskapen. Skulle beskatt-

                                                 
75 Dahlberg, Mattias: Förslag till ny CFC-lagstiftning – 2002 års departementspromemo-
ria, SkatteNytt 2003 s. 59. 
76 Mål 270/83 avoir fiscal (1986) ECR 273. Fråga i målet var om Frankrike öppet diskrimi-
nerade utländska företag. Frankrike tillämpade ett avoir fiscal-system (skatteavräkningssy-
stem) för att lindra den ekonomiska dubbelsbeskattningen som gjorde att utländska företag 
med fast driftställe i Frankrike inte fick något skattetillgodohavande. EG-domstolen fann 
att de franska reglerna diskriminerade utländska företag. 
77 Lodin m.fl. s. 538. 
78 Dahlberg, Mattias, SvSkT 9/2001 s. 829. 
79 Mål C-55/94. 
80 Dahlberg, SvSkT 9/2001 s. 830. 
81 Mål C-264/96 ICI. 
82 Bergström, Sture, SN 2000 s. 667 ff. 
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ningen i den andra staten vara lägre än i Sverige resulterar detta i att deläga-
ren ändå tvingas erlägga svensk bolagsskatt.83  
 
I förarbetena har regeringen bedömt att de föreslagna CFC-reglerna är för-
enliga med EG-fördragets regler om etableringsfrihet. De nya reglerna anses 
skapa mer likvärdiga förutsättningar för de svenska företagen, eftersom de 
behandlas på samma sätt oberoende av om de äger andelar i ett svenskt eller 
utländskt dotterbolag.84 Ett flertal remissinstanser var av motsatt åsikt.85 
Även Rabe instämmer med Dahlbergs ståndpunkt att CFC-beskattningen 
strider mot EG-rätten och kan ses som ett hinder mot etableringsrätten enligt 
artikel 43 EGF. Rabe kritiserar starkt både regering och riksdag att inte följa 
EG-fördragets syfte och står undrande över, att trots EG-domstolen i flera 
mål ansett att Sverige har en lagstiftning som hindrar en fri etablering, fort-
sätter att stifta lagar som strider mot fördragets syfte. I Lankhorst-Hohorst-
målet86 fann EG-domstolen att den tyska lagstiftningen om underkapitalise-
ring stred mot just själva syftet i artikel 2 i EG-fördraget. Rabe menar, mot 
bakgrund av domstolens resonemang i målet, att även de nya CFC-reglerna 
strider mot EG-fördragets syfte och att Lankhorst-Hohorstdomen utgör ett 
ytterligare bevis på att utformningen av medlemsländernas skattesystem 
måste stå i samklang med EG-rätten.87  
 

3.5.2 Den fria rörligheten för kapital 

Enligt artikel 56 EGF skall alla inskränkningar i de fria kapitalrörelserna 
mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredje land vara för-
bjudna. Det finns ingen klar definition av vad som avses med kapitalrörel-
ser. Den bestämning som kan göras, i EG-rättslig mening, är att syftet med 
överföring av kapital mellan länderna är att investera kapitalet  i ett annat 
medlemsland.88 Om EG-domstolen har bedömt att en åtgärd utgör ett hinder 
mot rätten till att fritt kunna etablera sig i ett annat medlemsland, görs ingen 
bedömning om åtgärden även varit ett hinder mot de fria kapitalrörelserna. 
Det räcker alltså att det föreligger ett hinder mot någon av friheterna.89 
CFC-beskattning innebär att delägarna inte får skjuta upp sin beskattning. 
Denna tidigareläggning av beskattningen kan vara en likviditetsmässig 
nackdel för delägaren, vilket visades i X och Y-målet.90 EG-domstolen kon-
staterade att en lagstiftning som hindrade en uppskjuten beskattning, som 
var möjlig i nationella transaktioner, skapade en likviditetsmässig nackdel 
som innebar en restriktion av de fria kapitalrörelserna.91 Wenehed är av den 
                                                 
83 Dahlberg, SvSkT 9/2001 s. 837. 
84 Prop. 2003/04:10 s. 106. 
85 Prop. 2003/04:10 s. 105. 
86 C-324/00[1] Lankhorst-Hohorst. 
87 Rabe, Gunnar, SN 4/2003 s.  
88 Ståhl-Österman, EG-skatterätt, s. 114. 
89 Wenehed, SN 2003 s. 605. 
90 C-436/00; X och Y-målet. Fråga var om skillnad kunde göras rörande beskattningskon-
sekvenser när överlåtelser av aktier till underpris skedde till ett svenskt företag utan ut-
ländskt ägande, eller till ett svenskt företag med utländskt ägande. 
91 C-436/00 p. 70. 
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uppfattningen att en löpande beskattning av delägaren för inkomster i en 
utländsk juridisk person ska ses som en restriktion för de fria kapitalrörel-
serna.92 Regeringens bedömning är den motsatta och anser att de förslagna 
reglerna är förenliga med EG-fördragets regler om fri rörlighet för kapital. 
Detta ställningstagande grundas på en dom i EFTA-domstolen93 (E-1/00, 
State Debt Management Agency). Domstolen gjorde en närmare precisering 
av EG-domstolens rättspraxis (C-478/98)94 när denna har uttalat att i fall där 
nationella lån behandlas förmånligare än utländska lån, föreligger inte nå-
gon begränsning av den fria rörligheten för kapital. Regeringen anser vidare 
att den föreslagna CFC-lagstiftningen omfattas av undantaget i artikel 58.1 a 
EGF, som säger att nationella bestämmelser som skiljer mellan skattebetala-
re som investerat sitt kapital på olika orter är tillåtna. Bakgrunden till att 
regeringen anser denna undantagsregel tillämplig är att CFC-lagstiftningen 
fanns i svensk skatterätt före den 31 december 1993 och i förklaring nr 7 till 
Fördraget om Europeiska unionen, är CFC-lagstiftningen ett sådant undan-
tag som omfattas av denna artikel. Enligt domstolens praxis kan lagstiftning 
som tillkommer efter detta datum anses utgöra en del av sådan tidigare lag-
stiftning om den i huvudsak är identisk eller om den inskränker eller avskaf-
far hinder för den fria rörligheten. Regeringen anser att den ändrade CFC-
lagstiftningen sammantaget innebär mindre risker för konflikter mellan na-
tionell rätt och den fria rörligheten för kapital än den tidigare lagstiftningen. 
Regeringen medger dock att förklaringen inte kan användas vid EG-
domstolen som rättslig grund för en talan, men att domstolen kan använda 
sig av förklaringen vid en tolkning av EG-fördraget.95

