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1 Inledning

1.1 Syfte

Koncernbidrag som omkostnad är en samlingsbeteckning för diverse bidrag, som
med omkostnadsbegreppet som grund ges främst mellan bolag i intressegemen-
skap. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda och analysera
rättsläget beträffande dessa bidrag, vilket förhoppningsvis skall leda till vissa syn-
punkter de sententia ferenda. Utgångspunkten för undersökningen är den rätts-
bildning som skett i praxis alltsedan KL:s tillkomst. Tonvikten kommer emellertid
att läggas på de senaste årens rättsfall, främst RÅ 1994 ref 85 (Eka Nobel) och
RÅ 1994 not 697 (Cerbo). Härvidlag kan det vara intressant att undersöka i vad
mån dessa rättsfall innebär något nytt, och om rättsläget i så fall klarlagts. Det
sistnämnda gäller inte minst ifråga om den rikliga flora av ”rekvisit” som genom
åren utvecklats i praxis. Såsom ofta är fallet utvecklas, även när rättsbildningen
inte blivit lagfäst, mer eller mindre fasta hållpunkter - eller rekvisit om man så vill -
inom rättstillämpningen. I uppsatsens analysdel kommer viss möda ägnas åt att
utröna vilka dessa rekvisit är, vad de innebär och om de fortfarande kan och bör
anses aktuella.

Som titeln antyder kan man fråga sig om inte begreppet koncernbidrag som om-
kostnad egentligen är en oxymoron?1 Wiman påpekar t.ex. att terminologin är
inkonsekvent, eftersom ett bidrag inte kan utgöra en omkostnad.2 Även RSV
anser att termen bidrag är missvisande i sammanhanget ”…eftersom den för
tanken till benefika transaktioner eller i vart fall transaktioner som saknar
inslag av en för utgivarens verksamhet relevant motprestation.”3 I läroböck-
er presenteras dock rättsfiguren ofta i samband med öppna och dolda vinstöver-
föringar, d.v.s. olika icke-marknadsmässiga medel för resultatutjämning mellan
närstående företag, och inte i samband med omkostnadsbegreppet. Anledningen
till detta torde vara att praxis avseende koncernbidrag som omkostnad har varit
relativt generös; i ett flertal mål har bidrag som motsvarar mottagarens förlust
medgivits, d.v.s. resultatutjämning har åstadkommits. I vad mån detta innebär att
bidragen inte kan anses marknadsmässiga, och därför hör hemma bland vinst-
överföringarna, är en fråga som skall diskuteras i denna uppsats. Såsom jag upp-
fattar det är det olika uppfattningar i denna mycket centrala fråga som ligger till
grund för den skiftande syn på rättsfiguren som har kommit till uttryck i doktrin
och praxis. Somliga fäster stor vikt vid gränsdragningen mot icke-
marknadsmässiga vinstöverföringar och vinstdispositioner och förordar därför en
restriktiv syn, medan andra - oftast  mer omkostnadsorienterade - är mer generö-
sa i sin bedömning.
                                                
1 Oxymoron - sammanställning av motstridiga begrepp, ex. jätteliten.
2 Wiman, s. 59
3 RSV:s rapport 1990:1, s. 269
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1.2 Metod

Metoden är rättsdogmatisk, d.v.s. den utgår från lagtextens ordalydelse, relevanta
förarbeten, praxis och doktrin.4 Eftersom koncernbidrag som omkostnad fram-
förallt har utvecklats i praxis redovisas rättsutvecklingen kronologiskt. På så sätt
skapas förhoppningsvis en förståelse för det dynamiska perspektivet. Det kan
emellertid redan inledningsvis vara lämpligt att lägga in en brasklapp. När dom-
stolarna avgör ett mål har de en konkret situation för ögonen, och domskälen
innehåller endast undantagsvis mer än vad som behövs för att lösa detta konkreta
problem. Sannolikt avfattas också en hel del domar, utan att rätten har begrundat
de principiella sammanhangen i någon nämnvärd omfattning. Flertalet av de äldre
rättsfall som behandlas i denna uppsats är dessutom ytterst kortfattat refererade,
vilket medför att de lämnar mycket utrymme för tolkning. Eftersom min ambition
är att se logiken och strukturerna i rättsutvecklingen, föreligger det ständigt en risk
för att domskäl, och förarbetsuttalanden för den delen, övertolkas. Det är ofrån-
komligt att man ibland läser in mer i ett uttalande än vad som ursprungligen varit
avsett. I mitt tycke vinner emellertid framställningen i tydlighet på att argumenten
renodlas och ståndpunkterna i viss mån polariseras, så länge som förhållningsättet
är objektivt.

Jag har valt att kommentera praxis och övriga rättskällor löpande, d.v.s. en stor
del av analysen är förlagd i anslutning till det undersökta materialet. Anledningen
till detta är dels att det är fråga om ett relativt omfattande material som spänner
över en lång tidsperiod, vilket kan göra det svårt för läsaren att orientera sig, men
också att det kronologiska perspektivet är betydelsefullt. Om en uppdelning gjor-
des mellan en enbart refererande och en enbart analyserande rättskällegenomgång
skulle de ändå följa huvudsakligen samma struktur. De kommentarer som ges
syftar genomgående till att klarlägga strukturer samt att peka på otydligheter, in-
konsekvenser eller brister i det redovisade materialet.

1.3 Avgränsningar

Av utrymmesskäl redovisas endast rättsfall som har publicerats i RÅ. Dessa torde
också vara de ojämförligt mest intressanta, särskilt som RegR på senare år varit
mycket konsekvent i sin rättstillämpning. Av samma anledning behandlas också
bara renodlade bidragsmål, d.v.s. mål som avser exempelvis koncernintern fak-
turering eller felaktig internprissättning berörs inte. Undantaget är RÅ 1986 not
250 (Astra, se avsnitt 3.2.5), eftersom RegR hänvisar till detta mål i RÅ 1994 ref
85 (Eka Nobel). Det hade naturligtvis varit intressant att närmare kunna redogöra
för praxis även inom dessa angränsande rättsområden, men en sådan genomgång
får anses ligga utanför ramen för en examensuppsats.

                                                
4 Peczenik, s.33f
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1.4 Disposition

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I det inledande kapitlet (kapitel två) ges
en översiktlig bakgrund till det aktuella rättsområdet. Detta innebär att vinstöver-
föringsbegreppet definieras, varefter grundläggande teoribildning och praxis ifråga
om öppna och dolda vinstöverföringar samt koncernbidrag som omkostnad redo-
visas. Det bör emellertid poängteras att syftet med detta kapitel är att vara just
översiktligt. För fördjupade kunskaper inom detta område hänvisas till notappa-
raten. Vad gäller koncernbidrag som omkostnad sker dock en grundlig genom-
gång av alla relevanta rättskällor i kapitel tre, vilket också är uppsatsens mest
omfångsrika del. Kapitlet, som omfattar över sjuttio års rättsutveckling, tar sin
början i 1924 års skatteberedning och avslutas med 1995 års notismål. På grund
av sin omfattning delas rättsutvecklingen upp i tre tidsperioder; perioden före in-
förandet av de öppna koncernbidragen, perioden efter införandet av desamma
samt det senaste årtiondets rättsutveckling. Såsom påpekats ovan kommenteras
det refererade materialet löpande, varför ett flertal egna synpunkter redovisas i
anslutning till detta. I kapitel fyra har jag dock valt att göra en mer sammanhållen
analys av vissa frågor som i mitt tycke förtjänar lite mer utrymme. Detta gäller dels
vilka slutsatser som kan dras ifråga om omkostnadsbidragens storlek och form,
men även i vad mån de ”rekvisit” som utvecklats i praxis och förarbeten fortfa-
rande äger berättigande. Kapitlet avslutas med en diskussion om omkostnadsbe-
greppets, och därmed omkostnadsbidragens, förhållande till armlängdsprincipen.
Denna diskussion utgör i viss mån uppsatsens viktigaste del, i det att resultatet av
denna ofrånkomligen påverkar de synpunkter de sententia ferenda som presen-
teras i uppsatsens avslutande sammanfattning.
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2 Bakgrund

2.1 Allmänt

I svensk rätt betraktas normalt sett det enskilda företaget som rätts- och skatte-
subjekt. Samverkan mellan företag får bedömas mot bakgrund av vanliga förmö-
genhetsrättsliga regler. Även skattesystemet bygger på tanken att varje företag är
självständigt och beskattning sker därför på företagsnivå. Koncernen intar emel-
lertid i vissa fall en särställning. Även om koncernen inte accepteras vare sig som
rättssubjekt eller skattesubjekt finns det inom arbetsrätt, associationsrätt och
skatterätt en flora av regler som tar sikte på just koncernförhållanden. De flesta av
dessa regler torde ha uppkommit som ett resultat av en fortgående anpassning till
koncernens betydelse på det ekonomiska planet. Inom skatterätten har denna
anpassning inneburit att lagstiftaren i vissa fall accepterat koncernen som en eko-
nomisk enhet, t.ex. vad gäller reglerna om öppna koncernbidrag och koncernin-
terna aktieöverlåtelser. Syftet bakom denna välvilliga inställning från lagstiftarens
sida är att valet av organisationsform skall vara neutralt ur skattesynpunkt. Mål-
sättningen är sålunda att det inte skall innebära en större skattemässig belastning
om näringsverksamheten är fördelad på flera bolag än om den bedrivs i ett och
samma bolag. Denna grundläggande målsättning, d.v.s. att skattesystemet inte
skall verka handlingsdirigerande, brukar benämnas neutralitetsprincipen.5 Neutra-
litetsprincipen kom i detta sammanhang först till uttryck i samband med KL:s in-
förande på tjugotalet, och har sedermera bekräftats av lagstiftaren vid flera tillfäl-
len.6 Man bör dock komma ihåg att neutralitetsprincipen bara är en av flera prin-
ciper som genomsyrar skattesystemet, och att den har sin största betydelse på
lagstiftningsplanet. Utgångspunkten är fortfarande att varje företag skall upprätta
en korrekt resultatredovisning och beskattas enligt denna, d.v.s. eventuella förmö-
genhetsöverföringar skall normalt ske med beskattade medel. Vissa avsteg från
denna huvudregel har emellertid accepterats inom ramen för s.k. öppna och dolda
vinstöverföringar.

2.2 Öppna och dolda vinstöverföringar

2.2.1 Begreppet vinstöverföring

Inledningsvis kan konstateras att terminologin inom detta område inte är alldeles
enhetlig. Istället för vinstöverföring används ibland inkomstöverföring, förmögen-
hetsöverföring, resultatöverflyttning eller rätt och slätt koncernbidrag. Enligt min

                                                
5 Wiman, s.19ff
6 se avsnitt 3.1.1., se även t.ex. SOU 1977:86, s.282
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uppfattning spelar det inte någon större roll vilket begrepp som används, så länge
det används konsekvent. Undantaget är koncernbidrag som får anses olämpligt
eftersom det numera är en legaldefinition. Vad gäller de övriga begreppen bör
man vara uppmärksam på att de inte är fullständigt synonyma. Förmögenhets-
överföring är till skillnad från de övriga inte ett specifikt inkomstskatterättsligt
begrepp. Begreppet täcker sålunda situationer även utanför inkomstskatterätten,
t.ex. en gåva. En förmögenhetsöverföring föreligger helt enkelt när ett formellt sett
självständigt subjekt berikas på ett annat subjekts bekostnad. De flesta förmö-
genhetsöverföringar torde dock ske i form av vinstöverföringar; det öppna kon-
cernbidraget är det vanligaste exemplet.

Med prefixen öppen eller dold avses att vinstöverföringen framgår eller inte
framgår av deklarationen. Enligt lagtexten skall ett koncernbidrag redovisas öppet.
Ett koncernbidrag kan sålunda inte vara dolt, och det är egentligen smått tautolo-
giskt att beskriva det som öppet. Icke desto mindre får öppna koncernbidrag anses
vara en vedertagen beteckning på de lagreglerade koncernbidragen. Lagstiftaren
har dessutom uttryckt att även andra icke-marknadsmässiga ersättningar som redo-
visas öppet skall betraktas som koncernbidrag om rätt att lämna sådana föreligger.7

En vinstöverföring kan definieras som en icke-marknadsmässig överföring
av obeskattade vinstmedel. Utanför vinstöverföringsbegreppet faller för det
första s.k. vinstdispositioner (utdelning och kapitaltillskott), som skall ske med
beskattade medel8, och för det andra alla överföringar som kan betraktas som
marknadsmässiga, d.v.s. som hade accepterats av två av varandra oberoende
parter. Vad gäller syftet med en vinstöverföring varierar detta. Det torde icke
sällan vara företagsekonomiska övervägningar som ligger bakom en sådan över-
föring, t.ex. då mottagarens finansiella ställning är svag och behöver stärkas. Det
går emellertid inte att bortse från att denna effekt kan uppnås även genom en
överföring av beskattade medel. När överföringen sker med obeskattade medel,
d.v.s. när det är fråga om en vinstöverföring, torde syftet därför ofta vara att mi-
nimera en skattekostnad. Ur företagets synvinkel skiljer sig ju inte skattekostna-
den från andra kostnader i verksamheten. Genom att ianspråkta ett närstående
företags underskott eller förflytta vinst till ett närstående subjekt som av annan
anledning åtnjuter lägre beskattning, minimeras skatten på ett överskott.

Wiman föredrar termen inkomstöverföring framför vinstöverföring eftersom den
senare antyder att överföringen sker ur ett företags vinst, vilket inte alltid är fallet.9

Inkomstöverföring är sålunda ett vidare begrepp än vinstöverföring. Enligt Wi-
mans definition föreligger en inkomstöverföring när ett koncernbolag överför me-
del till ett annat koncernbolag, om inte överföringen utgör ett marknadsmässigt
vederlag för en prestation i form av t.ex. varor eller tjänster från mottagaren. Mot
Wimans term kan invändas att om överföringen överstiger det givande bolagets
                                                
7 prop. 1965:126, s.54
8 En vinstdisposition är sålunda en icke-marknadsmässig överföring av beskattade medel,
eller annorlunda uttryckt, en vinstöverföring för vilken avdrag ej beviljas.
9 Wiman, s.72f
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vinst, så uppkommer en förlust hos detsamma. Detta torde endast i undantagsfall
vara något eftersträvansvärt. Med beaktande av Wimans invändning kommer jag
därför fortsättningsvis att använda vinstöverföring, särskilt som detta begrepp
verkar vara det mest vedertagna.

2.2.2 Öppna vinstöverföringar

2.2.2.1 Koncernbidrag10

Resultatutjämning inom en koncern kan uppnås på ett flertal sätt. En rimlig ut-
gångspunkt är den av lagstiftaren avsedda formen för detta - det öppna koncern-
bidraget. Med koncernbidrag avses den skattemässigt gynnsamma möjlighet till
vinstöverföring som erbjuds i 2§ 3mom. SIL. Överföringen är enligt lagtexten att
anse som avdragsgill omkostnad för givaren och skattepliktig intäkt för mottaga-
ren under vissa förutsättningar.11 Då stadgandet har karaktären av s.k. fördelslag-
stiftning12 är dessa förutsättningar noggrant definierade i lagtexten. Som allmänna
krav gäller enligt första stycket att koncernbidrag får ges från moderbolag till
dotterbolag om moderbolaget är ett svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk före-
ning, svensk sparbank eller svenskt ömsesidigt skadeförsäkringsföretag, och dot-
terbolaget är ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening. Moderbola-
gets ägarinnehav i dotterbolaget skall ha uppgått till mer än 90% av aktierna eller
andelarna i dotterföretaget under hela beskattningsåret (eller sedan dotterbolaget
började bedriva verksamhet), och varken givare eller mottagare får vara bo-
stadsföretag, investmentföretag eller förvaltningsföretag. Vidare måste bidraget
redovisas öppet samma taxeringsår hos både givare och mottagare.

Därutöver gäller för koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag att moderbo-
laget enligt 7§ 8mom. SIL är befriat från skattskyldighet för utdelning som erhålls
från dotterbolaget under beskattningsåret. Detta är fallet då moderbolagets aktie-
innehav är näringsbetingat, vilket det schablonmässigt anses vara då det uppgår till
25% av rösterna i dotterbolaget. Nämnda förutsättning hindrar sålunda kringgå-
ende av 7§ 8mom. SIL i de extrema fall då moderbolagets minst nittioprocentiga
andelsinnehav inte motsvarar 25% av rösterna i dotterbolaget. Av samma anled-
ning kan inte heller koncernbidrag ges mellan två dotterbolag när utdelning från
det givande bolaget (A) är skattepliktig och utdelning från det mottagande bolaget
(B) är skattefri för moderbolaget. I annat fall hade utdelning från A kunnat göras
skattefri genom att slussas genom B.