 

3.6 CFC-reglerna och skatteavtalen 

Sverige har ett stort skatteavtalsnät med andra stater som alla grundar sig på 
OECD:s modellavtal. Dubbelbeskattningsavtalens huvudsakliga syfte är att 
reglera beskattningen av transaktioner mellan avtalsstater, för att förhindra 
att samma inkomst blir beskattad två gånger. Anvisningarna i avtalet utgör 
endast rekommendationer det vill säga de är inte juridiskt bindande.96 Det 
huvudsakliga tillämpningsområdet är den juridiska dubbelbeskattningen 
men inbegriper även den ekonomiska dubbelbeskattningen. Eftersom det 
kan utgå en källskatt på utdelningar av  CFC-inkomster kan detta medföra 
en juridisk dubbelbeskattning. CFC-beskattning kan också medföra ekono-
misk dubbelbeskattning eftersom det utländska bolaget och dess delägare 
blir beskattade för samma inkomst.97 Enligt Wienkonventionen ska det inte 
                                                 
92 Wenehed, SN 2003 s. 606. 
93 EFTA-domstolen består av tre domare och är placerad i Luxemburg. Domstolens avgö-
randen är formellt sett inte bindande för de nationella domstolarna i EFTA-länderna utan 
har karaktären av ”advisory opinions”. Det är framförallt norska domstolar som har begärt 
förhandsavgöranden. Bernitz m fl: Europarättens grunder, s. 166. 
94 C-478/98 Kommissionen mot Belgien; Belgien hade underlåtit att uppfylla sina skyldig-
heter enligt artikel 56 genom att förbjuda personer som är bosatta i Belgien att förvärva 
fondpapper inom ramen för ett obligationslån som emitterats i utlandet. 
95 Prop. 2003/04:10 s. 110. 
96 Pelin, s. 160. 
97 Wenehed, s. 92. 
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vara möjligt att genom den nationella lagstiftningen ändra redan ingångna 
avtal.98 Wenehed anser att när en stat inför CFC-lagstiftning, bör denna inte 
påverka de redan ingångna skatteavtalen, men skulle lagstiftningen strida 
mot skatteavtalen är det avtalet som har företräde. CFC-lagstiftningen före 1 
januari 2004 kolliderade inte med dubbelbeskattningsavtalen eftersom dessa 
var sammanfogade genom den ”vita listan”. Utländska juridiska personer 
som hade hemvist i en stat och som var upptagna på listan blev inte CFC-
beskattade eftersom dessa sågs som utländska bolag. 
 
Sveriges CFC-regler utgår som bekant från jurisdiktionsmetoden, vilken 
innebär att både aktiva som passiva inkomster träffas av reglerna. I Wene-
heds tolkning av kommentarerna till modellavtalets artikel 1 punkten 26, 
framgår det att inkomster från aktiv affärsverksamhet inte skall träffas av 
CFC-lagstiftningen. Med denna tolkning skulle de svenska reglerna kunna 
utgöra en så kallad tax treaty override. I en rapport från OECD99 framgår att 
tax treaty override föreligger när en stats interna rätt står i strid med regler 
antingen i ett särskilt skatteavtal eller i samtliga skatteavtal som gäller i den 
staten. Det är endast  ”uppenbara motsättningar” till de olika åtaganden som 
finns i skatteavtalen som har studerats.100 Dahlberg har en annan tolkning än 
Wenehed och menar att kommentarerna inte utgör något självständigt tolk-
ningsunderlag utan endast belyser den rådande uppfattningen bland OECD:s 
medlemsstater. OECD lämnar det öppet för medlemsstaterna själva att be-
stämma om CFC-reglerna är förenliga med skatteavtalen.101 OECD har dock 
i sin skattekonkurrensrapport från 1998 (Harmful Tax Competition, An 
Emerging Global Issue) i rekommendation nummer 10 ansett att OECD-
kommentaren måste förtydligas för att avlägsna de oklarheter som finns 
gällande förenligheten mellan internrättsliga skatteflyktsregler och OECD:s 
modellavtal.102

 
I en dom från den högsta franska skattedomstolen, Conseil d’Etat, i den så 
kallade Schneiderdomen, fann domstolen att dubbelbeskattningsavtalsrätten 
skall anses ha företräde framför de interna CFC-reglerna. Domstolen gjorde 
en bokstavstolkning av det fransk-schweiziska skatteavtalet och menade att 
om det inte uttryckligen finns en klausul i skatteavtalet som stadgar att det 
är tillåtet med CFC-regler, anses CFC-beskattningen som en tax treaty o
ride.

ver-

ta 
tt i 

                                                