De ovan redovisade förutsättningarna kompletteras av reglerna i andra och tredje
styckena. I andra stycket återfinns den s.k. fusionsregeln, enligt vilken ett moder-

                                                
10 Avsnittet bygger huvudsakligen på Wiman, s.60-70
11 Ur associationsrättslig synvinkel är ett öppet koncernbidrag att jämställa med vinstutdel-
ning, d.v.s. det får endast ges om bolagets fria egna kapital medger det.
12 Grosskopf et al, s. 410
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bolag kan lämna koncernbidrag till ett svenskt aktiebolag, även om inte ägaran-
delen i detta uppgår till 90%. Förutsättningen för detta är att bolaget genom en
eller flera fusioner hade kunnat bringas att uppgå i moderbolaget. Enligt lagtexten
förutsätter en sådan hypotetisk fusion att moderbolaget äger mer än 90% av akti-
erna i dotterbolaget. Stadgandet gör det möjligt för ett moderbolag att ge tillgo-
doräkna sig helägda (> 90%) dotterbolags aktieinnehav, och innebär sålunda ett
avsteg från principen att endast direkt ägande räknas. Moderbolaget A, som äger
100% av dotterbolaget B och 50% av dotterbolaget C (resterande 50% ägs av
B), kan genom att åberopa fusionsregeln ge koncernbidrag till C, eftersom A:s
aktieinnehav i C efter en fusion med B skulle komma att överstiga de erforderliga
90%.

Fusionsregelns konstruktion medför att den bara är tillämplig på koncernbidrag
som ges nedåt i en koncernstruktur.13 Denna begränsning gäller dock inte för
regeln om etappvis prövning som återfinns i tredje stycket. Enligt denna regel
medges avdrag för koncernbidrag, även om förhållandet mellan givare och motta-
gare inte är sådant som föreskrivits i första och andra styckena. Förutsättningen är
att bidraget hade kunnat förmedlas i etapper av ett eller flera mellan- eller sidolig-
gande företag. Varje etapp i denna slussning måste dock vara tillåten enligt första
eller andra styckena. Även regeln om etappvis prövning medger sålunda kon-
cernbidrag trots att något direkt ägande inte föreligger, ex.vis till systerdotterföre-
tag. Vad gäller bevisfrågan stadgas det i fjärde stycket att avdrag för koncernbi-
drag endast får åtnjutas av den som visar att förutsättningar för sådant avdrag
föreligger, d.v.s. att rekvisiten i första till tredje styckena är uppfyllda. Bevisbör-
dan ligger således på den skattskyldige, vilket är det normala vad gäller avdrags-
frågor.14

I undantagsfall kan avdrag medges även om det brister i ett eller flera rekvisit.
Enligt det femte stycket - den s.k. lex Asea-Atom - kan regeringen medge avdrag
om den bedrivna verksamheten bedöms vara av väsentlig betydelse ur samhälls-
ekonomisk synpunkt. Det krävs dock dels att bidraget redovisas öppet, dels att
både givare och mottagare är svenska företag. Att öppna koncernbidrag i princip
bara är möjliga inom svenska koncerner beror på att en vidare tillämpning hade
kunnat påverka det svenska beskattningsunderlaget. I första styckets sista punkt
föreskrivs därför att koncernbidrag får lämnas endast om mottagaren, efter till-
lämpning av dubbelbeskattningsavtal, anses ha hemvist i Sverige. Rätt att lämna
koncernbidrag förutsätter sålunda att mottagaren betraktas som ett svenskt bolag
både enligt intern svensk rätt och enligt det folkrättsliga instrumentet. I några fall
har dock tillämpning av dubbelbeskattningsavtalets icke-diskrimineringsklausul
medfört att koncernbidrag godkänts trots att koncernen inte var helsvensk, och
därför inte motsvarade de grundläggande kraven i första stycket. I t.ex. RÅ 1993
ref 91 medgav RegR avdrag för ett koncernbidrag från moderbolag till dotter-
dotterbolag trots att det mellanliggande bolaget var ett amerikanskt rättssubjekt.
                                                
13 Se Wiman, s.62
14 RSV:s rapport 1990:1, s.193
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Wiman är av uppfattningen att även två svenska dotterbolag med ett gemensamt,
utländskt moderbolag framgångsrikt skulle kunna åberopa icke-
diskrimineringsklausulen.15

2.2.2.2 Kommissionärsföretag

Utöver reglerna om öppna koncernbidrag finns i 2§ 2mom. SIL de s.k. kommis-
sionärsföretagsreglerna. Enligt detta stadgande får inkomsten hos ett bolag (kom-
missionärsföretaget) redovisas hos ett annat (kommittentbolaget)  om det först-
nämnda bolagets verksamhet så gott som uteslutande bedrivits för det sistnämnda
bolagets räkning. Både kommissionärsföretag och kommittentföretag skall drivas i
aktiebolagsform eller som ekonomisk förening. En koppling till koncernbidrags-
reglerna finns i det att vart och ett av företagen måste ha rätt att lämna öppna
koncernbidrag till det andra enligt 2§ 3mom. SIL. Vidare måste kommissionärs-
förhållandet grundas på ett skriftligt avtal, och bolagens beskattningsår måste ha
gått ut samtidigt. Kommissionärsförhållandet måste också ha förelegat under hela
beskattningsåret (eller sedan sedan kommissionärsföretaget började bedriva
verksamhet). Ett kommissionärsföretag kan också bedriva verksamhet för flera
kommittentbolags räkning, dock fortfarande under förutsättning av att det inte
bedriver någon egen verksamhet. Enligt Wiman kan ett kommissionärsföretag äga
fast egendom, samt erhålla tillräcklig ersättning för att bestrida kostnaderna för
denna, utan att det anses bedriva egen verksamhet. Wiman avser troligtvis med
detta uttalande den fasta egendom i vilken verksamheten bedrivs, och inte fast
egendom i största allmänhet.16 När kommissionärsföretaget bedriver verksamhet
för flera kommittentföretags räkning kan skattemyndigheten medge dispens från
kravet på att rätt att lämna koncernbidrag skall föreligga, om detta föranleds av
organisatoriska, marknadstekniska eller andra synnerliga skäl.

2.2.3 Dolda vinstöverföringar

Med dolda vinstöverföringar avses oftast den resultatutjämning som blir följden av
icke-marknadsmässig prissättning, ränteförmånliga lån m.m. mellan företag i in-
tressegemenskap. Antalet variationer på detta tema är i princip oändligt. Då
skattesystemet bygger på den tysta förutsättningen att alla företag är självständiga
och drivs i syfte att generera största möjliga vinst, är huvudregeln att alla avtal
skall ingås på armlängds avstånd, d.v.s. på villkor som skulle ha accepterats av
oberoende näringsidkare. Något heltäckande stadgande med denna innebörd
finns emellertid inte. Det kan därför finnas anledning att se närmare på såväl de

                                                
15 Wiman, s.70 - Se Arvidsson II, s.407-421, för en grundligare genomgång av möjligheten att
med stöd av icke-diskrimineringsklausulen lämna koncernbidrag inom svenska multinatio-
nella koncerner.
16 Wiman, s.71 - Enligt Wiman redovisar kommissionärsföretaget normalt ”endast en fordran
på kommittentföretaget och ibland den fastighet i vilken verksamheten bedrivs.
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lagrum som ger uttryck för denna princip, som på den praxis som utvecklats på
området.

En vinstöverföring kan åstadkommas genom antingen en intäktsminskning eller en
utgiftsökning. Ett exempel på det förstnämnda är underprissättning, d.v.s. försälj-
ning till ett pris som understiger det verkliga, vilket medför att köparen gynnas på
säljarens bekostnad. En sådan transaktion löper dock risken att drabbas av s.k.
uttagsbeskattning enligt 22§ anv.p 1a KL. Uttagsbeskattning innebär att beskatt-
ning skall ske som om tillgången avyttrats mot marknadsmässigt vederlag, då en
tillgång tas ur förvärvskällan. Regeln gäller även om den skattskyldige har överlåtit
en tillgång utan ersättning, eller mot en ersättning som understiger marknadsvär-
det, utan att detta varit affärsmässigt motiverat. Uttagsbeskattningen tillgodoser
sålunda dubbelbeskattningens första led. Med marknadsvärde avses, enligt sam-
ma lagrum, det pris som överlåtaren hade kunnat erhålla om tillgången bjudits ut
på marknaden under villkor som med hänsyn till överlåtarens affärsmässiga situa-
tion framstått som naturliga. Uttagsbeskattning kan även bli aktuell vid uttag av
tjänst, om värdet av tjänsten är mer än ringa.

Det ursprungliga syftet bakom uttagsbeskattningen var att näringsidkarens privata
konsumtion av näringstillgångar skulle drabbas av samma skattemässiga konse-
kvenser som en försäljning till utomstående. Med tiden har dock uttagsbeskatt-
ningens kanske viktigaste uppgift blivit att garantera att inga otillbörliga skatteför-
måner uppstår, främst vid omstruktureringar men även vid försäljning av närings-
tillgångar till närstående subjekt. Inte minst det sistnämnda har kommit till tydligare
uttryck i och med den nya lydelse som uttagsbeskattningsregeln fick i början av
1999.17 Tidigare godtogs under vissa förutsättningar överlåtelser till det skatte-
mässiga restvärdet då s.k. särskilda skäl förelåg. Vilka dessa var kom att utveck-
las i praxis, inte minst genom RÅ 1992 ref 56 (Sipano), vilket brukar framhållas
som vägledande.18 Genom införandet av lagen (1998:1600) om beskattning av
överlåtelser till underpris, har merparten av dessa särskilda skäl blivit obsoleta.
Återstår gör i princip endast kravet på att en otillbörlig skatteförmån inte får upp-
stå. Av lagen och dess förarbeten framgår att med otillbörlig skatteförmån avses
främst kringgåenden av koncernbidragsreglerna i 2§ 3mom. SIL och reglerna för
beskattning av kvalificerade andelar i fåmansföretag i 3§ 12 mom. SIL.19 Enligt
lagen kan alltså tillgångar i näringsverksamhet under vissa förutsättningar även
framgent överlåtas till det skattemässiga restvärdet utan att uttagsbeskattning skall
ske. Om inte överlåtaren kan lämna koncernbidrag till förvärvaren måste dock
överlåtelsen avse hela verksamheten eller en självständig verksamhetsgren. Un-
derprissättning vid löpande transaktioner mellan två företag torde därför bara vara
                                                
17 SFS 1998:1604, se prop. 1998/99:7,15 och SOU 1998:1
18 De särskilda skälen var i korthet: 1. Krav på ägarsamband mellan överlåtare och förvärvare.
2. Överlåtelsen skulle betingas av organisatoriska skäl. 3. Den överlåtna tillgången fick inte
byta skattemässig karaktär från anläggningstillgång till omsättningstillgång. 4. Den överlåt-
na tillgången fick inte lämna den dubbelbeskattade sektorn. 5. Överlåtelsen fick inte innebära
att en otillbörlig skatteförmån uppstod. Se Pelin, s.237-253 och Wiman, s.96-134
19 Se t.ex. SOU 1998:1, s.163-171
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möjlig då rätt att lämna koncernbidrag finns. Underprissättning gentemot ett när-
stående utländskt företag torde överhuvudtaget inte vara möjlig.

Ovan har anförts att en vinstöverföring även kan åstadkommas genom en utgifts-
ökning. Ett exempel på detta är överprissättning, d.v.s. då köparen erlägger ett
pris som överstiger det verkliga (och därmed gynnar säljaren). Uttagsbeskatt-
ningsregeln är inte tillämplig vid överprissättning, eftersom den endast skall tillgo-
dose att säljaren erhåller ett pris som motsvarar marknadsvärdet för tillgången
ifråga. Vid överprissättning tillgodoses istället dubbelbeskattningens första led
genom att avdrag för överpriset vägras. Den legala grunden för detta är att mel-
lanskillnaden mellan överpris och verkligt pris inte kan anses utgöra en utgift för
inkomsternas förvärvande eller bibehållande på så sätt som föreskrivs i 20§ KL. I
praktiken fokuserar dock domstolarna ofta på dubbelbeskattningens andra led i
överprissättningssammanhang. En bidragande orsak till detta torde vara att 20§
KL, enligt en framförd åsikt, inte lämnar utrymme för s.k. skälighetsprövningar.20

Taxeringsmyndighet och domstolar kan enligt detta sätt att se på saken inte ha
några synpunkter på en kostnads nödvändighet; detta tillhör näringsidkarens ex-
klusiva och diskretionära kompetens. Vad detta får för konsekvenser kommer att
diskuteras längre fram i uppsatsen (avsnitt 4.4). Här skall endast påpekas att
åsikten enligt min uppfattning är diskutabel. Enligt Aldén, som i viss mån tycks
dela min uppfattning, kvarstår också möjligheten att underkänna en del av en
kostnad. Genom att tillämpa s.k. genomsyn kan domstolarna komma till slutsatsen
att överpriset i själva verket är att betrakta som en förtäckt utdelning eller ett för-
täckt kapitaltillskott.21 Principen om genomsyn, som naturligtvis kan tillämpas
även vid underprissättning, har utvecklats i praxis och innebär i korthet att en
transaktion skall behandlas enligt sin verkliga innebörd, och inte efter hur den
rubriceras.22 Om domstolen anser att transaktionen utgör en förtäckt vinstdisposi-
tion, kan man indirekt dra slutsatsen att avdrag för överpriset skall vägras (alt.
uttagsbeskattning ske om det är fråga om underprissättning), eftersom sådana
dispositioner skall ske med beskattade medel.23 Såsom Aldén påpekar har stora
delar av RegR:s praxis, åtminstone vad gäller förtäckt utdelning, kodifierats ge-
nom införandet av de s.k. fåmansföretagsreglerna i 32§ anv.p 14 KL och 2§
13mom. SIL.24 I den mån en transaktion inte omfattas av dessa lagrum kan emel-
lertid ett genomsynsresonemang alltjämt tillämpas.25

                                                
20 Se exempelvis Lodin et al, s.70 eller Arvidsson II, s.430
21 Aldén, s. 101 - för att det skall kunna vara fråga om förtäckt utdelning måste naturligtvis
förmögenhetsöverföringen gå i rätt riktning, d.v.s. från det ägda subjektet till ägaren (jfr not
23). För att det skall kunna vara fråga om ett förtäckt kapitaltillskott måste riktningen vara
den motsatta.
22 a.a., s.99f
23 a.a., s.95f
24 a.a., s.94
25 I praxis finns det stöd för att betrakta en förmögenhetsöverföring som förtäckt utdelning
även om inte det mottagande subjektet personligen har gynnats (se RÅ 1992 ref 56), nämli-
gen om man anser att det har disponerat över tillgången genom att styra den till ett annat
subjekt. En förutsättning för detta torde dock vara att tillgången lämnar den dubbelbeskat-
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I internationella avtalsförhållanden tillgodoses den ovan beskrivna armlängdsprin-
cipen av den s.k. korrigeringsregeln i 43§ 1mom. KL. Korrigeringsregeln är till-
lämplig då en svensk näringsidkare på grund av icke-marknadsmässiga avtalsvill-
kor med ett utländskt skattesubjekt erhåller en lägre inkomst än annars skulle ha
varit fallet. Inkomsten skall då räknas upp till det belopp den skulle ha uppgått till
om marknadsmässiga villkor hade gällt. En förutsättning för detta är dock att det
på sannolika skäl föreligger ekonomisk intressegemenskap mellan avtalsparterna,
och att den skattskyldige inte kan visa att avvikelsen från marknadsmässiga villkor
tillkommit av andra skäl än denna intressegemenskap.26 Av naturliga skäl är det
ofta ganska svårt att avgöra vad som utgör en avvikelse från marknadsmässiga
villkor. Inte sällan saknas det jämförbara transaktioner mellan oberoende när-
ingsidkare, men även då sådana finns måste man beakta att prissättningen under
olika omständigheter kan variera ganska mycket. När t.ex. ett bolag försöker slå
sig in på en ny marknad är det inte säkert att priset ens måste erbjuda kostnads-
täckning för att anses vara marknadsmässigt. Normalt torde dock armlängdspriset
kunna sägas ligga inom ett visst intervall. Hur detta intervall skall bestämmas ger
inte de svenska rättsreglerna någon vägledning om. I RÅ 1991 ref 107 hämtade
RegR därför inspiration från en OECD-rapport från 1979.27 I rapporten föreslås
fyra alternativa metoder för att fastställa armlängdspriset; marknadsprismetoden,
återförsäljningsprismetoden, kostnadsplusmetoden och den s.k. fjärde metoden,
som är en samlingsbeteckning för diverse övriga metoder.28 Av nämnda rättsfall
framgår också att RegR vid bedömningen av prisets marknadsmässighet tillämpar
en helhetssyn, d.v.s. man undersöker möjligheten att det förfördelade bolaget
kompenserats (s.k. set-offs) på något annat sätt. Vid denna undersökning gäller
inte principen om beskattningsårets slutenhet.