103 Regeringen anser att de svenska CFC-reglerna är förenliga med de 
skatteavtal som Sverige ingått med andra stater. Regeringen anser vidare att 
skatteavtal skall tolkas utifrån den ledning som kommentarerna ger. Det
ställningstagande bygger på RÅ 1996 ref. 84. Regeringen medger dock a
modellavtalet finns det vissa artiklar som vid en isolerad läsning, gör det 

 
98 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) artikel 26. 
99 OECD:s rapport ”Tax Treaty Override”, antogs av OECD:s Råd den 24 november 1989. 
100 Dahlberg, Svensk  skatteavtalpolitik och utländska basbolag, s. 304. 
101 Dahlberg, Svensk  skatteavtalpolitik och utländska basbolag, s. 325. 
102 Dahlberg, Mattias, Skattekonkurrensprojekten inom EU och OECD, SN 1999 s. 217. 
103 Brokelind, Cécile, Är CFC-reglerna förenliga med de bilaterala skatteavtalen? Den 
franska inställningen, SvSkT 2002 s. 657 ff. 
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motiverat att ifrågasätta förenligheten, men att artiklarna skall ses i sitt 
sammanhang.104

 

3.7  Ränteavdragsarbitrage  

Det ursprungliga syftet med CFC-lagstiftningen är att förhindra ränteav-
dragsarbitrage, den så kallade ”räntesnurran”. Beskattningen av kapitalvins-
ter på näringsbetingade andelar utgjorde tidigare ett skydd mot ränteav-
dragsarbitrage vid försäljning. ”Räntesnurran” går ut på, som tidigare 
nämnts, att ett bolag i Sverige som väntar vinst de närmaste åren tar upp ett 
stort lån. Storleken på lånet kan anpassas till den räntekostnad företaget är 
ute efter, det vill säga den vinst som företaget vill uppnå, eftersom ränte-
kostnaderna är avdragsgilla. Det upplånade beloppet investeras i, ett för 
ändamålet bildat dotterbolag, i ett skatteparadis där ingen beskattning sker 
av företagsvinster. Kapitalet placeras av dotterföretaget i någon form av 
räntebärande tillgångar som genererar en avkastning på det belopp som mo-
derbolaget gör avdrag för. När sedan moderbolaget säljer dotterbolaget in-
nehåller detta en vinst som inte beskattats och därmed kommer moderbola-
get att få en stor kapitalvinst. Eftersom varken utdelningar eller kapitalvins-
ter beskattas har moderbolaget omvandlat en skattepliktig rörelsevinst till en 
skattefri utdelning/kapitalvinst.105  
 
För att få någon effekt av ett ränteavdragsarbitrage måste två villkor vara 
uppfyllda: 
 
  skattesatsen för avdraget måste vara högre än skattesatsen för avkast-

ningen, 
  skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan måste vara förhållandevis li-

ten. 
 
Det är vanligt förekommande att de större företagen får bättre räntevillkor 
än de mindre företagen. Genom detta borde det vara bättre förutsättningar 
för de stora företagen att undersöka möjligheterna till ränteavdragsarbitrage. 
Enligt Krister Andersson är det kostsamt för de större företagen att ge sig in 
i ränteavdragarbitrage, eftersom deras balansräkning i så fall kommer att se 
underlig ut. Detta kan därmed påverka investerarnas bedömning av företaget 
och som ett naturligt led även börskursen. Detta medför att företagen får det 
svårt att få hög likviditet i sin aktie och därmed försvinner företagens inci-
tament till ränteavdragsarbitrage. Det är det minskade aktieägarvärdet som 
gör att ”räntesnurran” , i praktiken, inte blir intressant för de större företa-
gen.106   
 
I den undersökning som bifogats i betänkandet är dessa villkor inte uppfyll-
da i Sverige. Skillnaden mellan in- och utlåningsräntor är för stor och för att 

                                                 
104 Prop. 2003/04:10 s. 98.  
105 SOU 2001:11 s. 126. 
106 SOU 2001:11 bilaga 4 s. 399 ff. 
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denna skillnad skulle minska krävs det, en markant ökad konkurrens inom 
den finansiella sektorn. Även Rabe instämmer med vad Krister Anderson 
kommit fram till i undersökningen, det vill säga att ränteavdragsarbitragere-
sonemanget inte är ekonomiskt hållbart vid en bolagsskattesats på 28 pro-
cent.107 Eftersom det redan har förts diskussioner om att sänka bolagsskat-
ten, något som redan är aktuellt i andra länder, anser artikelförfattaren Kris-
ter Andersson att en lagstiftning för att motverka ränteavdragsarbitrage får 
anses som obehövlig.  
 
  
 
 

                                                 
107 Rabe, SN 4/2003 s. 248. 
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4 Holdingbolag 

4.1 Definition av holdingbolag 

Ett holdingbolag är ett bolag som har till enda uppgift att samla flera företag 
under en gemensam förvaltning och kontroll. Holdingbolaget förvaltar olika 
typer av värdepapper utan att bedriva handel med dem och får inte självt 
bedriva någon affärsverksamhet. Genom att holdingbolaget äger företagen 
kan dessa bedriva sina verksamheter helt självständigt. Valet av etablerings-
land beror bland annat på vilket skattesystem det aktuella landet har. Det 
finns några faktorer som kan vara avgörande för valet av etableringsland:  
 
  om det aktuella landet har en låg bolagsskatt, 
  vilket nät av skatteavtal som landet har, 
  hur CFC-lagstiftningen är utformad eller ingen CFC-beskattning alls,  
  om det finns underkapitaliseringsregler, 
  möjlighet till avräkning för utländsk skatt, 
  möjlighet att skattefritt motta koncernintern utdelning, 
  möjlighet att göra skattefria kapitalvinster vid försäljningar av aktier i 

utländska dotterbolag s k participation exemption samt 
  om det finns någon möjlighet att få förhandsavgöranden. 
 
Fördelen med ett holdingbolag är att beskattningen kan skjutas upp, beroen-
de på hur en eventuell CFC-lagstiftning är utformad. Detta kan göras genom 
att vinstmedel som samlas i bolaget inte blir skattepliktiga för ägarna förrän 
vinsten skall delas ut. Det kan också vara så att ägarna inte blir beskattade 
för de vinster som bolaget har samlat på sig, därigenom har holdingbolagets 
ägare undkommit att bli beskattad i sin egentliga hemviststat. Det är också 
möjligt att holdingbolaget kan utnyttja förmåner som bolagets hemviststat 
har förhandlat till sig genom skatteavtal samt andra skatteförmåner som det 
aktuella landet har i sin interna lagstiftning. 
 

4.1.1 Danska holdingbolag 

Dansk internationell skatterätt har på senare tid varit föremål för stort intres-
se. Det har framförallt varit de ”danska holdingbolagen” som har uppmärk-
sammats. Under senare år har även Danmark seglat upp som en stark kon-
kurrent om skatteplanerarnas gunst vid sidan om de populära holdingbolags-
länderna Holland, Luxemburg, Belgien, Tyskland och Schweiz.108 En defi-
nition av uttrycket ”holdingbolag” finns inte i dansk eller svensk lagstift-
ning, utan när ett sådant bolag skall bildas är det de allmänna bolags- och 
skatterättsliga regelverken som blir tillämpliga.109   

                                                 
108 Affärsvärlden nr 32/2000 s. 26. 
109 Dahlberg, SN 5/2001 s. 237. 
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I dansk internationell skatterätt har en rad förändringar skett de senaste åren. 
Genom valutaavregleringen som skedde under 1980- och 1990-talen i de 
industrialiserande länderna samt den fria rörligheten för kapital, ansågs det 
nödvändigt att införa regler mot internationell skatteflykt.110 Denna refor-
mering av skattelagstiftningen innehöll bland annat en utvidgning av vad 
som skulle medföra en begränsad skattskyldighet i Danmark samt att i vissa 
fall när företag flyttade utomlands skulle företagets aktieportfölj anses som 
avyttrad. Skattelagstiftningen har under årens lopp utökats och förändrats, 
bland annat infördes CFC-lagstiftning i mitten på 1990-talet. Från och med 
den 1 januari 1999 trädde fler nya regler i kraft, bland annat  slopad kapital-
vinstbeskattning vid aktieförsäljning, ändrade CFC-regler och att källbe-
skattningen vid utdelningar från danska dotterbolag till utländska moderbo-
lag avskaffades. Målet med dessa lagändringar var att inkomster i produce-
rande företag skulle beskattas i det företag där inkomsten uppstod samt att 
verksamheter inom den finansiella sektorn skulle beskattas på en nivå som 
inte väsentligt avvek från den danska beskattningsnivån. Före 1999 förelåg 
det en asymmetri mellan utdelningar och kapitalvinster. Denna asymmetri 
bestod i att ett moderbolag som hade ägt sina aktier i tre år inte blev beskat-
tad för de vinster som uppstod vid aktieförsäljningen, medan moderbolag 
beskattades i vissa fall för utdelningar från producerande dotterbolag, när 
beskattningen i dotterbolagets hemvistland var väsentligt lägre än beskatt-
ningen av bolag i Danmark. Asymmetrin gjorde det möjligt att kringgå be-
stämmelserna genom att istället för att dela ut överskottet, sälja aktierna i 
dotterbolaget och ta hem vinsten.111  
 
För att obegränsat skattskyldighet skall föreligga i Danmark skall ett aktie-
bolag vara registrerat det vill säga, vara hemmahörande i Danmark. Bolaget 
skall även ha sin ”verkliga ledning” i landet. Även om bolaget inte är regi-
strerat kan det anses som obegränsat skattskyldigt genom att bolagets ”verk-
liga ledning” utövas i Danmark. Det finns dock några undantag från huvud-
regeln – i vissa fall skattefrihet för mottagen utdelning från utlandet samt i 
vissa  fall skattefrihet för kapitalvinst vid försäljning av aktier i utländska 
aktiebolag. 
 

4.1.1.1 Mottagen utdelning 
 
Den lagändring som kanske var mest betydelsefull var den som företogs i 
januari 1999. Utdelningar från utländska dotterbolag som inte bedriver fi-
nansiell verksamhet och är normalt beskattade samt lågbeskattade, kan tas 
hem skattefritt. Skattefrihet hade gällt sedan tidigare på koncerninterna ut-
delningar inom EU som en följd av moder/dotterbolagsdirektivet.112 Skatte-
friheten är dock villkorad. Moderbolaget måste ha ägt minst 25 procent av 
aktierna i dotterbolaget under en tolvmånadersperiod. Även lågbeskattade 