Tidigare fanns det i 57§ 3mom. KL även en s.k. interkommunal korrigeringsregel,
vars syfte var att åstadkomma en korrekt fördelning av det kommunala beskatt-
ningsunderlaget. Regeln innebar inte - såsom 43§ 1mom. KL - att en omräkning av
det missgynnade bolagets inkomst skulle ske, utan endast att en del av det gynnade
bolagets inkomst skulle beskattas i det missgynnade bolagets kommun. På så sätt
påverkades inte de kommunala skatteintäkterna i det missgynnade bolagets hem-
kommun av att företaget agerade i strid med armlängdsprincipen. Ursprungligen
förutsatte regeln att vinstöverföringen var avsevärd, vilket begränsade dess tillämp-
lighet. I samband med att de öppna koncernbidragen infördes togs detta rekvisit
bort, varefter det räckte att en inkomst i ej oväsentlig mån kommit att redovisas i en

                                                                                                                           
tade sektorn, varför transaktioner mellan sidoordnade bolag - i en äkta eller oäkta koncern -
knappast kan anses utgöra förtäckt utdelning. Jfr Aldén, s.96ff
26 Det kan tyckas att rekvisitet ”ekonomisk intressegemenskap” inte fyller någon självstän-
dig funktion, eftersom sådan per definition föreligger vid icke-marknadsmässig prissättning.
Wiman är dock av en annan uppfattning. Se Wiman, s.82
27 ”Report 1979 of the OECD Committee on Fiscal Affairs: Transfer Pricing and Multinational
Enterprises”, har 1995 följts upp av ”Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterpri-
ces and Tax Adminis trations”
28 För en genomgång av dessa, se Pelin, s.336-338
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annan kommun.29 Regeln avskaffades dock samtidigt med den kommunala före-
tagsbeskattningen av företagens inkomster, varför man numera torde få falla tillba-
ka på ovan nämnda regelkomplex vid vinstöverföringar mellan svenska bolag.

Av det anförda följer att det i underprissättningsfall kan föreligga regelkonkurrens
mellan uttagsbeskattningsregeln i 22§ anv.p 1a KL och korrigeringsregeln i 43§
1mom. KL. Normalt löses sådan konkurrens genom tillämpning av någon dero-
gationsprincip - i skattesammanhang främst lex posterior eller lex specialis.30 I
detta sammanhang ger emellertid tillämpning av dessa inte något entydigt resultat.
Vid underprissättning gentemot utländska närstående företag tycks RegR dock
uteslutande ha tillämpat korrigeringsregeln.31 Om innevarande års ändring i uttags-
beskattningsreglerna i enlighet med lex posterior-principen innebär någon föränd-
ring i detta avseende är fortfarande oklart. För att komplicera situationen ytterli-
gare finns det vanligtvis en korrigeringsregel även i de dubbelbeskattningsavtal
som Sverige ingår med andra länder. Det råder dock viss oenighet om huruvida
denna utgör en inkomstfördelnings- eller inkomstberäkningsregel.32 Utan att för-
djupa sig i denna fråga kan man konstatera att RegR ännu inte tillämpat dubbelbe-
skattningsavtalens internprissättningsregel som självständig beskattningsgrund.33

2.3 Koncernbidrag som omkostnad

Koncernbidrag som omkostnad är, såsom ovan nämnts, en samlingsbeteckning
för diverse bidrag, som med omkostnadsbegreppet som grund ges främst mellan
bolag i intressegemenskap.34 (För att undvika sammanblandning med de öppna
koncernbidragen används ibland istället termerna ”driftkostnadsbidrag” eller
”omkostnadsbidrag”.35 I denna uppsats kommer jag att begagna mig av den se-
nare termen i de fall då det framstår som mer ändamålsenligt.) Bidragen syftar
normalt till att bestrida sådana kostnader hos det mottagande bolaget, som är av
intresse för det givande bolagets verksamhet. Ett vanligt förekommande scenario
är att ett tillverkande bolag (A), ger ett återförsäljarbolag (B) ett bidrag i syfte att
bestrida sådana kostnader som B åsamkats vid exempelvis marknadsföringen av
A:s produkter. Ett alternativ till att A genom ett bidrag indirekt bekostar dessa
marknadsföringsåtgärder, är antingen att A vidtar åtgärderna själv eller att B fak-
tiskt fakturerar A för de vidtagna åtgärderna. Ett annat alternativ är att A kom-
penserar B via prissättningen. (Såsom påpekats ovan tillämpar RegR i internpris-

                                                
29 prop. 1965:126, s.53
30 Lex posterior derogat legi priori - en senare tillkommen norm har företräde framför en tidi-
gare tillkommen dito. Lex specialis derogat legi generali - en speciell norm har företräde fram-
för en generell norm.
31 Aldén, s.251f
32 a.a., s.186ff
33 Se a.a., s.271 och Pelin, s.345
34 En något mer korrekt benämning är ”koncernbidrag som utgör omkostnad”. Varför detta
ord har fallit bort vet jag inte.
35 Se Sundgren, s.488 (not 1) och Aldén, s.104 - Att som Arvidsson använda
”marknadsföringsbidrag” i generell bemärkelse förefaller mig emellertid mindre lämpligt.
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sättningssammanhang en helhetssyn, varför även ett sådant förfarande skulle vara
möjligt inom vissa ramar.) Koncernbidrag som omkostnad utgör sålunda sam-
manfattningsvis ett alternativt sätt att fördela gemensamma kostnader mellan före-
tag i intressegemenskap. De problem som ur det allmännas synvinkel är förenade
med omkostnadsbidragen är därför också desamma som gäller för koncerninter-
na transaktioner i övrigt, d.v.s. hur man skall kontrollera att en transaktion mellan
parter i intressegemenskap genomförs på villkor som hade accepterats även av
två av varandra oberoende parter.

Koncernbidrag som omkostnad har sitt ursprung i den praxis som föregick de
öppna koncernbidragen. Även innan dessa infördes på sextiotalet, tilläts koncern-
bidrag mellan närstående bolag under vissa förutsättningar. I det allra första rätts-
fallet på detta område, RÅ 1943 ref 50 (Arafartmålet), beviljades ett rederibolag
avdrag för koncernbidrag till två systerbolag. Att bidraget betecknades koncern-
bidrag föll sig naturligt, då koncernbegreppet genom 1944 års ABL precis höll på
att införas i svensk rätt. Förutsättningarna för att koncernbidraget skulle beviljas
var enligt RegR att det förelåg ”intressegemenskap” och ”inre sammanhang” mel-
lan givare och mottagare. Innebörden av dessa två begrepp utvecklades inte, men
vid en jämförelse med parternas argumentation framstår det som troligt att av-
dragsrätten motiverades på främst två bevekelsegrunder (se avsnitt 3.1.2). Den
första var den ovan beskrivna neutralitetsprincipen, och den andra var den rättsli-
ga behandlingen av dolda vinstöverföringar. Ett tungt vägande argument i Ara-
fartmålet var att samma vinstutjämning hade varit möjlig att åstadkomma prissätt-
ningsvägen utan beskattningskonsekvenser. Under de följande femton åren kom
RegR att avgöra ett flertal mål angående koncernbidrag som omkostnad, och
samma domskäl återkom gång på gång, men med varierande utgång. Inte förrän i
RN 1957 2:5 framgick det uttryckligen av RegR:s domskäl att den legala grund
på vilken bidragen prövades var omkostnadsbegreppet.

När de öppna koncernbidragen skulle införas företog sakkunniga en utvärdering
av RegR:s praxis på området (se avsnitt 3.2.1). Deras slutsats var att flertalet av
de bidrag som tidigare hade accepterats som omkostnad, fortsättningsvis skulle
omfattas av de öppna koncernbidragen. I den mån så inte var fallet så var äldre
praxis fortfarande tillämplig. Att de öppna koncernbidragen inte var avsedda att
exklusivt reglera möjligheten att lämna bidrag till ett närstående företag, framgår
också av formuleringen i 2§ 3mom. SIL - koncernbidraget är avdragsgillt för
givaren ”… även om bidraget inte för givaren utgör omkostnad för intäkter-
nas förvärvande eller bibehållande.” Av detta stadgande följer att koncernbi-
drag kan ges även när inte 2§ 3 mom. SIL är tillämpligt, nämligen under förutsätt-
ning av att det omfattas av omkostnadsbegreppet i 20§ KL.

Efter att de öppna koncernbidragen infördes har av naturliga skäl behovet av att
kunna ge koncernbidrag som omkostnad minskat. Under sjuttio- och åttiotalen
var också antalet rättsfall inom detta område ganska fåtaliga. En bidragande orsak
till detta kan i och för sig vara att rättsläget förtydligades av koncernbidragsutred-
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ningens betänkande. Koncernbidrag som omkostnad torde numera vara intressant
främst då det brister i någon av förutsättningarna för öppna koncernbidrag. Så
kan t.ex. vara fallet om ägarandelen i dotterbolaget understiger nittio procent, eller
om det är fråga om en internationell koncern. Det är framförallt det sistnämnda
som varit fallet då frågan om avdragsrätt för diverse omkostnadsbidrag på senare
år underställts RegR:s prövning. Kostnads- och resultatallokeringen inom interna-
tionella koncerner är överhuvudtaget ett område som fått alltmer uppmärksamhet,
även på det internationella planet, de senaste årtiondena. OECD kom 1979 med
rapporten ”Transfer Pricing and Multinational Enterprises”, som fem år senare
följdes upp av ”Three taxation issues”. Dessa båda publikationer behandlar främst
dolda vinstöverföringar via internprissättning och fördelningen av koncerngemen-
samma kostnader. Anledningen till att inte omkostnadsbidrag tas upp tycks vara
att detta är en företeelse unik för svensk rätt.36 I RSV:s rapport
”Internprissättning” från 1990 ägnas emellertid ett kapitel åt dessa. RSV:s arbets-
grupp konstaterar att omkostnadsbidragen allt som oftast används som
”vinstregulator”37, d.v.s. i resultatutjämnande syfte, inom svenska multinationella
koncerner. Enligt arbetsgruppen är praxis i detta avseende sålunda varken till-
räckligt restriktiv eller tillräckligt tydlig. Det är mot bakgrund av dessa uttalanden
som RegR 1994 avkunnar dom i RÅ 1994 ref 85 (Eka Nobel-målet) och RÅ
1994 not 697 (Cerbomålet).

                                                
36 RSV:s rapport 1990:1, s.38
37 a.a., s.269
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3 Rättsutveckling

3.1 Före 1964

3.1.1 1924 års skatteberedning

I samband med införandet av kommunalskattelagen uppmärksammades frågan
om resultatutjämning mellan företag i intressegemenskap. 1924 års skattebered-
ning knöt an till en tidigare utredning av riksdagsledamoten Anders Örne38, i vil-
ken denne behandlat frågan om korrigering av felaktig prissättning vid den kom-
munala beskattningen. Örne hade dragit slutsatsen att beskattningen av vertikalt
integrerade företag, d.v.s. företag mellan vilka ägarsamband förelåg och som till-
godosåg olika led i en produktions- eller distributionskedja, borde präglas av
neutralitetshänsyn. Dessa borde inte beskattas hårdare än om de fusionerats till ett
enda företag. Beredningen delade denna åsikt. ”Särskilt i fråga om moder- och
dotterbolag i inskränkt mening synes man tvärtom böra ställa sig på den
ståndpunkten, att den sammanlagda skatten för bolagen och deras delägare
icke bör vara större (och ej heller mindre) än om bolagen sammanslutits till
ett enda bolag.”39 (Med inskränkt mening avses i huvudsak vertikal integration;
min anm.) Detta ställningstagande innebar emellertid inte ett accepterande av
vinstöverföringar såsom begreppet används i denna uppsats. Beredningen ut-
gick nämligen från att förmögenhetsöverföringar skulle ske utdelningsvä-
gen, d.v.s. med beskattade medel.40 Neutralitet skulle istället uppnås genom att
kedjebeskattningen av utdelningsinkomster avskaffades vid den statliga inkomst-
beskattningen, vilket redan hade skett vid den kommunala dito. Utdelningsbe-
skattning av ett mottagande moderbolag skulle således inte ske om vertikal integ-
ration förelåg. Med utdelning jämställdes också enligt beredningens förslag vissa
rabatter och pristillägg som utgick endast i den mån rörelsen resultat tillät det,
d.v.s. då de var resultatbetingade och inte affärsmässigt betingade.41 Beredning-
ens utgångspunkt kan tyckas något naiv, men byggde i viss mån på att man ansåg
att det av organisatoriska skäl låg i företagens intresse att ha en korrekt resultat-
redovisning.

Betänkandet mynnade i huvudsak ut i tre lagförslag. Förutom undantaget från
kedjebeskattning och den tillhörande extensiva definitionen av utdelning föreslogs,
och infördes, även de interkommunala och internationella korrigeringsreglerna.
Koncernbidrag i modern tappning berördes sålunda inte alls. Däremot är det rim-
ligt att anta att de ovan redovisade uttalandena om neutralitetshänsyn kom att

                                                
38  refereras i SOU 1926:18
39 a.a., s.52
40 SOU 1964:29, s.53
41 dåvarande 54§ KL, jämte anv.p.
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påverka den kommande rättsbildningen. Frågan är emellertid om inte beredning-
ens slutsatser senare kom att övertolkas i praxis. Ett av beredningen citerat utta-
lande av Örne stöder ett sådant synsätt: ”En särskild fråga uppstode i det fall,
att vissa av intressegruppens företag lämnat vinst och andra förlust. Med
fasthållande av grundsatsen, att de till gruppen hörande företagen borde
behandlas såsom ett enda företag, borde från summan av vinster i vissa fall
få avdragas förluster. Detta torde emellertid ej kunna medgivas, enär det
kunde tänkas leda till svåra missbruk.”42 Det var alltså varken Örnes eller be-
redningens avsikt att ge klartecken för egentliga vinstöverföringar. De neutralitets-
hänsyn som citatet på föregående sida ger uttryck för skulle bli tillgodosedda ge-
nom kedjebeskattningens avskaffande, inte genom någon allmän rätt till resultat-
utjämning. I själva verket innebar beredningens förslag, enligt dess sätt att se på
saken, att incitamenten för en felaktig inkomstfördelning i huvudsak undanröjdes. I
de undantagsfall som en felaktig inkomstfördelning ändå kom till stånd, kunde
denna angripas med hjälp av de ovan nämnda korrigeringsreglerna. Man kan
tycka att såväl Örnes som beredningens uppfattningar delvis var dåligt under-
byggda i denna del, då den interkommunala korrigeringsregeln egentligen inte
innebar ett hinder mot vinstöverföringar via prissättningen mellan svenska bolag
(se avsnitt 2.2.3).

Skatteutredningen om ackumulerad inkomst m.m. (hädanefter benämnd koncern-
bidragsutredningen) kommenterade drygt fyrtio år senare skatteberedningens
betänkande. Sakkunniga konstaterade att det, bortsett från korrigeringsreglernas
eventuella inverkan, var främst två vinstöverföringar som föll utanför betänkandet
och därmed formell lagreglering. Den ena var vinstöverföringar från moderbolag
till dotterbolag i största allmänhet, och den andra var vinstöverföringar av om-
kostnadstyp, oavsett riktning.43 Vad gällde vinstöverföringar till förmån för dotter-
bolag konstaterade utredningen vidare att sådana med all sannolikhet skulle ha
betraktats som icke-avdragsgilla aktieägartillskott av skatteberedningen.44 Detta
särskilt som motsvarande vinstöverföringar till moderbolag, d.v.s. utdelningar,
förutsattes ske med beskattade medel. Vad gällde vinstöverföringar av omkost-
nadstyp hade dessa kommit att behandlas i praxis. Det kan därför vara intressant
att se lite närmare på den praxis som följde KL:s införande.

Redan vid trettiotalets mitt hade RegR att ta ställning till ett antal mål rörande frå-
gan om avdragsrätt för koncerninterna transaktioner. Dessa kan främst sägas ha
varit av två typer. Dels gällde det huruvida vissa rabatter och provisioner var af-
färsmässigt betingade (RÅ 1933 Fi 356, RÅ 1934 Fi 725) och därmed avdrags-
gilla, och dels gällde det frågan om schablonmässig fördelning av koncerngemen-
samma kostnader (RÅ 1933 Fi 191, RÅ 1935 Fi 476, RÅ 1936 Fi 223). Av-
drag erhölls i samtliga fall.

                                                
42 SOU 1926:18 s.49
43 SOU 1964:29, s. 54f
44 ibid.
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3.1.2 Arafartmålet

Det första fallet som behandlar koncernbidrag som omkostnad i egentlig mening,
kom dock - som nämnts ovan - först några år senare.45

I RÅ 1943 ref. 50 yrkade rederibolaget Arafart avdrag för två såsom koncernbi-
drag betecknade transfereringar till två systerbolag, AB Bränslecentralen och A.R.
Appelqvist Kolimport AB (kolimportbolaget). Bolagen ingick i en större koncern
som importerade och sålde stenkol i Sverige. I koncernen ingick, förutom kolimport-
bolaget, två rederibolag (varav Arafart var det ena) som enligt uppgift hade till-
kommit i syfte att göra koncernen oberoende av främmande fraktfart, samt ett stör-
re antal lagerhandelsbolag som ombesörjde förvaring och försäljning av nämnda
stenkol. Ursprungligen hade all verksamhet bedrivits i kolimportbolaget, men prak-
tiska skäl hade föranlett en bolagisering av rederiverksamheten. Försäljningsverk-
samheten hade huvudsakligen uppkommit genom förvärv av fristående lagerhan-
delsbolag. Till följd av krigskonjunkturen hade vissa koncernbolag gynnats och
andra missgynnats. AB Bränslecentralen visade före koncernbidraget en förlust,
medan kolimportbolaget troligtvis hade gått med vinst även utan bidraget.