                                                 
110 Dahlberg, Mattias: Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, En studie av 
svensk skatteavtalspolitik i förhållande till utländska basbolag mot bakgrund av svensk 
intern internationell skatterätt,  Iustus förlag, Uppsala 2000, s. 37. 
111 Dahlberg, SN 5/2001 s. 238 ff. 
112 Rådets direktiv 90/435/EEG. 
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utländska holdingbolag som bedriver verksamhet av finansiell natur kan 
mottas skattefritt av mottagaren. För detta krävs det att holdingbolaget ägt 
minst 25 procent av aktierna under en treårsperiod innan utdelningen. Det 
uppställs samtidigt ett krav på att holdingbolaget under hela innehavstiden, 
direkt eller indirekt, haft minst 25 procent av aktierna i dotterbolaget eller 
att holdingbolaget kontrollerat minst 50 procent av rösterna i dotterbolaget. 
Det finns dock ett undantag från undantaget. Om utdelningen härrör från 
omsättningsaktier är denna skattepliktig.113 Den danska CFC-lagstiftningen 
träffar endast bolag vars verksamhet är finansiell, det vill säga passiv verk-
samhet, vilket innebär att producerande företag inte träffas av CFC-
reglerna.114

 

4.1.1.2 Kapitalvinst 
 
Kapitalvinster som uppkommer när ett danskt moderbolag säljer aktier i ett 
dotterbolag  i Danmark är skattefria. Detta är dock förbundet med villkoret 
att aktierna måste ha innehafts i minst tre år. Skattefriheten gäller oavsett 
ägarandelen i bolaget vilket skiljer sig från de regler som gäller vid utdel-
ning. Skattefriheten gäller även vid försäljning av aktier i utländska bolag, 
men med vissa undantag. Undantaget gäller för obegränsat skattskyldiga i 
Danmark som säljer aktier med vinst i utländska lågbeskattade bolag med 
finansiell verksamhet. Med finansiell verksamhet avses att minst en tredje-
del av bolagets samlade inkomster kommer från sådan verksamhet eller att 
en tredjedel av tillgångarnas marknadsvärde består av finansiella tillgångar. 
Med finansiella inkomster menas utdelningar, ränteinkomster, inkomster 
från finansiell leasing samt inkomster från försäkringsverksamhet. Finansi-
ella tillgångar utgörs av aktier, immateriella tillgångar, exempelvis patent, 
copyright, obligationer, fordringar, kontanter samt tillgångar förvärvade i 
samband med avtal om finansiell leasing. Ett utländskt holdingbolag som 
ägs av ett danskt bolag anses bedriva finansiell verksamhet.115 För att ett 
utländskt dotterbolag skall anses vara lågt beskattat skall den effektiva be-
skattningen understiga 22,5 procent, vilket motsvarar 75 procent av den 
danska bolagsskattesatsen om 30 procent.116

 
En av huvudkomponenterna vid ”lanserandet” av danska holdingbolag, var 
att bolag som bedrev finansiell verksamhet och samtidigt var lågbeskattade, 
kunde under vissa omständigheter, vinster från dessa bolag vara skattefria. 
En förutsättning för skattefriheten var att moderbolaget måste ha ägt minst 
25 procent av aktierna under en sammanhängande period av minst tre år. 
Kärnan i skattefriheten ligger i att de utländska bolagen på olika sätt är fö-
remål för dansk beskattning, det vill säga blir CFC-beskattade, eller att be-
skattningen i utlandet inte väsentligt avviker från den danska.117

 

                                                 
113 Dahlberg, SN 5/2001 s. 244. 
114 Ibid. s. 254. 
115 Hultman, Erik, Nya regler för danska holdingbolag, SvSkT, 1999, s. 485 ff. 
116 Ibid.  
117 Dahlberg, SN 5/2001 s. 252 f. 
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4.1.1.3 Kupongskatt  
 
Utdelningar från ett danskt bolag till ett utländskt bolag träffas inte av ku-
pongskatten under förutsättning att det utländska bolaget innehar minst 25 
procent av aktiekapitalet i det danska bolaget under en sammanhängande tid 
av ett år.118 Utdelningen måste ske under detta året. Denna regel gäller även 
för utdelningar till lågbeskattade bolag i skatteparadis. Om inte dessa förut-
sättningar är uppfyllda utgår en kupongskatt med 25 procent enligt intern 
dansk lagstiftning. Kupongskatten reduceras dock ofta genom dubbelbe-
skattningsavtal som Danmark har ingått med olika stater.119 Det är avsakna-
den av denna kupongskatt som gör ett danskt holdingbolag lämpligt om av-
sikten är att lämna utdelningar till bolag i exempelvis USA eller andra län-
der utanför EU.120  
 

4.2 Svenska holdingbolag 

Det är sedan lång tid tillbaka vanligt att multinationella koncerner upprättar 
internationella holdingbolag för att strukturera sitt innehav av utländska 
dotterbolag. Holland är ett av de länder som länge drivit en högst medveten 
politik för att locka till sig företag och med sina förmånliga skatteregler är 
det många företag som nappat.121 Holland har sedan länge haft skattefrihet 
för kapitalvinster på andelar. Under senare tid har även Tyskland och Dan-
mark infört skattefrihet för kapitalvinster. Nu när Sverige också har slopat 
kapitalvinstbeskattningen på näringbetingade andelar kan Sverige bli inter-
nationellt attraktivt som holdingbolagsland. Genom undanröjandet av det 
extra skatteled som kapitalvinstbeskattningen utgjorde, öppnas flera vägar 
till företagsomstruktureringar som kan vara nödvändiga av affärsmässiga 
skäl. 
 
Sverige har ingen källskatt på ränta och royalty. Vid utdelning får källskatt 
tas ut enligt intern rätt men är ofta begränsad genom de dubbelbeskattnings-
avtal som Sverige ingått. Sveriges skatteavtalsnät är omfattande med cirka 
80 stycken ingångna avtal och ligger i toppen av avtalsligan.122

 
Sverige hör till de fåtal länder där det finns möjlighet att få bindande för-
handsbesked i olika skattefrågor. Förhandsbeskedsinstitutet tillkom ur-
sprungligen för att öka förutsebarheten för skattskyldiga som övervägde att 
genomföra transaktioner med oklara skattekonsekvenser. Denna utveckling 

                                                 
118 Bygger på moder/dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG), där källskatt inte tas ut mellan 
bolag hemmahörande inom EU om mottagaren har ägt minst 25 procent av kapitalet i det 
utdelande bolaget. Dock bedrivs det ett arbete inom EU att reformera mo-
der/dotterbolagsdirektivet, där diskussioner förs om att sänka minimitröskelvärdet. 
119 Hultman, SvSkT 6-7/99 s. 487. 
120 Hultman, SvSkT 6-7/99 s. 490. 
121 Affärsvärlden nr 32/2000 s. 24. 
122 Lidell, Johanna; Paulin, Inger, Sverige håller för holdingbolag, KPMG Magasinet nr 3 
s.3. 
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har inneburit att förhandsbesked fått större betydelse som prejudikat. Även 
RSV har givits möjlighet att ansöka om förhandsbesked.123  
 

4.2.1 Mottagen utdelning och kapitalvinst 

Det är inte enbart den slopade kapitalvinstbeskattningen som avgör om Sve-
rige ska ta sig upp i toppen på holdingbolagslistan utan flera andra faktorer 
är avgörande vid valet av holdingbolagsland, men genom denna ”participa-
tion exemption” har Sverige tagit ett viktigt kliv framåt. 
 
För att participation exemption ska gälla ska vissa villkor vara uppfyllda. 
För både utdelning och kapitalvinst gäller följande.124

 
  Utdelning och kapitalvinst på onoterad andel – alltid skattefri. 
  Utdelning och kapitalvinst på marknadsnoterad andel – skattefri om 

- andelen innehafts i minst ett år och  
- varit näringsbetingad hela denna tid. 

För att en marknadsnoterad andel skall ses som näringsbetingad, krävs ett 
minsta innehav om 10 procent av röstetalet. Ett lägre innehav kan godtas om 
innehavet har ett samband med rörelsen.125  
 

4.2.2 Bolagsskatt  

Sverige har också en av de lägsta bolagsskatterna i Europa.126 För närvaran-
de ligger denna  på 28 procent och vid jämförelse med övriga populära hol-
dingbolagsländer står sig Sverige konkurrenskraftigt internationellt sett. 
Som en jämförelse kan nämnas att Danmark har en bolagsskatt på 30 pro-
cent och ännu högre skattesats har Holland och Belgien. 34,5 respektive 
40,17 procent.127  
 

4.2.3 Avsaknad av underkapitaliseringsregler  

Underkapitalisering är ett mått på företagets soliditet och relationen mellan 
eget kapital och skulder. När ett moderbolag väljer att finansiera verksam-
heten i ett utländskt dotterbolag med lån istället för med ett kapitaltillskott 
uppstår de skattemässiga fördelarna främst när det underkapitaliserade bola-
get är beläget i ett högskatteland medan moderbolaget (långivaren) finns i 
ett lågskatteland. Genom de höga ränteavdragen kan vinsten förskjutas från 
ett högskatteland till ett lågskatteland. Fördelen med ett lån istället för ett 
kapitaltillskott är den avdragsgilla räntan.128

                                                 
123 Lodin m.fl. s. 594. 
124 För mer utförlig redogörelse om utdelning och kapitalvinst, se under avsnitt 2. 
125 Skälet till sänkt röstetal från 25 procent till 10 procent, se under rubrik 2.2.1. 
126 Ernst & Young, Establishing a Business in Sweden, 4th  edition, Malmö 2003 s. 1. 
127 Lidell, Johanna; Paulin, Inger, Sverige håller för holdingbolag, KPMG Magasinet nr 3 
s.1. 
128 Pelin, s. 91. 
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Sverige saknar underkapitaliseringsregler och begränsningar för ränteav-
drag. Detta kan göra Sverige mer attraktivt som holdingbolagsland än länder 
som Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Med underkapitaliseringsreg-
ler menas begränsning i avdragsrätten för räntekostnader i de fall skulderna 
överstiger det egna kapitalet. Om begränsningen överskrids kan räntekost-
naden på de överskjutande skulderna ses som förtäckt utdelning.129

 

4.2.4 CFC-regler 

CFC-reglerna kan ha en betydande inverkan på beslutet var ett holdingbolag 
skall förläggas. CFC-reglerna innebär en form av genomsyn av den utländs-
ka juridiska personen, det vill säga det utländska företaget. Reglernas syfte 
är att förhindra obehöriga skatteförmåner och innebär att beskattningen ut-
sträcks till att omfatta inkomster även från företag i en annan stat. De svens-
ka reglerna innebär att om ett företag äger 25 procent eller mer av ett ut-
ländskt företag, direkt eller indirekt, som är beläget i ett land där bolagsskat-
ten är låg, kan inkomsten komma att beskattas löpande hos det svenska bo-
laget. De svenska reglerna träffar både passiva som aktiva inkomster, till 
skillnad från Danmark som endast beskattar passiva inkomster av finansiell 
natur. 130

 

4.3 Uppförandekod för företagsbeskattning 

EU:s uppförandekod131 är ett åtgärdspaket för att angripa olika former för 
skadlig skattekonkurrens. Uppförandekoden som är en resolution, ett poli-
tiskt dokument, är inte juridiskt bindande för medlemsstaterna. Resolutionen 
tar sikte på de länder som får anses ha ett normalt skattesystem men som 
skapar vissa skattefria eller lågbeskattade öar. Även OECD har antagit en 
rapport om skadlig skattekonkurrens som är mer omfattande än EU:s upp-
förandekod. Problemet med skattekonkurrensen uppkom inom gemenskapen 
när kapitalrörelserna släpptes fria. Med skattekonkurrens menas att länderna 
sänker skatterna till allt lägre nivåer för att dra till sig utländskt kapital eller 
för att öka de egna företagens konkurrenskraft.132  
 