Från det allmännas sida hävdades i första instans att varje bolag var självständigt
och skulle taxeras för sitt eget resultat. Koncernbidragen saknade samband med
den affärsmässiga driften och skulle därför betraktas som vinstdispositioner och
inte som driftskostnader. Mot detta anförde Arafart ett flertal argument som myn-
nade ut i att koncernbidraget var att betrakta som en driftskostnad ”…i vid-
sträckt mening…”.46 För det första påpekades att koncernen utgjorde en eko-
nomisk enhet, och att uppdelningen på flera bolag föranletts av praktiska skäl.
Koncernbegreppets införande i 1944 års ABL vittnade om en ny syn på väl in-
tegrerade företag, vilken torde ha betydelse även inom skatterätten. För det andra
utgjorde inte den interkommunala korrigeringsregeln ett hinder mot resultatutjäm-
nande prissättning, eftersom den inte medförde omräkning av inkomsten utan
endast pekade ut vilken kommun som hade rätt att beskatta en vinstöverföring.
Arafart borde sålunda inte försättas i ett sämre läge om bidraget redovisades öp-
pet än om samma resultatutjämning åstadkoms prissättningsvägen. Argumentet
antyder att Arafart själv uppfattade koncernbidraget som en (icke-
marknadsmässig) vinstöverföring, och inte som en omkostnad i egentlig mening.
För det tredje saknades en benefik avsikt med transfereringen, eftersom den på
koncernnivå motiverades av ett flertal affärsmässiga skäl. MKPN biföll dock utan
motivering allmänna ombudets talan.

I KammarR anförde bägge parter i princip samma argument som i första instans.
Arafart framhöll att Centrala krigskonjunkturskattenämnden hade godtagit av-
dragsyrkandet vid taxering till krigskonjunkturskatt, bl.a. med hänsyn till integra-
tionen mellan de aktuella bolagen. Allmänna ombudet visade viss förståelse för

                                                
45 Möjligtvis bortsett från RÅ 1943 Fi 284, där avdrag för ett kapitaltillskott med hänsyn till
omständigheterna i målet medgavs.
46 RÅ 1943 ref. 50, s.106ö
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Arafarts argument, men poängterade att det saknades lagstöd för resultatutjäm-
nande koncernbidrag. Inte heller kunde 20§ KL tolkas så extensivt att den med-
gav avdrag för vinstdispositioner. KammarR fastställde också utan motivering
MKPN:s beslut. RegR ändrade dock med röstsiffrorna 4-1 KammarR:s beslut
med motiveringen: ”Enär med hänsyn till rådande intressegemenskap mellan
klagandebolaget samt A. R. Appelqvist Kolimport aktiebolag och Aktiebo-
laget Bränslecentralen ävensom det inre sammanhang som enligt vad
handlingarna utmärka förefunnits mellan bolagens rörelse, klagandebolaget
måste anses berättigat att vid taxeringarna åtnjuta avdrag för de /…/ ut-
givna bidragen…” [min fetstil]47

Avdragsfrågan avgjordes sålunda inte med (någon uttrycklig) hänvisning till
20§ KL, utan med hänvisning till den rådande intressegemenskapen och det inre
sammanhanget. Vad avsåg RegR då med dessa begrepp? Vad gäller intressege-
menskap måste RegR ha åsyftat det förefintliga koncernförhållandet. Samma be-
grepp återfanns nämligen i 57§ 3mom. KL, den interkommunala korrigeringsre-
geln, och avsåg där förhållandet mellan moder- och dotterbolag eller företag un-
der i huvudsak gemensam ledning.48 Ett krav på intressegemenskap kan emellertid
strängt taget tyckas onödigt. Om bidraget ansågs utgöra en (marknadsmässig)
omkostnad fanns det ingen anledning att framhålla koncernförhållandet, eftersom
omkostnadsbegreppet inte är förbehållet transaktioner mellan närstående företag.
Om å andra sidan bidraget ansågs utgöra en (icke-marknadsmässig) vinstöverfö-
ring var emellertid omnämnandet lika onödigt; eftersom det saknas anledning för
oberoende företag att gynna varandra, torde intressegemenskap alltid föreligga
vid vinstöverföringar. Varför framhöll då RegR denna förutsättning? I en kom-
mentar av målet i Svensk Skattetidning tolkade Swartling RegR:s åberopande av
intressegemenskapen som ett accepterande på skatterättens område av den mo-
derna syn på koncerner som präglade förslaget till ny aktiebolagslag. Enligt
Swartling måste det ”…anses erkänt, att en koncern i särskilda avseenden bör
behandlas under hänsynstagande till sin speciella struktur såsom en sam-
manslutning av formellt-juridiskt skilda men reellt-ekonomiskt intimt för-
bundna bolag.”49 Det var detta som Arafart hade avsett med ”en ny syn på väl
integrerade företag”. Genom att framhålla intressegemenskapen skulle RegR så-
lunda ha gjort ett principiellt ställningstagande till förmån för neutralitetsprincipen
på koncernbeskattningens område. Annorlunda uttryckt innebar detta att RegR, i
detta sammanhang, accepterade koncernen som en ekonomisk enhet.

En sådan tolkning stöds av att det även krävdes ett ”inre sammanhang” mellan
rörelserna. Enligt Wiman utgjorde formuleringen en hänvisning till det dåvarande
förvärvskällebegreppet i 18§ anv.p3 KL.50 Inre sammanhang var enligt detta

                                                
47 RÅ 1943 ref. 50, s. 107n
48 Se lagrummet, jfr även SOU 1964:29  s.61
49 Swartling, s.381
50 Wiman, s.74 - samma uppfattning framgår även implicit av Swartlings (se not 25) och Ge i-
jers (Skattenytt 1944, s.68) kommentarer av målet.
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stadgande en förutsättning för att flera verksamheter som bedrevs av en skatt-
skyldig skulle vara hänförliga till samma förvärvskälla. RegR tillämpade med andra
ord de regler som gällde för ett skattesubjekt analogt. Endast om verksamheterna
tillhörde samma förvärvskälla kunde en verksamhets underskott kvittas mot ett en
annan verksamhets överskott. Det framstår som naturligt att, om RegR nu såg
koncernen som en skattskyldig, kvittningsrätten inte kunde vara mer omfattande
än för andra skattskyldiga.

Av 18§ anv.p3 KL framgick att en förvärvskälla kunde föreligga vid såväl vertikal
som horisontal integration.51 Med vertikal integration avses att företagen i en
koncern sköter olika led i en produktions- eller distributionskedja. Arafartmålet är
ett illustrativt exempel, då olika företag handhar import, transport, lagerhållning och
försäljning. Horisontal integration föreligger mellan koncernbolag som sköter
samma uppgifter i produktions- eller distributionskedjan, exempelvis mellan lager-
handelsbolagen i Arafartmålet. Integration användes i 18§ anv.p3 KL i princip
synonymt med inre sammanhang; det uttryckte förekomsten av ett naturligt sam-
band mellan verksamheterna. Integration/inre sammanhang förelåg enligt stadgan-
det exempelvis inte mellan en bagerirörelse och en mekanisk verkstad, eller mellan
en diversehandel och en rederirörelse.

Under förutsättning av att Swartlings respektive Wimans tolkningar är korrekta
innebar RegR:s domskäl i Arafartmålet sammanfattningsvis att man ifråga om
koncernbidraget såg koncernen som en skattskyldig, vars verksamheter kunde
anses utgöra en förvärvskälla. Koncernbidraget kunde i så fall knappast ha an-
setts utgöra en omkostnad, av den enkla anledningen att man inte gärna kan ha en
kostnad till sig själv. Denna tolkning framstår, i mitt tycke, som den enda rimliga
med hänsyn till de begrepp som användes och hur de interagerade med varandra.
Man kan inte heller komma ifrån att Arafartmålet med hänsyn till de faktiska om-
ständigheterna var mycket lämpligt som pilotmål. Det var fråga om en vertikalt
integrerad koncern, vars uppdelning på flera företag hade betingats av organisa-
toriska skäl. Koncernen riskerade, till följd av denna uppdelning, att beskattas
hårdare än vad som varit fallet om verksamheten bedrivits i ett företag. Situatio-
nen var med andra ord identisk med den, i vilken Örne och sedermera skattebe-
redningen påtalat ett behov av neutralitetshänsyn. Visserligen hade varken Örne
eller beredningen genom dessa uttalanden avsett att ge klartecken för vinstöverfö-
ringar. Skatteberedningens uttalanden var emellertid vid denna tidpunkt nästan
tjugo år gamla, och det är inte omöjligt att RegR fäste större vikt vid beredningens
principiella inställning än till hur beredningen ansåg att denna skulle tillgodoses.

Sannolikt grundades domslutet i Arafartmålet sålunda på neutralitetsprincipen.
Denna innebär emellertid inte endast att valet av organisationsform skall vara ne-
utralt ur skattesynpunkt, utan att skattesystemet överhuvudtaget inte skall verka
handlingsdirigerande. Vid valet mellan två eller flera handlingsalternativ skall den
skattskyldige inte påverkas av skattesystemets utformning (om inte detta är av-

                                                
51 jfr lagrummet som huvudsakligen är exemplifierande
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sett). Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att RegR även tog hänsyn till
en annan grund som Arafart hade åberopat, nämligen att motsvarande vinstutjäm-
ning hade kunnat åstadkommas utan beskattningskonsekvenser genom felaktig
internprissättning. Detta var onekligen ett mycket bra argument från Arafarts sida.
RegR:s domskäl skulle i så fall även ha innefattat ett krav på affärer mellan bola-
gen, eftersom det av uppenbara skäl är omöjligt att åstadkomma resultatutjämning
via prissättningen annars. Mot detta talar att inre sammanhang enligt 18§ anv.p3
förelåg vid verksamhetsmässig integration, oavsett om denna resulterade i affärer
mellan bolagen eller inte. Eftersom RegR inte explicit hänvisade till 18§ anv.p3
KL, framgick det emellertid inte med önskvärd tydlighet om man med inre sam-
manhang avsåg detta stadgande i sin helhet, eller enbart det inre sammanhang som
förelåg i det konkreta fallet - d.v.s. vertikal integration. När den verksamhetsmäs-
siga integrationen är vertikal, såsom i Arafartmålet, torde den i princip alltid åtföl-
jas av affärer mellan bolagen. Vid horisontal integration, t.ex. mellan två sidoord-
nade återförsäljningsbolag, torde dock affärsmässig integration tillhöra undanta-
gen.

3.1.3 Wennbergs- och Martin Rindmålen

Osäkerheten rörande innebörden av inre sammanhang var troligtvis den avgöran-
de faktorn till att RegR åtta år senare valde att publicera ett nytt mål om koncern-
bidrag som referatmål.

I RÅ 1951 ref. 3 hade ett rörledningsbolag (Wennbergs) gett ett koncernbidrag om
25.000 kr till sitt dotterbolag. Genom bidraget minskades moderbolagets vinst betyd-
ligt, medan dotterbolaget - som sysslade med elektriska installationer - i princip upp-
visade nollresultat.  Arafartmålet åberopades men RegR vägrade, till skillnad från
KammarR, avdrag med motiveringen att det inte förelåg sammanhang mellan bola-
gens rörelser. Inre sammanhang hade således förkortats till enbart sammanhang,
men innebörden torde ha varit densamma. Rörledningsbolaget och dess dotterbolag
var båda underleverantörer åt ett tredje koncernbolag som uppförde fastigheter.
Inre sammanhang i analogi med 18§ anv.p3 KL förelåg alltså tveklöst. Däremot
förekom enligt vad som framgår av referatet, till skillnad från Arafartmålet, inga
affärer mellan givare och mottagare.

Av detta följer att med inre sammanhang avsågs inte enbart ett naturligt samband
mellan verksamheterna; affärer måste också förekomma mellan givare och motta-
gare. Just detta hade också poängterats av i ett yttrande av taxeringsnämndens
ordförande. Enligt dennes uppfattning var en förutsättning för avdragsrätt ”…att
företagen köpte och sålde till varandra i sådan omfattning, att prissättning-
en kunde föranleda till kostnadsutjämning företagen emellan…”52.  En sådan
slutsats motsägs emellertid av utgången i RÅ 1956 Fi 667 (Martin Rind).

                                                
52 RÅ 1951 ref.3
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I målet förelåg huvudsakligen horisontell integration mellan moderbolaget Elektro-
holm och dess dotterbolag Martin Rind AB. De båda bolagen utgjorde en under-
koncern till ASEA, och fungerade som återförsäljare åt detta bolag, dock inte med
samma kundkrets. Martin Rind AB gav sitt moderbolag ett koncernbidrag på
350.000 kronor. RegR medgav avdrag med samma motivering som i Arafartmålet,
trots att affärerna mellan bolagen var obetydliga.

Utgången i detta mål är sålunda oförenlig med den i Wennbergsmålet, då det av
omständigheterna i det senare följer att affärer måste förekomma mellan givare
och mottagare direkt; övrig koncernintern handel är inte relevant. Det är möjligt
att RegR i Martin Rind-målet enbart fokuserade på distinktionen horison-
tell/vertikal integration, och därför förbisåg frånvaron av affärer mellan bolagen.
Skattemyndigheterna hade nämligen tolkat tidigare praxis som att just vertikal
integration var en i sammanhanget nödvändig förutsättning. En sådan slutsats var i
och för sig logisk, dels då affärer mellan bolagen var en naturlig följd av vertikal
(men inte horisontell) integration, och dels eftersom 1924 års skatteberedning
uttalat sig om ett behov av neutralitetshänsyn vid vertikal (men inte horisontell)
integration. RegR:s domslut kan ses som en vederläggning av skattemyndighetens
uppfattning, men också som en fingervisning om att man med sammanhang fak-
tiskt avsåg förvärvskällebegreppet. Inre sammanhang enligt 18§ anv.p3 kunde ju
föreligga både vid vertikal och horisontell integration. Att man sedan glömde bort
den affärsmässiga integrationen var med hänsyn till Wennbergsmålet olyckligt.
(Denna omständighet talar emellertid för att man uppfattade bidraget som en
vinstöverföring, och inte en omkostnad. Om bidraget utgjorde en omkostnad
skulle man knappast ha kunnat bortse från avsaknaden av affärsmässig integra-
tion. En grundläggande förutsättning för att ett bidrag så småningom skall kunna
resultera i intäkter i givarens förvärvskälla är ju att det förekommer någon sorts
affärsmässig interaktion mellan givare och mottagare.) Konstigt nog uppmärk-
sammade inte heller koncernbidragsutredningen denna inkonsekvens mellan Mar-
tin Rind- och Wennbergsmålen, trots en i övrigt grundlig genomgång av desamma.
Wennbergsmålet torde emellertid vara det rättsfall som bäst ger uttryck för gäl-
lande rätt vid denna tidpunkt. Detta dels i dess egenskap av referatmål, men ock-
så vid en jämförelse med senare praxis.

Mellan 1951 och 1956 avgjordes utöver de refererade målen ett flertal notismål som
behandlade frågan om avdrag för koncernbidrag. Nämnas kan bl.a. RÅ 1951 Fi
622, RÅ 1951 Fi 823, RÅ 1951 Fi 1463, RÅ 1952 Fi 632 och 1952 Fi 1260. I samtli-
ga fall vägrades avdrag, troligtvis på grund av bristande inre sammanhang. Då de
uppräknade målen är synnerligen kortfattat refererade är det emellertid svårt att dra
några slutsatser av dem.

3.1.4 RN 1957 nr. 2:5

Ett mål om förhandsbesked, RN 1957 nr. 2:5, innebar en i mitt tycke väsentlig
förändring av praxis.
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Ett företag som sysslade med konfektionsförsäljning hade för avsikt att bedriva
likartad verksamhet i ett nystartat dotterbolag. Mellan bolagen förelåg sålunda hori-
sontell integration. Frågan gällde om avdragsgilla koncernbidrag kunde ges från
moderbolag till dotterbolag. Vad gällde den affärsmässiga integrationen skulle mo-
derbolaget ombesörja vissa funktioner, bl.a. större uppköp och bedömande av ut-
ländska kollektioner. Förutsättningar för resultatutjämning via prissättningen skulle
därför rent hypotetiskt att finnas, genom vidareförsäljning av dessa kollektioner till
dotterbolaget. Moderbolaget ville emellertid inte gå till väga på detta sätt, utan ville
att dotterbolaget skulle faktureras direkt för sin andel av varorna. Den fråga som
RegR hade att ta ställning till var alltså huruvida det förelåg ett inre sammanhang
även om den affärsmässiga integrationen endast var hypotetisk. RegR besvarade,
till skillnad från rättsnämnden, denna fråga nekande.

I ljuset av detta domslut måste Martin Rind ses som ett olycksfall i arbetet. Av
rättsfallet framgår återigen att förekomsten av affärer mellan givare och mottagare
var en nödvändig förutsättning för avdragsgilla koncernbidrag.

Det nya i RN 1957 nr 2:5 var emellertid inte domslutet som sådant, utan hur det
formulerades. RegR underkände förfrågan med motiveringen att koncernbidraget,
enligt vad som uppgivits i målet, inte kunde anses utgöra en omkostnad för in-
täkternas förvärvande eller bibehållande . Innebar detta då någon förändring
jämfört med tidigare praxis? Det kan hävdas att avdragsrättens legala grund även
tidigare måste ha varit omkostnadsbegreppet; i både Arafart- och Wennbergs-
målen menade bolagen att koncernbidraget var att anse som en driftskostnad i
s.k. vidsträckt mening. RegR:s nya motivering innebar enligt detta synsätt endast
ett förtydligande av koncernbidragets legala grund. En naturlig följdfråga är vilken
den legala grunden annars skulle ha varit? Frågan förutsätter emellertid att det
måste ha funnits en specifik legal grund, eller med andra ord att den numera hävd-
vunna legalitetsprincipen gjorde sig lika starkt gällande på fyrtiotalet som idag.
Detta var knappast fallet. Hultqvist har i sin doktorsavhandling sammanfattat den
syn på legalitetsprincipen som framträdde i doktrin och praxis vid denna tid.53

Sammanfattningen ger vid handen att legalitetsprincipen under lång tid successivt
ökat i betydelse. En milstolpe i denna utveckling var när Ljungman 1947 myntade
den numera välkända satsen ”nullum tributum sine lege”.54 Denna maxim gav upp-
hov till en intensifierad diskussion om legalitetsprincipen i doktrinen som kulmine-
rade med dess kodifiering i 1974 års RF. Beträffande rättsläget på fyrtiotalet så
citerar Hultqvist bl.a. Ljungman, som ansåg att RegR, till skillnad från HD,
”…uppvisade en tendens att supplera luckor och inkonsekvenser i skatteför-
fattningarna med ”extensiv, analogiserande tolkning”.”55 Även om Ljung-
man förmodligen inte hade just Arafartmålet i åtanke, passar citatet mycket väl in
på detta mål. Genom en extensiv och analogiserande tolkning av skattskyldighets-
och förvärvskällebegreppen supplerade RegR en inkonsekvens i skattesystemet

                                                
53 Hultqvist, kap.3.2
54 ”Ingen skatt utan lag” - myntades av Seve Ljungman i Om skattefordran och skatteresti-
tution, Uppsala, 1947 (s.22)
55 Hultqvist, s.76
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(resultatutjämning kunde uppnås genom dold felprissättning, men inte genom öpp-
na koncernbidrag). Det är följaktligen inte en självklarhet att RegR hade en speci-
fik legal grund i åtanke när man avgjorde de tidigare målen. I själva verket antyd-
de RegR:s framhållande av intressegemenskap och inre sammanhang att man inte
alls såg bidragen som omkostnader, utan som vinstöverföringar. Mot bakgrund av
det anförda kan övergången till omkostnadsbegreppet möjligtvis förklaras av le-
galitetsprincipens ökade betydelse.

Av den nya domsmotiveringen följde att man inte längre tillämpade 18§ anv.p3
KL analogt. Kravet på verksamhetsmässig integration var med andra ord inte
längre relevant. Förekomsten av affärer mellan givare och mottagare var dock
fortfarande en nödvändig förutsättning för avdrag, men den motiverades av att
bidraget annars inte kunde generera intäkter i givarens förvärvskälla, och inte
såsom tidigare av att samma vinstöverföring hade kunnat åstadkommas genom
felprissättning. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att förekomsten av
affärer tidigare hade medgivit en felaktig prissättning på en befintlig för-
säljningsvolym, medan det nu förväntades medföra en korrekt prissätt-
ning på en ökad försäljningsvolym. Tidigare hade det också varit uppenbart
att koncernbidrag inte kunde ges till utländska skattesubjekt eftersom den interna-
tionella korrigeringsregeln inte medgav sådan felprissättning, men med omkost-
nadsbegreppet som grund lämnades frågan öppen.

RegR:s nya motivering innebar sammanfattningsvis sannolikt en förskjutning av
koncernbidragets legala grund från neutralitetsprincipen till omkostnadsbegreppet.
Ur teoretisk synvinkel var detta en betydelsefull förändring, eftersom omkost-
nadsbegreppet inte borde kunna ligga till grund för vinstöverföringar. Om en
vinstöverföring definieras som en icke-marknadsmässig överföring av obeskattade
(vinst)medel, torde en omkostnad något förenklat kunna beskrivas som en mark-
nadsmässig överföring av obeskattade medel. Anledningen till detta är att 20§
KL, i likhet med skattesystemet i övrigt, bygger på förutsättningen att företag är
självständiga, vinstmaximerande enheter. Såsom påpekats ovan utgör en icke-
marknadsmässig omkostnad åtminstone i teorin en förtäckt vinstdisposition (jfr
dock nästa avsnitt). Skillnaden mellan en vinstöverföring och en omkostnad är
sålunda att den senare är en marknadsmässig transaktion, d.v.s. den hade företa-
gits även av ett icke-närstående subjekt.

3.2 1964 - 1990

3.2.1 Koncernbidragsutredningen

Rättsläget ifråga om koncernbidrag var i mitt tycke relativt klarlagt när en utred-
ning vid sextiotalets mitt på nytt hade att ta ställning till koncerninterna vinstöver-
föringar. Trots detta angavs bl.a. en svårtolkad rättspraxis på området som en
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bidragande orsak till behovet av lagreglering.56 Det kan därför finnas anledning att
se närmare på den utvärdering av praxis som företogs av koncernbidragsut-
redningen i samband med införandet av de öppna koncernbidragen. En annan
anledning är att utredningen utgjorde den första egentliga kommentaren på områ-
det från lagstiftarens sida. I egenskap av sådan var betänkandet viktigt, inte minst
som äldre praxis även framgent skulle vara giltig vid vinstöverföringar som inte
omfattades av de öppna koncernbidragen. Man bör emellertid komma ihåg att
någon kodifiering av just koncernbidrag som omkostnad inte ägde rum och att
såväl utredningens uttalanden som efterföljande proposition i detta avseende där-
för inte har samma dignitet som förarbetsuttalanden normalt har.

Efter att inledningsvis ha redogjort för den historiska utvecklingen vad gällde öpp-
na och dolda vinstöverföringar i allmänhet, fokuserade utredningen på omkost-
nadsbidragen. Man konstaterade att praxis varit mycket restriktiv, och att avdrag
medgivits endast när det förelåg ett ”klart samband”57, d.v.s. inre sammanhang,
mellan givande och mottagande bolags verksamheter. På denna punkt ansåg man
emellertid praxis svårtolkad, eftersom det av de relevanta rättsfallen inte framgick
exakt hur sambandet skulle vara beskaffat. Utredningen hade således inte upp-
märksammat kopplingen till 18§ anv.p3 KL, vilket får anses vara anmärknings-
värt. Att varken bidragets riktning, olikheter i aktieägarförhållandena eller tiden för
koncernförhållandets bestånd haft avgörande betydelse gick dock att utläsa av
praxis.58 I övrigt fick ledning sökas i de särskilda omständigheter som varit för-
handen i de mål då avdrag hade beviljats. En genomgång av dessa gav vid handen
att inre sammanhang förelåg vid såväl vertikal som horisontell integration. Vidare
krävdes även affärer mellan bolagen, eftersom ”…förekomsten av /…/ affärer
bolagen emellan /…/ synes markera skiljelinjen mellan de fall i vilka reger-
ingsrätten medgivit avdrag för koncernbidrag och de fall, å andra sidan, i
vilka avdrag vägrats.”59 Sakkunniga drog sålunda i princip samma slutsatser
som tidigare dragits i denna uppsats. Vad gällde den nya domsmotiveringen i RN
1957 nr. 2:5 uttalade man dock: ”Även om omkostnadstanken får antagas
också ha legat bakom regeringsrättens avgöranden i de tidigare koncernbi-
dragsmålen, har principen klarare kommit till uttryck i det nu berörda må-
let.”60 Till skillnad från vad som anförts i denna uppsats uppfattade sakkunniga
således praxis som ursprungligt driftkostnadsorienterad, d.v.s. man ansåg att RN
1957 nr 2:5 var fullständigt konformt med tidigare praxis.

Denna omständighet är ur teoretisk synvinkel en aning förvirrande, eftersom det på
ett flertal ställen explicit framgår att man betraktade omkostnadsbidragen som
vinstöverföringar.61 Uppenbarligen ansåg inte sakkunniga att det förelåg en mot-

                                                
56 prop. 1965:126, s.48
57 SOU 1964:29, s.85
58 a.a., s.60f
59 a.a., s.66
60 Ibid.
61 T.ex. ”Undersöker man de rättsfall angående vinstöverföringar mellan koncernbolag
som finns, kan det konstateras att koncernbidraget uppdyker ganska sent.” a. a., s.59
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sättning i att ett koncernbidrag samtidigt utgjorde en omkostnad och en vinstöverfö-
ring. Anledningen till detta torde vara att den teoretiska åtskillnad mellan vinstöver-
föringar och omkostnader som gjordes i föregående kapitel inte alltid har sin mot-
svarighet i praktiken. Praxis avseende förtäckta vinstdispositioner är relativt in
casu-betonad, varför det sannolikt är alltför kategoriskt att säga att ett överpris eller
ett icke-marknadsmässigt bidrag alltid skulle betraktas som en förtäckt vinstdispo-
sition av domstolarna. Dels saknar omkostnadsbegreppet ett uttryckligt armlängds-
rekvisit, varför denna fråga inte alltid hamnar i förgrunden, dels är det ofta mycket
svårt att avgöra när ett bidrag eller pris inte är marknadsmässigt. Sakunnigas syn på
rättsläget avseende dolda vinstöverföringar kan illustrera det sagda. Man konstate-
rar först att: ”Formellt finns det således ingen annan gräns i beskattningshän-
seende för den vinstöverföring som kan ske genom prissättningen än den som
följer av specialreglerna i 43 § och 57 § 3 mom. kommunalskattelagen. [inter-
nationella och interkommunala korrigeringsreglerna, min anm.]”62 Detta innebär
emellertid inte att det föreligger en obegränsad rätt till resultatutjämning via prissätt-
ningen när dessa regler inte är tillämpliga. ”Ofta har nämligen de fall, i vilka den
vid affärer tillämpade prissättningen befunnits onormal och följaktligen an-
sett innebära en obehörig vinstöverföring från ett företag till ett annat, kun-
nat bedömas såsom fall av förtäckt vinstutdelning.”63 Koncernbidragsutredning-
ens syn på förhållandet mellan vinstöverföringar och omkostnader kan sålunda upp-
fattas som något mer nyanserad, eller något mer försiktig, än den som redovisats i
föregående avsnitt.

I utredningens avslutande kommentar gavs några sammanfattande synpunkter på
den fortsatta rättstillämpningen.64 Dessa har flitigt citerats i senare publikationer,
och torde därför vara av visst intresse. Inledningsvis konstaterades återigen att
bidraget måste utgöra en driftskostnad för det givande företaget. Detta var fallet
om det förelåg ett klart samband, som inte var obetydligt, mellan givarens och
mottagarens verksamheter. Eftersom utredningen ansåg att praxis var otydlig på
denna punkt angavs ett antal exempel på när sådant samband förelåg. Företagen
kunde ha affärer sinsemellan, eller så kunde det ena företaget hyra ut tillgångar till
det andra företaget eller tillhandahålla detta tjänster. Även förekomsten av gemen-
samma marknadsintressen kunde konstituera tillräckligt samband. Vad gällde
bidragets storlek fick det bedömas från fall till fall. Möjligheten att åstadkomma
motsvarande resultatutjämning via prissättningen utgjorde emellertid en presumtion
för att avdrag kunde beviljas. Denna möjlighet var emellertid p.g.a. korrigerings-
reglernas olikartade konstruktion inte densamma i nationella och internationella
förhållanden. De rättsfall, i vilka avdrag för koncernbidrag medgivits, hade också
uteslutande behandlat frågan om vinstöverföringar mellan svenska bolag. En mot-
svarande överföring till ett utländskt skattesubjekt torde med hänsyn till 43§
1mom. KL inte vara möjlig. Trots detta menade utredningen att avdrag skulle
kunna medges för bidrag till ett utländskt koncernbolag:

                                                
62 SOU 1964:29, s.56
63 a.a., s.57
64 a.a., s.100f
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”Ett koncernbidrag kan ges i den formen att moderbolaget bestrider kost-
nader för det utländska bolagets räkning, t. ex. kostnader för marknadsun-
dersökning etc. i det land, där dotterbolaget bedriver sin verksamhet. Mo-
derbolaget kan också lämna dotterbolaget ett bidrag för att täcka sådana
kostnader. En förutsättning för avdragsrätt i dylika fall är givetvis, att
kostnaderna i fråga har ett direkt samband med de affärstransaktioner,
som förekommer mellan moderbolag och dotterbolag, d.v.s. att kostnaderna
avser åtgärder, som ökar moderbolagets försäljning till dotterbolaget. Mo-
derbolaget har med andra ord ett direkt intresse av att de åtgärder vidta-
ges, som kostnaderna avser. Genom att moderbolaget bestritt kostnaderna
kan moderbolaget vid försäljning ta ut högre pris på sina varor än om dot-
terbolaget haft att stå för kostnaderna i fråga.”[min fetstil]65

Utredningen kommenterade inte den potentiella konflikt som förelåg med den
internationella korrigeringsregeln. Den enda rimliga förklaringen till detta är att
man betraktade bidraget i exemplet som en marknadsmässig överföring, vilket
uteslöt tillämpning av 43§ 1mom. KL. Bidraget i exemplet utgjorde med andra
ord knappast en vinstöverföring i egentlig mening, eftersom sådana per definition
inte är marknadsmässiga. Med hänsyn till att sakkunniga uppenbarligen betrakta-
de åtminstone vissa av de bidrag som i praxis medgivits mellan svenska bolag som
vinstöverföringar, är det beklagligt att inte denna omständighet kommenterades
närmare. Man kan nämligen (vilket RSV också senare gjorde; se avsnitt 3.3.1)
uppfatta citatet ovan som en inskränkning jämfört med vad som sagts om kon-
cernbidrag mellan svenska skattesubjekt. Enligt ett sådant synsätt fanns det ett
visst utrymme för vinstöverföringar till svenska skattesubjekt (ett utrymme som
dessutom kodifierades genom införandet av 2§ 3mom. SIL), medan vinstöverfö-
ringar till utländska skattesubjekt alltid kunde angripas med hjälp av korrigerings-
regeln. Det är möjligt att sakkunniga ansåg att eventuella vinstöverföringar fram-
gent skulle ske i form av öppna koncernbidrag, medan bidrag som utgick från
omkostnadsbegreppet förutsattes vara marknadsmässiga. En anledning till att
sakkunniga inte resonerade kring denna fråga kan vara att det inte hade före-
kommit något bidragsfall i vilket det mottagande bolaget varit ett utländskt skatte-
subjekt. Visserligen fanns det ett fåtal rättsfall, i vilka avdragsrätten för svenska
bolags andel i en multinationell koncerns gemensamma kostnader hade behand-
lats, men praxis i dessa fall verkar inte ha följt samma linjer som vid renodlade
koncernbidrag. Den juridiska bedömningen tycks i dessa mål ha varit strikt drift-
kostnadsorienterad, och något resonemang kring graden av integration eller dylikt
hade mig veterligen inte förekommit.

Sannolikt gjorde även näringslivet bedömningen att bidrag till utländska bolag
förutsattes vara marknadsmässiga. För detta talar att man efter 1965 i allt större
utsträckning började använda termer som forskningsbidrag, marknadsföringsbi-
drag och dylikt för att beteckna de s.k. omkostnadsbidragen. Medan koncernbi-

                                                
65 SOU 1964:29, s.101
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dragets primära syfte var att åstadkomma resultatutjämning inom en koncern och
därför inte var kopplat till några särskilda åtgärder hos mottagaren, svävade man
ofta i osäkerhet vad gällde avsikten med t.ex. ett forskningsbidrag. Eftersom ett
sådant bidrag åtminstone till namnet var kopplat till en specifik åtgärd hos motta-
garen blev gränsdragningen mellan de primärt resultatutjämnande bidragen och
bidrag för koncerngemensamma kostnader diffus.

Ett exempel på detta är RÅ 1967 Fi 1247 (Gevaert), i vilket ett svenskt försäljnings-
bolag yrkade på avdrag för ett forskningsbidrag till sitt belgiska moderbolag. Mo-
derbolaget tillverkade film och fotoartiklar som utgjorde det huvudsakliga inslaget i
det svenska bolagets sortiment. Enligt TI kunde inte utgifter för forskning vara av-
dragsgilla för ett företag som inte bedrev någon tillverkning. Det svenska bolagets
inkomster skulle sålunda räknas upp med drygt 34.000 kr. Av referatet framgår inte
om TI åberopade 20§ eller 43§ KL, men RegR tycks ha utgått från det senare.
Man underkände nämligen TI:s argument med motiveringen att forskningskostnader
var driftskostnader inom koncernen, som enligt vad bolaget uppgivit även skulle
påverka försäljningen på den svenska marknaden positivt. Då TI inte hade lyckats
vederlägga denna uppgift, förelåg inte heller någon konflikt med 43§ 1mom. KL,
varför avdrag medgavs.