Vid bedömningen om en skatteåtgärd är skadlig skall hänsyn tas bland annat 
till: 
 
1. om förmånerna beviljas endast dem som inte är bosatta i medlemsstaten 

i fråga eller beviljas beträffande transaktioner med personer som inte är 
bosatta där, eller 

2. om förmånerna är fullständigt avgränsade från den inhemska ekonomin 
så att de inte påverkar det nationella beskattningsunderlaget, eller 

                                                 
129 Lidell , Paulin, s. 1. 
130 Se under rubrik 3. 
131 (98/C S/01) Ekofin-rådets slutsatser av den 1 december 1997 om skattepolitik. 
132 Ståhl/österberg: EG-skatterätt, s. 269. 
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3. om förmånerna beviljas även om det inte förekommer någon egentlig 
ekonomisk verksamhet eller egentlig ekonomisk närvaro i den medlems-
stat som erbjuder dessa skatteförmåner, eller 

4. om reglerna för beräkning av vinsten från en verksamhet inom en multi-
nationell företagsgrupp avviker från internationellt vedertagna principer, 
särskilt de regler som godkänts av OECD, eller 

5. om det inte finns några möjligheter till insyn i skatteåtgärderna, inbegri-
pet om lagstiftningen tillämpas mindre strikt och utan insyn på administ-
rativ nivå.133 

 
Syftet med dessa bedömningspunkter är att identifiera skatteregler som rik-
tar sig till utländska företag och investerare och är utformade på ett sådant 
sätt att personer som är bosatta i det landet stängs ute från den förmånliga 
skattebehandlingen. Genom uppförandekoden förbinder sig medlemsstater-
na att avstå från att införa nya skadliga skattebestämmelser samt att avveck-
la eventuellt förekommande skadliga bestämmelser.134 En speciell grupp 
bestående av representanter för medlemsstaterna – Primarologruppen – har i 
en rapport listat olika skatteåtgärder som de anser kan vara skadliga. I rap-
porten konstateras bland annat att regler som medger skattefrihet för utdel-
ningar och kapitalvinster, kan vara skadliga om inte reglerna kombineras 
med CFC-regler.135 Primarologruppen har påtalat för Danmark att de har 
skatteregler som strider mot uppförandekoden. De skatteregler som åsyfta-
des var skattefriheten för utdelningar från utländska dotterbolag till danska 
moderbolag.136

Denna bedömning delas inte av Mattias Dahlberg som anser att både de 
skärpta CFC-reglerna och att reglerna om skattefrihet på kapitalvinster och 
utdelningar inte riktar sig till en viss grupp av utländska investerare, gör att 
utdelningsreglerna inte utgör någon skadlig skattekonkurrens.137

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
133 Uppförandekod punkt B. 
134 Uppförandekod punkt C och D. 
135 Code of Conduct (Business Taxation) / Primarolo Group, Nr: 4901/99, punkt 48. 
136 Dahlberg, SN 5/2001 s. 244. 
137 Dahlberg, SN 5/2001 s. 244. 
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5 Analys 
När Sverige slopade kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar 
klättrade Sverige högt upp på listan över attraktiva holdingbolagsländer. Det 
är inte enbart den slopade kapitalvinstbeskattningen som har gjort Sverige 
intressant, utan det beror bland annat på de övriga förmånliga skattereglerna 
inom företagsbeskattningsområdet. De berörda lagändringarna är så pass 
nya att det troligen tar flera år innan utländska företag visar något intresse. 
När Danmark införde sina förmånliga skatteregler blev landet mycket at-
traktivt när det gäller skatteplanering med hjälp av holdingbolag. Avsikten 
med  förändringarna är att utländska bolag ska behandlas lika som danska 
bolag. Det bakomliggande syftet med förändringarna var att locka till sig 
utländska företag och utländskt kapital.138 Om syftet var det samma i Sveri-
ge framgår inte, men det är det är nog troligt. Dock måste hänsyn tas till 
EU:s uppförandekod för företagsbeskattning, vilken innebär att medlems-
länderna inte får ändra sin skattelagstiftning, för att på ett illojalt sätt locka 
till sig investeringar. Primarologruppen rekommenderar att någon form av 
motåtgärder bör finnas för att förhindra missbruk av kapitalvinstskattefrihet. 
En sådan motåtgärd är CFC-lagstiftningen. 
 
Naturligtvis fanns det även andra skäl till att ändra regelverket, bland annat 
den skillnad som gjordes på om vinsten togs hem genom utdelning jämfört 
med om den togs hem genom att andelarna avyttrades, samt att det extra 
skatteled som kapitalvinstbeskattningen utgjorde hindrade företagens af-
färsmässiga omstruktureringar. Även det faktum att kapitalvinster på ande-
lar i dotterföretag är skattefria i andra länder, bland annat i Danmark och 
Nederländerna, gjorde det svårt att upprätthålla beskattningen av sådana 
vinster i Sverige. För det svenska näringslivet bör den slopade kapitalvinst-
beskattningen få positiva effekter eftersom den tidigare kedjebeskattningen 
nu är undanröjd samt att svenska företag inte längre behöver söka sig utom-
lands eftersom reglerna på företagsbeskattningsområdet nu är väldigt för-
månliga. 
 