RegR betraktade med andra ord bidraget som ett marknadsmässigt bestridande
av koncerngemensamma kostnader. Målet är intressant, inte minst då det utgör ett
av ett litet fåtal mål, i vilka bidraget gått från ett svenskt återförsäljande bolag till
ett utländskt tillverkande bolag. Som vi skall se i det följande är rollerna i bi-
dragsmål normalt de omvända.

3.2.2 Marabou- och Barnängenmålen

Antagandet av lagreglerade koncernbidrag ledde av uppenbara skäl dels till att
antalet mål som kom under RegR:s prövning blev färre, och dels till deras karak-
tär förändrades. Tidigare hade det nästan uteslutande varit fråga om koncernbi-
drag mellan svenska bolag, men nu blev förhållandet det motsatta, d.v.s. målen
avsåg främst bidrag från svenska till utländska bolag. (Bidrag från utländska bolag
till svenska dito ligger utanför denna uppsats.) Samma år som Gevaertmålet av-
gjordes avkunnades dom i två andra mål, i vilka svenska moderbolag lämnat bi-
drag till utländska dotterbolag.

I det första, RÅ 1967 Fi 1659 (Marabou) hade det svenska moderbolaget AB Ma-
rabou lämnat sitt danska dotterbolag A/S Findus ett bidrag på 1,4 milj. kr. i syfte att
täcka bolagets kostnader under en upparbetningsfas. A/S Findus sålde det svenska
systerbolaget AB Findus produkter på den danska marknaden. Både KammarR och
RegR vägrade avdrag för bidraget med motiveringen att det inte förekommit några
affärer (”mellanhavanden”) av betydelse mellan Marabou och det danska bolaget.

Av KammarR:s domskäl framgick uttryckligen att kravet på affärer föranleddes
av att bidraget annars inte kunde leda till ökad avsättning av Marabous produkter,
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d.v.s. generera intäkter i Marabous förvärvskälla.66 Motiveringen låg i linje med
koncernbidragsutredningens yttrande i detta avseende. Vidare kan man notera att
samtliga instanser i enlighet med tidigare praxis såg enbart till relationen mellan
givare och mottagare. Det faktum att Marabou hade kunnat ge ett öppet kon-
cernbidrag till svenska Findus, som i sin tur - till följd av den affärsmässiga integ-
rationen mellan bolagen - hade haft betydligt bättre förutsättningar att få avdrag
för bidrag till danska Findus, beaktades ej.

I det andra målet, RÅ 1967 Fi 1660 (Barnängen) hade ett svenskt moderbolag gett
två utländska dotterbolag bidrag i syfte att täcka dotterbolagens reklamkostnader.
TI anförde att bidragen var att anse som vinstdispositioner eftersom koncernbidrag
till utlandet inte var avdragsgilla. Argumentet är intressant eftersom det antyder att
man från skattemyndigheternas sida inte delade koncernbidragsutredningens upp-
fattning om rättsläget ifråga om omkostnadsbidrag till utlandet. Från Barnängens
sida invändes att reklamkampanjerna skulle medföra ökade licensintäkter för mo-
derbolaget. Av referatet framgår inte hur verksamheten inom koncernen var orga-
niserad, men moderbolagets invändning antyder att den affärsmässiga integrationen
i övrigt var obetydlig. Troligtvis skedde produktionen för de utländska marknaderna i
de utländska dotterbolagens regi. MKPN medgav avdrag för bidragen, men i
KammarR och RegR vägrades avdrag med motiveringen att bidragen inte kunde
anses utgöra en omkostnad i moderbolagets rörelse.

Av målet framgår att RegR inte ansåg att licensintäkter utgjorde sådana intäkter
som utgifterna skulle generera; sambandet mellan utgift och intäkt var med andra
ord alltför vagt. KammarR och RegR verkar i detta nästan ordagrant ha anammat
koncernbidragsutredningens uttalande om att bidraget skall öka moderbolagets
försäljning till dotterbolaget.

3.2.3 Grafoprintmålet

Under sjuttiotalet avgjorde RegR endast ett mål avseende koncernbidrag som
omkostnad, RÅ 1975 Aa 823 (Grafoprint).67

I detta mål gav ett svenskt moderbolag sitt tyska dotterbolag ett bidrag i syfte att
täcka dess förluster under ett uppstartningsskede. Genom dotterbolaget fick kon-
cernen tillgång till EEC-marknaden. Samtliga instanser vägrade dock avdrag, tro-
ligtvis på grund av att tillverkningen för denna marknad skulle ske i dotterbolaget.
Bidraget skulle således inte innebära en ökad försäljning för moderbolaget.

                                                
66 I ett annat mycket kortfattat refererat mål, RÅ 1969 Fi 1637, bekräftades kravet på affärs-
mässig integration än en gång.
67 Ett lite udda mål är RÅ 1972 ref 41, i vilket RegR medgav avdrag för ett bidrag till ett icke-
närstående bolag. Bidraget gavs i syfte att täcka kostnader för övertagande av friställd per-
sonal när ett dotterbolag till Modo AB avvecklade sin verksamhet i ett mindre samhälle.
Avdrag medgavs eftersom övertagandet innebar minskade avvecklingskostnader i övrigt,
men troligtvis spelade även regionalpolitiska överväganden in.
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I målet anfördes bland annat av moderbolaget att bidraget inte var avsett att an-
vändas för investeringar i anläggningstillgångar. Tanken bakom detta argument
tycks vara att en investering i sådana tillgångar inte hade medfört omedelbar av-
dragsrätt om den skett i moderbolaget, och att bidrag för en motsvarande inve-
stering i dotterbolaget därför inte kan omfattas av omkostnadsbegreppet. Ett så-
dant resonemang hade varit korrekt om man betraktade bolagen som en skatt-
skyldig. Det kan emellertid diskuteras om en sådan förutsättning är nödvändig när
man utgår från omkostnadsbegreppet, eftersom även ett bidrag för vissa anlägg-
ningstillgångar då kan öka moderbolagets försäljning. Ett exempel är om ett helägt
återförsäljarbolag avser att öppna en ny affär och får ett bidrag för införskaffande
av inventarier till denna. Frågan togs senare upp i RSV:s rapport 1990:1, i vilken
man konstaterar att bidrag inte får leda till kapitaluppbyggnad i utlandet. Till stöd
för denna uppfattning citerar rapporten ett uttalande i proposition 1965:126 -
”Det kan inte vara befogat, att svenska företag t ex skulle kunna finansiera
sina dotterbolags investeringar i anläggningstillgångar i utlandet genom
överföring av obeskattade vinstmedel.”68 I förevarande mål ställdes dock inte
frågan på sin spets.

3.2.4 Pågensmålet

Efter att RegR till följd av förvaltningsprocessreformen i början av sjuttiotalet blivit
prejudikatinstans inleddes en trend mot mer utförligt referade rättsfall i RÅ, fram-
förallt vad gällde notismålen.

Ett exempel på detta är RÅ 1981 Aa 81 (Pågens), i vilket ett svenskt bolag yrkade
på avdrag för diverse kostnader hänförliga till två tyska bolag, sammanlagt uppgå-
ende till 3.500.000 kr. I syfte att etablera sig på den tyska marknaden hade det
svenska moderbolaget dels gett de tyska bolagen olika marknadsbidrag, men också
tagit på sig kostnader i form av löne- och reklamkostnader som rätteligen borde ha
belastat de tyska bolagen. Det ena av dessa var ett helägt försäljningsbolag, medan
det andra var ett tillverkningsbolag som till 99% ägdes av en av det svenska bola-
gets huvudägare. Den återstående procenten ägdes av försäljningsbolaget. Mellan
det svenska bolaget och tillverkningsbolaget förelåg med andra ord huvudsakligen
en oäkta koncern. TI vägrade avdrag för 1.150.000 kr av ovanstående belopp, var-
av drygt 400.000 kr var en periodiserad organisationskostnad hänförlig till försälj-
ningsbolaget. Referatet är aningen otydligt på denna punkt, men en försiktig tolkning
ger vid handen att resterande belopp utgjordes dels av lönekostnader för personal
från det svenska moderbolaget som var verksam i det tyska försäljningsbolaget, och
dels av olika sorters marknadsbidrag till båda bolagen. Det svenska bolaget gjorde
gällande att hela beloppet om 3.500.000 kr var ett avdragsgillt omkostnadsbidrag.
Mot detta invändes från TI:s sida att vad gällde tillverkningsbolaget var ägarinfly-
tandet i princip obefintligt, och vad gällde försäljningsbolaget stod inte kostnaderna i
rimlig proportion till omfattningen av det svenska bolagets försäljning till detsamma.
Försäljningsbolaget sålde huvudsakligen tillverkningsbolagets produkter; under en

                                                
68 Prop. 1965:126, s.57
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fyraårsperiod hade endast ca. 10% av försäljningsbolagets varuinköp avsett det
svenska bolagets produkter.

Både KammarR och RegR gick på TI:s linje.69 KammarR konstaterade att det i
praxis uppställts ett krav på dels intressegemenskap, men också på att bidraget
hade ett direkt samband med de mellan bolagen förekommande affärerna. Ingen
av dessa förutsättningar var uppfyllda i förhållande till tillverkningsbolaget, och
beträffande försäljningsbolaget var omfattningen av de förekommande affärerna
så ringa att avdrag utöver de redan beviljade 2.350.000 kronorna - med hänsyn
till korrigeringsregeln i 43§ 1mom. KL -inte kunde komma ifråga. RegR intog i
princip samma ståndpunkt, men grundade till skillnad från KammarR sitt domslut
uteslutande på 20§ KL.

Målet är intressant främst av två orsaker. För det första underkändes bidrag till
tillverkningsbolaget redan på grundval av bristande intressegemenskap. Sådan
kunde emellertid enligt 57§ 3mom. KL föreligga även mellan företag under i hu-
vudsak gemensam ledning, d.v.s. inom oäkta koncerner. Då varken KammarR
eller RegR förde något resonemang kring denna fråga får man dra slutsatsen att
antingen förelåg inte gemensam ledning i denna bemärkelse då huvudägaren i det
mottagande bolaget endast var en av flera huvudägare i det givande bolaget, eller
så innebar målet en modifiering av praxis såtillvida att endast äkta koncerner om-
fattades av intressegemenskapsbegreppet. Oavsett vilket som var fallet kan man
tycka att kravet på intressegemenskap borde ha varit överspelat; ett sådant krav
omfattas knappast av omkostnadsbegreppet. För det andra är målet intressant
eftersom åtminstone KammarR i sin motivering tog hänsyn till redan beviljade
avdrag. Även om såväl KammarR som övriga instanser av processuella skäl var
förhindrade att fördjupa sig i frågan och trots att några egentliga slutsatser inte kan
dras av detta, var det första gången som domskälen gav en fingervisning om stor-
leken av tillåtna avdragsgilla bidrag.

3.2.5 Astramålet

Ett mål som i vissa avseenden påminner om Pågens-målet, men där utgången blev
den motsatta, är RÅ 1986 not 250 (Astra).

I målet hade bl.a. löne- och pensionskostnader för chefspersonal i diverse utländska
dotterbolag belastat det svenska moderbolagets resultat. Enligt moderbolaget moti-
verades detta av att den ifrågavarande personalen, utöver sina ordinarie arbetsupp-
gifter i dotterbolagen, på olika sätt tillvaratog moderbolagets intressen i respektive
dotterbolag samt även utförde vissa tjänster direkt för moderbolagets räkning. Från
TI:s sida hävdades att löne- och pensionskostnaderna borde belasta dotterbolagen,
vilka hade möjlighet att fakturera moderbolaget för de tjänster som dotterbolagens
personal utfört för moderbolagets räkning. Både MKSR och KammarR gick dock
på moderbolagets linje.

                                                
69 Referatet är läsvärt inte minst p.g.a. dissidenten Hjerns något oortodoxa motivering.
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Ett av de argument som framhölls av första instans var att moderbolaget, genom
att på detta sätt hålla nere dotterbolagens kostnader, kunde kompenseras genom
exempelvis högre utdelning. Det är i mitt tycke ytterst tveksamt om argumentet är
relevant, då utdelning och andra indirekta intäkter normalt inte torde räknas till
sådana intäkter som omkostnaderna skall generera.70 Genom att hävda att dot-
terbolagets möjlighet att ge högre utdelning ökar, skulle i så fall ett moderbolag
kunna ta på sig vilka kostnader som helst i dotterbolaget. Sambandet mellan om-
kostnad och intäkt i 20§ KL blir då synonymt med ägarsambandet i mo-
der/dotterbolagsförhållanden. Om utdelningen är skattefri torde det dessutom
strida mot reciprocitetsprincipen att medge avdrag för kostnaden av detta skäl.
KammarR, vars domskäl RegR ej gjorde ändring i, argumenterade också uteslu-
tande utifrån den nytta som ifrågavarande nyckelpersoners arbete innebar för
moderbolaget.

Astra-målet visar på ett illustrativt sätt sambandet mellan koncernbidrag som om-
kostnad och andra sätt att fördela kostnader som belastar koncernen. Alternativet
till att självmant ta på sig de aktuella löne- och pensionskostnaderna var antingen
att dotterbolagen - i enlighet med TI:s uppfattning - fakturerade moderbolaget för
varje enskild tjänst som dotterbolagets personal utförde för moderbolagets räk-
ning, eller att moderbolaget gav dotterbolagen ett omkostnadsbidrag som täckte
denna kostnad. Det sistnämnda hade sannolikt varit möjligt då flertalet av dotter-
bolagen var renodlade återförsäljningsbolag. Att TI förordade faktureringsalterna-
tivet är förståeligt eftersom detta tillvägagångssätt rimligtvis är lättast att kontroll-
era ur kostnadsfördelningssynpunkt. Tidsåtgång och timkostnad för varje utförd
tjänst skulle då kunna kontrolleras av skattemyndigheten. Lika lätt är det emeller-
tid att förstå Astras synpunkter. Utgångspunkten är att avdrag endast medges för
det arbete som utförts för moderbolagets räkning. Det torde emellertid i praktiken
vara svårt för de ifrågavarande nyckelpersonerna att ens själva avgöra när nyttan
av deras prestationer var hänförlig till det ena eller andra företaget. I vad mån
domstolarna har beaktat denna fråga framgår inte med önskvärd tydlighet av re-
feratet, särskilt som det är oklart huruvida moderbolaget tog på sig hela eller en-
dast en del av kostnaden för de ifrågavarande nyckelpersonerna.

Arvidsson, som har kommenterat målet, tycks mena att domstolarna accepterade
en tyst kvittning, d.v.s. att dotterbolagen hypotetiskt hade kunnat fakturera mo-
derbolaget för motsvarande belopp.71 En prövning av kostnadens storlek enligt
korrigeringsregeln skulle då teoretiskt vara möjlig, eftersom ett sådant synsätt
förutsätter ett underliggande avtalsförhållande. Alternativet - att kostnaden var
direkt hänförlig till moderbolaget - torde enligt vad som ovan anförts om domsto-
larnas möjlighet att pröva en kostnads skälighet, innebära att någon storlekspröv-

                                                
70 I Barnängen-målet ansågs t.ex. inte licensintäkter motivera bidragets avdragsgillhet.
71 Arvidsson I, s.388f - stöd för denna uppfattning finner A. främst i domskälen till RÅ 1986
not 251 (PLM-Sellbergs), ett vad gäller principfrågan närmast identiskt mål som avgjordes
samtidigt med Astra-målet.
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ning inte kunde göras. Då TI inte yrkade på en prövning av kostnadens storlek
kom emellertid inte frågan i fokus. En synpunkt som kan anföras är att om mo-
derbolaget istället hade valt att ge dotterbolagen bidrag för att täcka löne- och
pensionskostnaderna, så hade den rättsliga prövningen i enlighet med ovan refe-
rerade mål inskränkts till en prövning av det affärsmässiga sambandet mellan gi-
vare och mottagare. När moderbolaget såsom i förevarande mål väljer ett annat
tillvägagångssätt med samma effekt blir prövningen avsevärt mer konkret. Istället
för att visa på affärsmässig integration i största allmänhet måste moderbolaget visa
att en konkret prestation faktiskt har inneburit eller kommer innebära nytta för
detsamma. I detta avseende är praxis inkonsekvent.

3.3 Efter 1990

3.3.1 RSV:s rapport 1990:1

Som nämnts i inledningen har intresset för resultatallokeringen inom multinationella
koncerner ökat under de senaste decennierna, både på det internationella planet
och i Sverige. Sannolikt är denna ökade uppmärksamhet ett resultat av näringsli-
vets fortgående internationalisering72; en utveckling som har ställt högre krav på
de nationella rättssystemens utformning. I t.ex. USA har detta lett till synnerligen
komplicerade regler vad gäller internprissättning, medan andra länder - däribland
Sverige - förlitar sig på regelsystem av mindre omfattande karaktär. För svenskt
vidkommande är det främst korrigeringsregeln i 43§ 1mom. KL som tillgodoser
marknadsmässig prissättning mellan närstående bolag. Antalet rättsfall på området
har dock varit fåtaliga, vilket innebär att det fortfarande råder osäkerhet kring hur
regeln skall tillämpas i vissa avseenden. Det är mot denna bakgrund som RSV
1990 presenterar sin rapport ”Internprissättning”. Rapporten behandlar, som
namnet antyder, främst internprissättningsfrågor, men innehåller också ett kapitel
om bidrag till utländska bolag, d.v.s. koncernbidrag som omkostnad. I inledningen
till detta kapitel konstaterar arbetsgruppen att bidrag till närstående företag i allt
större utsträckning ges i resultatutjämnande syfte, inte sällan i form av förlusttäck-
ningsbidrag, och att gränsdragningen mot icke-avdragsgilla kapitaltillskott till följd
av otydlig praxis på området är svår att göra. Detta leder till en rättsosäkerhet
som, mot bakgrund av hur vanliga dylika bidrag blivit, måste undanröjas.

Arbetsgruppen genomför - efter den ovan redovisade inledningen - en rättsutred-
ning av mindre omfattning, med början i sextiotalets förarbetsuttalanden. Framför-
allt uppehåller man sig vid frågan om ett bidrag kan vara generellt eller om det
måste avse en specifik åtgärd; måste t.ex. ett marknadsföringsbidrag avse en
konkret marknadsföringskampanj. Frågan knyter an till det ovan citerade uttalan-
det i SOU 1964:29 (se avsnitt 3.2.1), enligt vilket bidraget skulle avse intäktsge-

                                                
72 Svensk koncernintern export har mellan åren 1975-1987 ökat från drygt 30 till 41% av den
totala exporten. RSV Rapport 1990:1, s. 3
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nererande ”åtgärder”.73 Enligt arbetsgruppen torde begreppet åtgärder i detta
sammanhang normalt avse specifika åtgärder, men man kan även tänka sig situa-
tioner då ett närstående bolags verksamhet i sin helhet är av intresse för moder-
bolaget, t.ex. då ett dotterbolag är ett renodlat återförsäljningsbolag. Något defi-
nitivt svar på denna fråga går dock inte att utläsa av förarbetsuttalandena. Enligt
arbetsgruppen erbjuder inte heller RegR:s praxis tillräcklig vägledning. Slutsatsen
är i högsta grad anmärkningsvärd, då generella bidrag medgivits i ett flertal fall
med början i Arafartmålet. Vad gäller praxis före koncernbidragsutredningen
nämns dock varken detta mål eller något av de övriga principiellt viktiga mål som
refererats i denna uppsats. Anledningen till detta torde vara att arbetsgruppen
inledningsvis förutsätter att praxis vad gäller bidrag mellan svenska bolag inte är
direkt tillämplig på bidrag till ett utländsk dito. Stöd för denna hypotes finner ar-
betsgruppen i koncernbidragsutredningens uttalanden ifråga om bidrag till utländs-
ka bolag. Dessa uppfattas som inskränkande i förhållande till vad som sägs om
bidrag mellan svenska bolag - en inskränkning som kan motiveras av korriger-
ingsregeln i 43§ 1mom. KL. När arbetsgruppen avslutningsvis sammanfattar
rättsläget överges dock hypotesen eftersom man finner att den saknar stöd i
praxis. Icke desto mindre påverkar hypotesen det urval av relevanta rättsfall som
görs. Istället för exempelvis Arafartmålet eller RÅ 1957 nr. 2:5, framhålls från
denna period RÅ 1946 Fi 141. I detta mål hade ett svenskt bolag fått avdrag för
kostnader hänförliga till en utländsk filial. Målet, som i mitt tycke är svårtolkat, är
sålunda inte typiskt för den undersökta rättsfiguren, även om det företer vissa
likheter med renodlade omkostnadsbidragsfall (avdrag borde enligt huvudregeln
inte ha medgivits eftersom filialen enligt dåvarande rätt utgjorde en särskild för-
värvskälla). 74 Arbetsgruppen kommenterar inte heller målet närmare; man anser
överlag att rättsfallen från denna period är alltför knapphändigt refererade för att
man skall kunna dra några slutsatser av dem. Vad gäller praxis efter 1964 citeras
- i tur och ordning - Marabou-, RÅ 1969 Fi 1242 (Selfa)75, Barnängen- och
Pågensmålen. Någon egentlig analys av målen företas dock inte; den enda kom-
mentar som ges är att såsom Maraboumålets domskäl är formulerade så skulle
avdrag möjligtvis ha medgivits om dotterbolaget hade varit återförsäljare av mo-
derbolagets produkter (d.v.s. under andra omständigheter så hade eventuellt ett
generellt bidrag tillåtits). I övrigt anses målen alltför speciella för att erbjuda några
generella slutsatser. Troligtvis gäller detta även Astramålet och RÅ 1986 not 251
(PLM-Sellberg) som avslutningsvis nämns, dock utan att kommenteras.

Då inte arbetsgruppen funnit något stöd för sin tolkning av begreppet åtgärd i
RegR:s praxis vänder man sig till underrätternas dito. Av denna kan man enligt
arbetsgruppen dra slutsatsen att ”…såväl bidragets etikett, utbetalningstid-
punkt och beräkning synes ha varit avgörande för avdragsfrågans bedöm-

                                                
73 SOU 1964:29, s.101 - jfr avsnitt 3.2.1
74 Jfr nuvarande regel i 74§ KL och 22§ SIL. Avdrag medges ej i Sverige för kostnader hän-
förliga till en filial, vars intäkter enligt ett db-avtal ej skall beskattas här (exempt).
75 Rättsfallet har ej redovisats i denna uppsats. I målet fick ett svenskt moderbolag avdrag
för bidrag till sitt tyska dotterbolag.
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ning.  /…/ Vidare har i vissa fall stor betydelse tillmätts vilka specifika åt-
gärder som föranlett de kostnader bidraget varit avsett att täcka.”76 Arbets-
gruppens slutsats är ett sammanfattande omdöme baserat på den sammanställning
av relevant praxis som återfinns i en bilaga till rapporten. Det är emellertid osäkert
vilken vikt arbetsgruppen anser bör tillmätas underrätternas avgöranden. Då man
under kapitlets avslutande rubrik sammanfattar rättsläget, nöjer man sig med att
konstatera - vilket är en aning förvirrande mot bakgrund av det tidigare förda
resonemanget - att generella bidrag faktiskt har tillåtits i praxis. Även om det inte
explicit framgår tar arbetsgruppen sannolikt hänsyn även till de rättsfall som be-
handlar bidrag mellan svenska bolag när den drar denna slutsats. I det fortsatta
konstaterar man nämligen att generella bidrag till utländska bolag torde kunna ges
utan att komma i konflikt med korrigeringsregeln i 43§ 1mom. KL. I teorin förut-
sätter visserligen ett sådant antagande att bidraget är marknadsmässigt - d.v.s. att
det hade getts även av en oberoende part - men såsom praxis utformats prövas
inte armlängdsprincipen i omkostnadsbidragsfall. Om korrigeringsregeln inte utgör
en spärr mot generella bidrag till utländska bolag så finns det ingen anledning att
särbehandla dessa - det saknas helt enkelt en rättslig grund för ett sådant förfa-
rande. Följaktligen finns det inget som hindrar att den praxis som gäller för bidrag
mellan svenska bolag tillämpas fullt ut på bidrag till utländska bolag. Enligt arbets-
gruppen ligger denna slutsats också i linje med hur 20§ KL tillämpas; omkost-
nadsbegreppet är det samma oavsett om bidraget riktas till ett svenskt eller ut-
ländskt bolag.

Med detta resonemang vederlägger arbetsgruppen sålunda sitt tidigare antagande.
Frågan är emellertid om resonemanget är konformt med den problembild som
målats upp. Enligt arbetsgruppen torde generella bidrag ej sällan utgöra förtäckta
kapitaltillskott, vilka i förlängningen medför en oriktig kapitalfördelning i strid med
armlängdsprincipen. När arbetsgruppen i den inledande sammanfattningen pre-
senterar sina slutsatser sententia ferenda konstateras också att ”Mycket /…/ så-
lunda [talar] för en restriktivare syn [på bidrag till utländska bolag] än den som
för närvarande får anses gälla i praxis.” 77. Även om det inte framgår med
önskvärd tydlighet torde arbetsgruppen med denna indirekta kritik avse det fak-
tum att RegR normalt inte genomför någon armlängdsprövning av generella om-
kostnadsbidrag. Dessa presumeras mer eller mindre vara marknadsmässiga så
länge graden av affärsmässig integration mellan givare och mottagare är tillräckligt
stor. Arbetsgruppen sätter sålunda fingret på den grundläggande frågeställningen i
denna uppsats; tillåts i praxis icke-marknadsmässiga vinstöverföringar i form av
bidrag till närstående bolag? Uppenbarligen anser arbetsgruppen att så är fallet då
man föreslår att avdrag för generella bidrag framgent skall medges endast under
vissa mycket snäva förutsättningar. Dessa föreligger enligt arbetsgruppen då bi-
dragsmottagarens verksamhet endast utgör en delfunktion i bidragsgivarens verk-
samhet och några prestationer till utomstående inte förekommer. Rekommenda-
tionen sammanfaller sålunda i princip med den tolkning av begreppet åtgärd som
                                                
76 RSV:s rapport 1990:1, s. 274
77 RSV:s rapport 1990:1, s. 39
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redovisats ovan. Avdrag för bidrag till specifika åtgärder bör medges då dessa
”…lika gärna skulle ha kunnat vidtas av bidragsgivande företag och /…/
därför /…/ rätteligen hänför sig till dennes rörelse.” 78 Troligtvis har arbets-
gruppen koncernbidragsutredningens exemplifiering av direkt samband i åtanke
när man på detta sätt specificerar avdragsrätten. Att bidrag som relateras till
mottagande bolags förlust och utges i samband med bokslut bör presumeras vara
kapitaltillskott följer enligt arbetsgruppen redan av gällande rätt. Något domslut av
RegR med denna innebörd föreligger dock inte såvitt jag vet; däremot kan un-
derrätternas praxis möjligtvis ligga till grund för en sådan slutsats. I övrigt ligger
arbetsgruppens slutsatser i linje med de som framfördes i sextiotalets förarbeten,
d.v.s. det skall föreligga affärsmässig integration av ej obetydlig omfattning mellan
givare och mottagare så att bidraget kan generera intäkter i givarens förvärvskälla.
Ett förhållande som lyfts fram av arbetsgruppen är att bidraget ej får användas till
att finansiera mottagarens investeringar i anläggningstillgångar, då detta skulle
medföra en icke godtagbar kapitaluppbyggnad i utlandet.

Som rättsutredning betraktat uppvisar RSV:s rapport (i denna del) i mitt tycke
vissa brister. Framställningen hade framförallt tjänat på en tydligare koppling mel-
lan rättsutredning och egna slutsatser, och rättsfallsanalyserna hade kunnat vara
något mer djuplodande. Att - såsom arbetsgruppen gör - initialt presumera att
praxis avseende bidrag mellan svenska bolag inte är relevant, genomföra en
rättsfallsanalys under dessa premisser, och sedan avslutningsvis avfärda presum-
tionen som felaktig, är ett i mitt tycke mindre lyckat tillvägagångssätt. Icke desto
mindre anser jag att arbetsgruppens slutsatser är mycket intressanta. Vad arbets-
gruppen säger, om än försiktigt uttryckt, är att nuvarande praxis ifråga om gene-
rella bidrag eventuellt står i strid med armlängdsprincipen. I detta har man en po-
äng; RegR:s domar har alltsedan sextiotalet varit uteslutande omkostnadsoriente-
rade. Samtidigt har kravet på samband mellan kostnad och intäkt tolkats ytterst
välvilligt, i princip har endast krävts att affärsmässig integration föreligger mellan
givare och mottagare. Det går vidare inte att bortse ifrån att omkostnadsbidragen,
såsom föregångare till de lagreglerade koncernbidragen, ursprungligen sannolikt
utgjorde icke-marknadsmässiga vinstöverföringar. Enligt koncernbidragsutred-
ningen skulle den praxis som föregick införandet av de öppna koncernbidragen
även fortsättningsvis vara tillämplig, och någon nämnvärd förändring av RegR:s
motiveringar har inte heller skett sedan 1957. Mycket talar sålunda för att arbets-
gruppen har fog för sina synpunkter. Det är emellertid inte korrekt att påstå att
det skulle råda osäkerhet om under vilka förutsättningar avdrag för bidrag, gene-
rella eller specifika, till utländska bolag skall beviljas. Vilka dessa förutsättningar
är torde, mot bakgrund av koncernbidragsutredningens uttalanden och RegR:s
praxis, vara glasklart. Rättsosäkerheten gäller snarare i vad mån denna tillämpning
av omkostnadsbegreppet är konform med armlängdsprincipen, oavsett om denna
följer av korrigeringsregeln eller av allmänna rättsgrundsatser. Något principiellt
resonemang kring denna fråga förs emellertid inte - möjligtvis anses den alltför

                                                
78 ibid.



39

självklar för att behöva diskuteras. Avslutningsvis måste också implementerings-
aspekten uppmärksammas. I likhet med lagstiftaren i 1965 års proposition79 drar
arbetsgruppen i den inledande sammanfattningen slutsatsen att det sannolikt är
lagtekniskt omöjligt att kodifiera den praxis som gäller för bidrag till utländska
bolag på ett adekvat sätt. Trots detta framhålls på ett annat ställe i rapporten att
området är i behov av en lagöversyn.80 Det är sålunda oklart vad arbetsgruppen
anser att dess slutsatser bör leda till. Någon lagöversyn har dock i skrivande
stund inte ägt rum.

3.3.2 Eka Nobel-målet

Drygt fyra år efter RSV:s rapport fick RegR återigen tillfälle att ge sin syn på om-
kostnadsbidragen.

I RÅ 1994 ref 85 ansökte skattemyndigheten om eftertaxering av Eka Nobel AB
med anledning av det stöd bolaget drygt tio år tidigare givit dels ett amerikanskt
dotterbolag (ECI) och dels ett hälftenägt finskt bolag (Ekaraiso). Att målet publice-
rades som referatmål indikerar att RegR tog RSV:s synpunkter på allvar. Det fins-
ka bolaget hade 1983 av Eka Nobel erhållit två marknadsbidrag som sammanlagt
uppgick till 859.225 kr, samt även sluppit betala hyra, leasingavgifter och royalties
om sammanlagt 636.359 kr. Det amerikanska bolaget hade samma år uppburit
4.930.425 kr i ersättning av sitt svenska moderbolag för s.k. ´management and con-
sulting services´. I målet var mer eller mindre ostridigt att ifrågavarande kostnader
var avsedda att täcka de båda dotterbolagens driftkostnader.

Skattemyndigheten gjorde i första instans gällande att moderbolagets utbetalningar
skulle betraktas som icke-avdragsgilla kapitaltillskott, eftersom deras syfte var att
täcka respektive dotterbolags förluster. En sådan ståndpunkt hade ju också häv-
dats av RSV i rapporten ovan. Vidare påpekade man att ifrågavarande driftkost-
nader var hänförliga till dotterbolagens verksamhet, och att dessa var självständi-
ga bolag. Troligtvis avsågs med detta ganska självklara påpekande att direkt
samband enligt koncernbidragsutredningens definition inte förelåg. En förutsättning
för att avdragsrätt skulle föreligga enligt denna var (åtminstone såsom den tolkats
av RSV) att kostnaden lika gärna hade kunnat belasta givarens verksamhet, t.ex.
då ett moderbolag gav sitt dotterbolag ett bidrag till en marknadsundersökning
(d.v.s. av marknaden för moderbolagets produkter) istället för att bekosta den
själv. Driftskostnader i största allmänhet torde enligt skattemyndigheten inte upp-
fylla detta krav. Man framhöll också att Ekaraisos försäljning under ifrågavarande
år huvudsakligen avsett andra produkter än moderbolagets, samt att några affärer
med ECI  - utöver de fakturerade ´management and consulting services´ - inte
hade ägt rum. De givna bidragen stod med andra ord inte i proportion till graden
av affärsmässig integration.

                                                
79 Prop. 1965:126, s.50
80 RSV 1990:1, s.277f
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Mot detta invände Eka Nobel att dotterbolagens verksamhet utgjorde en inte-
grerad del av moderbolagets dito. Det svenska bolaget hade utvecklat ett nytt
system för kemisk pappersbehandling, det s.k. Compozilsystemet, som förvänta-
des vinna framgångar på världsmarknaden. Ekaraiso och ECI hade till uppgift att
ombesörja lanseringen av detta system på respektive marknad; en process som
förväntades ta lång tid, inte minst på den svårbearbetade amerikanska markna-
den. Huvudkomponenterna i Compozilsystemet - BMA och BMB - tillverkades
av moderbolaget. Tanken var att Eka Nobel skulle stödja dotterbolagen finansiellt
under upparbetningsfasen för att sedan tillgodogöra sig vinsterna när etableringen
var genomförd. Att bidragen avsåg att täcka dotterbolagens förluster innebar
enligt Eka Nobel inte att avdrag borde vägras.  ”Tvärtom hade ett bidrag som
lett till överskott i dotterbolagen framstått som en otillåten vinstöverfö-
ring…” 81 Bolagets argument är lite svårt att förstå. Begreppet vinstöverföring
syftar på en överföring av vinst från givaren, och inte på att vinst uppkommer hos
mottagaren. I själva verket torde flertalet vinstöverföringar göras i syfte att balan-
sera mottagarens förluster; att vinst uppkommer hos mottagaren innebär sällan
några skattemässiga fördelar. Vad bolaget möjligtvis menade var att dess täckan-
de av dotterbolagens driftkostnader var en marknadsmässig överföring eftersom
dotterbolagens verksamhet så småningom skulle generera intäkter för moderbola-
get. En överföring som dessutom inkluderade ett vinstmoment för dotterbolagen
skulle emellertid inte - med hänsyn till deras obefintliga risktagande82 - vara mark-
nadsmässig. Oavsett hur det förhåller sig med denna fråga avslog länsrätten utan
motivering eftertaxeringsyrkandet.