Rent allmänt har både Sverige som Danmark många fördelar. Båda länderna 
har en väl fungerande offentlig sektor samt att det politiska etablissemanget 
är stabilt. Arbetskraften är välutbildad med goda språkkunskaper. Båda län-
derna har också en väl fungerande infrastruktur. Sveriges fördelar som hol-
dingbolagsland är att vi har en låg bolagsskatt (28 procent), låg/ingen käll-
skatt, inga underkapitaliseringsregler, ingen förmögenhetsskatt för bolag, 
ingen stämpelskatt, stort antal dubbelbeskattningsavtal och möjlighet att 
erhålla förhandbesked i skattefrågor. Sverige har också jämfört med Dan-
mark en förhållandevis kort villkorad innehavstid på marknadsnoterade an-
delar. För att skattefrihet skall uppnås måste andelarna varit näringsbetinga-
de under minst ett år. Detta villkor gäller både vid utdelning som avyttring 

                                                 
138 Valdemarsson, Bengt, Andersson, Sten, Thorén, Mats, Skatteplanera för den nya eko-
nomin, Sellin & Oartner Bok och Idé AB, Värnamo 2000, s. 67. 
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av andelarna. En nackdel med de danska reglerna jämfört med de svenska är 
att andelarna måste innehas under tre år för att en avyttring skall kunna ske 
skattefritt. Danmark har också kapitaliseringsregler139 som innebär att ett 
danskt bolag inte har rätt att dra av räntor som erläggs till ett utländskt bolag 
i samma bolagsgrupp om det egna kapitalet i det danska bolaget understiger 
20 % av balansomslutningen. Detta innebär att ett danskt bolag med bibe-
hållen avdragsrätt kan finansiera sin verksamhet med maximalt 80 % lån 
från bolag inom samma grupp.140 Fördelaktigt jämfört med Holland där rän-
tor förknippade med bl a vissa förvärv av utländska dotterbolag inte är av-
dragsgilla. Även Schweiz och Luxemburg har liknande kapitaliseringsreg-
ler.141 Sveriges fördel är att vi  har inga kapitaliseringsregler. 
 
Att ha fördelaktiga beskattningsregler kan innebära skatteintäkter till Sveri-
ge genom att många utländska bolag väljer att etablera holdingbolag i Sve-
rige. Även om vi har förmånliga regler är det inte säkert att företagen väljer 
att förlägga verksamhet här i landet, eftersom det finns för många andra 
länder, bland annat Nederländerna som också har en förmånlig lagstiftning. 
Många företag har redan etablerat ett holdingbolag där och det är inte troligt 
att de bryter upp en redan etablerad verksamhet samt att landet ligger mitt i 
Europa. Företag kan dock välja Sverige om de har specifika syften med eta-
bleringen. Ett sådant syfte kan vara att Sverige inte har någon kupongskatt 
på utdelningar, om vissa villkor är uppfyllda. Något som kan vara lämpligt 
om avsikten är att lämna utdelningar till bolag i länder utanför EU. Det-
samma gäller i Danmark. 
 
Det som finns på Sveriges minuskonto är CFC-lagstiftningen. Reglerna in-
nebär i princip att om ett svenskt företag äger 25 procent eller mer av ett 
utländskt företag som är beläget i ett land där bolagsskatten är låg, kan in-
komsten komma att beskattas löpande hos det svenska bolaget. Innebär den 
skärpta CFC-lagstiftningen att företagen inte väljer Sverige av den anled-
ningen? Troligtvis är detta ingen avgörande negativ omständighet, utan vid 
valet av etableringsland vägs både för- och nackdelar in, och om valet faller 
på Sverige kan det vara för att företaget har, som nämnts tidigare, specifika 
syften med etableringen. De danska CFC-reglerna skiljer sig från de svens-
ka på så sätt att endast lågbeskattade bolag som bedriver finansiell verk-
samhet omfattas, det vill säga endast passiva inkomster. Detta innebär att 
om Danmark skall vara lämpligt som säte för ett holdingbolag, skall det 
utländska dotterbolagets verksamhet vara av en producerande natur och vara 
förlagt i ett land som Danmark har ingått skatteavtal med eller vars beskatt-
ning överstiger 22,5 procent.  För att ett utländskt dotterbolag skall anses 
vara lågt beskattat, skall den effektiva beskattningen understiga 22,5 pro-
cent, vilket motsvarar 75 procent av den danska bolagsskattesatsen om 30 
procent. De svenska CFC-reglerna träffar alla typer av inkomster, både pas-

                                                 
139 Kapitaliseringsreglerna kan strida mot syftet med upprättandet av den europeiska unio-
nen och i målet Lankhorst-Hohorst fann EG-domstolen att de tyska reglerna stred mot 
fördraget. Se under rubrik 3.5.1. 
140 Hultman, SvSkT, s. 490. 
141 Hultman, SvSkT, s. 490. 
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siva som aktiva om dessa är lågbeskattade. Även indirekt ägande träffas 
jämfört med tidigare då endast direkt ägande träffades. I Sverige anses en 
inkomst vara lågt beskattad om den effektiva beskattningen understiger 15,4 
procent, vilket motsvarar 55 procent av den svenska bolagskattesatsen på 28 
procent. Detta innebär att normalt beskattade företag kan utnyttja de förde-
lar som den svenska lagstiftningen ger. 
 
Sammanfattningsvis lär det dröja innan den förändrade lagstiftningen bär 
frukt. Istället för att skatteintäkter försvinner ut ur landet kanske det inom 
några år istället kommer in intäkter till Sverige. Det återstår att se. Det änd-
rade regelverket kommer i alla fall att gynna de svenska företagen som nu 
inte behöver söka sig utomlands för att strukturera sitt innehav på bästa sätt. 
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