KammarR:s motivering var betydligt mer utförlig, även om den innehållsmässigt
inte innebar några nyheter. Man inledde med att konstatera att ett starkt verksam-
hetsmässigt samband var en nödvändig förutsättning för avdragens beviljande, och
att sådant uppenbarligen förelåg mellan Eka Nobel och dess dotterbolag. Med
starkt samband avsåg KammarR det som koncernbidragsutredningen kallat klart
samband, vilket i princip var samma sak som horisontell/vertikal integration. Man
fortsatte sedan med att bedöma om dotterbolagens kostnader var att jämställa
med kostnader i moderbolagets egen verksamhet. Enligt KammarR hade inte
skattemyndigheten lyckats vederlägga Eka Nobels uppgift att dess täckande av
dotterbolagens driftkostnader på sikt skulle medföra ökade intäkter för moder-
bolaget. Av KammarR motivering framgår tydligt att man följde koncernbidrags-
utredningens rekommendationer; vad man prövade i detta andra led var vad ut-
redningen kallade direkt samband. Då sådant förelåg var inte bidragen att be-
trakta som kapitaltillskott, varför skattemyndighetens yrkande avslogs.

I de lägre instanserna hade skattemyndigheten åberopat att bidragen i själva ver-
ket var att betrakta som kapitaltillskott. När RSV övertog målet i RegR åberopa-

                                                
81 RÅ 1994 ref 85, s.344m
82 Skattemyndigheten hade även hävdat att ECI var underkapitaliserat. Att dotterbolagen var
osjälvständiga och inte tog någon risk framhölls av Eka Nobel när man bemötte detta argu-
ment. Då ingen av instanserna berörde frågan avser jag inte att behandla den.
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des dessutom som subsidiär grund att bidragen inte var förenliga med korriger-
ingsregeln i 43§ 1mom. KL. Det är tveksamt om denna grund egentligen innebar
något nytt; skattemyndigheterna hade redan tidigare påpekat att bidragen inte
stod i proportion till omfattningen av de koncerninterna affärerna. Man kan emel-
lertid tänka sig att RSV hoppades att det uttryckliga åberopandet av korriger-
ingsregeln skulle få RegR att uppmärksamma omkostnadsbidragens förhållande till
armlängdsprincipen. RegR slog dock redan inledningsvis fast att det var omkost-
nadsbegreppets innebörd som var avgörande för hur bidragen skulle bedömas.
Sålunda anfördes: ”Enligt den rättspraxis som anknyter till nämnda bestäm-
melser [20 och 29§§ KL; min anm.] krävs för avdragsrätt att omkostnaderna
har gett eller kan förväntas ge intäkter i den förvärvskälla till vilken om-
kostnaderna hänförts av det skattesubjekt som haft dem, att avdragsrätt
inte kräver att de under ett år nedlagda omkostnaderna har gett upphov till
intäkter under samma år för den som haft omkostnaderna samt att att rätt
till avdrag kan föreligga även om omkostnaderna bestått i t.ex. bidrag till
ett annat rättssubjekt (se RÅ 1943 ref. 50, RÅ 1967 not. Fi 1659, RÅ 1975
Aa 823, RÅ 1981 Aa 81 och RÅ 1986 not. 250).”83

Av detta uttalande kan man dra ett antal slutsatser. För det första antydde rätts-
fallsuppräkningen att man inte gjorde skillnad mellan bidrag till svenska och bidrag
till utländska rättssubjekt, då den innehöll båda typerna av mål. RegR befäste
därmed den slutsats som RSV till sist kommit fram till i sin rapport. Uppenbarligen
ansåg man också att rättsläget i stort varit oförändrat sedan fyrtiotalet. I annat fall
torde man inte ha inkluderat Arafartmålet i rättsfallsuppräkningen utan att närmare
kommentera det. Vidare kan RegR:s påpekande av intäkterna inte behövde upp-
komma samma år uppfattas som en indirekt hänvisning det s.k. Shellmålet, RÅ
1991 ref 107. (Målet nämns bland de rättsfallshänvisningar som följer referatet.)
Samma omständighet hade nämligen varit avgörande när korrigeringsregeln tilläm-
pades i detta mål. Genom att frågan om armlängdsprincipen var tillgodosedd i den
koncerninterna prissättningen bedömdes över en längre tidsperiod, gavs Shell
möjlighet att åberopa kompensationsinvändningar. Internprissättningen ansågs
följaktligen marknadsmässig. Av hänvisningen framgår att ett bidrag som på sikt
kan förväntas generera intäkter i givarens förvärvskälla är marknadsmässigt, på
samma sätt som underprissättning som senare kompenseras är det. RegR gav
sålunda RSV svar på tal; ett bidrag som t.ex. relaterades till mottagarens förluster
var visserligen som isolerad företeelse knappast marknadsmässigt, men det kunde
i ett längre tidsperspektiv faktiskt uppfylla detta krav.

Efter att på detta sätt dragit upp förutsättningarna för den fortsatta prövningen
behandlade RegR de åberopade grunderna. Ifråga om bidraget till Ekaraiso kon-
staterade man att lanseringen av Compozilsystemet enligt moderbolaget var en
långsiktig satsning, och att det inte fanns någon anledning att betvivla denna upp-
gift. Att det för närvarande inte förekom affärer mellan bolagen i en omfattning

                                                
83 RÅ 1994 ref 85, s.346
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som kunde motivera så pass stora bidrag, var därför inte avgörande för avdrags-
frågans bedömning. Inte heller det faktum att Ekaraiso till övervägande del sålde
andra produkter än moderbolagets kunde ligga moderbolaget till last. Enligt RegR
var det nämligen osannolikt att Eka Nobel skulle ge det finska dotterbolaget bi-
drag i syfte att gagna annan verksamhet hos detta än den som kom moderbolaget
till godo.

En sådan presumtion kan förefalla anmärkningsvärd. Under förevarande år hade
Ekaraiso erhållit drygt 860.000 kr i bidrag av Eka Nobel och bara 100.000 finska
mark i stöd av den finske delägaren. Det finns i och för sig inget som säger att den-
na fördelning inte var rimlig, kostnaderna för lanseringen av Compozilsystemet var
troligtvis mycket högre än kostnaderna för den försäljning som inte gynnade moder-
bolaget, men med hänsyn till att försäljningen av Eka Nobels produkter endast ut-
gjorde 35% av Ekaraisos totala försäljning kan man tycka att det borde vara mo-
derbolagets sak att prestera någon sorts bevisning för att så var fallet. Presumtio-
nen kan eventuellt tolkas som en avvikelse från den normala bevisbördeplaceringen,
enligt vilken det åligger bolaget att styrka bidragets karaktär av omkostnad. Det är
emellertid också möjligt att RegR ansåg att Eka Nobel, genom att visa på bidragens
koppling till lanseringen av Compozilsystemet, hade uppfyllt sin bevisbörda. RegR
har onekligen en poäng i att det normalt inte torde finnas någon anledning för Eka
Nobel att subventionera ett icke-närstående bolags produkter. Presumtionen är
dock inte odiskutabel,84 och den försätter skattemyndigheten i ett ogynnsamt bevis-
läge, inte minst eftersom det kan vara svårt att få utländska bolag att medverka i
svenska skatteprocesser.85

Efter att på detta sätt ha avfärdat det allmännas grunder konstaterade RegR åter-
igen att Ekaraiso marknadsförde Compozilsystemet i Finland och att de produk-
ter som ingick i detta system tillverkades, och skulle även framgent tillverkas, av
det svenska moderbolaget. Bidragen var därmed att betrakta som avdragsgilla
omkostnader. Avdrag kunde emellertid inte medges för de ”management and
consulting services” som ECI debiterat moderbolaget, eftersom intäkterna av
försäljningen på den amerikanska marknaden inte tillföll Eka Nobel. Bolaget hade
alltsedan starten planerat att uppföra en fabrik på plats, och så hade också skett
1987. Med hänsyn till att satsningen på Compozilsystemet hade förväntats ta lång
tid, kunde därför inte de ifrågavarande utgifterna anses vara avdragsgilla omkost-
nader. En minoritet bestående av två regeringsråd var dock skiljaktlig, eftersom
                                                
84 Ett exempel: Eka Nobel köpte vid årets slut den finske delägarens andel i Ekaraiso som
därigenom blev helägt. Ponera att Ekaraisos substansvärde var tjugo miljoner vid balanserat
resultat. Ponera vidare att bolaget gjort en förlust under innevarande år med en miljon, varav
800.000 var hänförligt till försäljningen av Eka Nobels produkter och resterande belopp till
den finske delägarens dito. Substansvärdet sjunker således till nitton miljoner. Eka Nobel
täcker sin andel av förlusten, och erbjuder sig sedan att täcka den finske delägarens del mot
att köpesumman för dennes aktieinnehav (50%) blir 9.800.000 . På så sätt kan 200.000 av den
egentliga köpesumman på tio miljoner dras av omedelbart, istället för att utgöra avdragsgill
anskaffningskostnad när aktierna så småningom säljs (om de överhuvudtaget kommer att
säljas).
85 Jfr t.ex. RÅ 1984 1:16 - som gällde schablonmässig debitering av s.k. divisionskostnader.
Arvidsson har kritiserat RegR för att man upprätthöll mycket höga krav på det allmännas
bevisning, trots att det utländska moderbolaget vägrade samarbeta. Arvidsson I, s.399
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man i enlighet med vad Eka Nobel framhållit ansåg att en lyckad lansering på den
viktiga amerikanska marknaden skulle påverka produktens framgångar på andra
marknader, och därigenom generera intäkter för moderbolaget. Även det faktum
att den amerikanska marknaden fram till fabrikens uppförande 1987 hade försetts
med BMA från moderbolaget togs med i beräkningen.

Arvidsson, som har kritiserat majoritetens slutsatser ifråga om stödet till ECI,
delar minoritetens uppfattning.86 Enligt honom låg minoritetens beaktande av den
amerikanska marknadens betydelse i linje med den helhetsbedömning som i
praxis görs i internprissättningsmål, d.v.s. ”…att man vid en prisbedömning
även skall beakta andra transaktioner som förekommit inom koncernen och
som - direkt eller indirekt - främjar det svenska företagets intäkter.”87 Hel-
hetsbedömningen i internprissättningsmål har emellertid främst inneburit att man -
såsom i Shellmålet - sett internprissättningen i ett längre perspektiv, eller att man
tagit hänsyn till att den felaktiga prissättningen på annat sätt kompenserats.88 En
motsvarande kompensationsinvändning i Eka Nobel-målet låter sig svårligen gö-
ras - annat än i teorin - eftersom det i princip torde vara omöjligt att påvisa i vil-
ken utsträckning den amerikanska försäljningen påverkar försäljningen på andra
marknader. Det är också tveksamt om en sådan helhetsbedömning är förenlig
med omkostnadsbegreppet - det finns en gräns för hur hypotetiskt sambandet
mellan utgifter och intäkter kan bli. Av Barnängen-målet framgår t.ex. att licensin-
täkter inte uppfyller ifrågavarande sambandskrav.89 Icke desto mindre anför Ar-
vidsson att RegR borde ha beaktat möjligheten att Eka Nobel skulle komma att
uppbära indirekta intäkter, såsom licensintäkter och framtida kapitalvinster på
aktierna i de amerikanska dotterbolagen. Vad gäller det sistnämnda har jag tidi-
gare argumenterat för att utdelning inte bör beaktas när man bedömer om en utgift
uppfyller kraven i 20§ KL (avsnitt 3.2.5); samma resonemang är tillämpligt på
reavinster. Det torde dessutom vara så att det nekade bidraget betraktas som ett
ovillkorligt kapitaltillskott och därför får dras ifrån vederlaget vid en framtida för-
säljning av aktierna i ECI. Någon anledning att med hänsyn till framtida kapital-
vinster bevilja omedelbart avdrag kan inte jag se. Däremot kan det ifrågasättas
om inte licensintäkter uppfyller kravet på samband mellan utgifter och intäkter.
RegR:s praxis är förmodligen i detta avseende färgad av koncernbidragsutred-
ningens uttalande, enligt vilket bidraget skulle leda till ökad försäljning för det bi-
dragsgivande moderbolaget, och inte till ökad försäljning för en licensbetalande
bidragsmottagare. Till RegR:s försvar bör sägas att gränsdragningen är tydlig och
att den tycks tillämpas konsekvent.

                                                
86 Arvidsson III, s.84f
87 Arvidsson III, s.84f
88 Se t.ex. RÅ 1979 1:40 och RÅ 1980 1:59. I det förstnämnda målet hade det svenska bolaget
inte tagit ut ränta på en fordran på sitt portugisiska dotterbolag. RegR accepterade detta
eftersom uttagandet av ränta hade ökat dotterbolagets kostnader och därigenom påverkat
dess prissättning gentemot moderbolaget.
89 Se avsnitt 3.2.2. Slutsatsen delas för övrigt av Arvidsson. Se Arvidsson I, s.402
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Ett annat argument som framförs av Arvidsson är det föreligger klart samband i
koncernbidragsutredningens mening mellan Eka Nobel och ECI, eftersom bola-
gen har gemensamma marknadsintressen (med klart samband avsåg koncernbi-
dragsutredningen verksamhetsmässig integration). Arvidssons påpekande är full-
ständigt korrekt, men det leder ingenvart. För det första så har inte det verksam-
hetsmässiga sambandet ifrågasatts i målet, och för det andra krävs det utöver
klart samband även vad koncernbidragsutredningen kallar direkt samband, d.v.s.
att bidraget genererar intäkter i givarens förvärvskälla. Det är på den sistnämnda
punkten bidraget till ECI underkändes. Vad Arvidsson avser med detta argument
är sålunda oklart. Då framstår två andra invändningar som mer vederhäftiga. Ar-
vidsson påpekar att RegR varken tagit hänsyn till att planerna på att uppföra en
fabrik vid den tidpunkt då bidraget gavs var obestämda, eller att ECI:s verksam-
het hade kunnat börja generera vinst tidigare än vad som förväntades. RegR:s
slutsats är med Arvidssons ord självklar endast med facit i hand, något som Eka
Nobel saknade då bidraget gavs. I mitt tycke behandlar emellertid RegR denna
fråga explicit. Av citatet ovan framgår att en omkostnad åtminstone skall förväntas
leda till intäkter i samma förvärvskälla. Skattemyndigheten och domstolarna måste
sålunda sätta sig in i den skattskyldiges situation vid den tidpunkt då kostnaden
uppstod. Problem kan naturligtvis uppstå, kanske främst i bevishänseende, då den
skattskyldiges prediktion inte överensstämmer med det faktiska händelseförloppet
och skattemyndigheten/domstolarna har facit i hand. I Eka Nobel-målet var om-
ständigheterna emellertid inte sådana. Moderbolaget hade de facto planer på att
bygga en fabrik i USA när bidraget gavs, och etableringen av Compozilsystemet
förutsattes ta lång tid. Under dessa förutsättningar kan moderbolaget rimligtvis inte
ha förväntat sig att de framtida intäkterna skulle tillfalla moderbolaget, åtminstone
inte i en omfattning som stod i proportion till de givna bidragen. Att den faktiska
utvecklingen överensstämde med Eka Nobels förväntningar tjänar endast till att
bekräfta denna slutsats. Det är inte heller RegR:s uppgift att beakta alternativa,
hypotetiska händelseförlopp som inte stöds av fakta i målet. Med ett sådant tillvä-
gagångssätt skulle det snart inte finnas några utgifter som inte kan betraktas som
omkostnader enligt 20§ KL.

Avslutningsvis bör även några ord sägas om Eka Nobels underlåtenhet att faktu-
rera Ekaraiso för hyra, leasing och royalty. RegR ansåg utan motivering att korri-
geringsregeln skulle ligga till grund för den skattemässiga bedömningen av denna
underlåtenhet. Varför man på detta sätt valde att pröva stödet till Ekaraiso utifrån
två skilda rättregler framgick således inte. Sundgren påpekar emellertid i en artikel
i Skattenytt det självklara; underlåtenheten att fakturera Ekaraiso för de ifrågava-
rande tjänsterna innebar att Eka Nobel gick miste om en intäkt och inte att man
åsamkades en kostnad.90 Uteblivna intäkter kan inte prövas med stöd av omkost-
nadsregeln i 20§ KL. Vad gällde den materiella prövningen av hyra etc. konsta-
terade RegR, med hänvisning till vad man kommit fram till i bidragsfrågan,
att underlåtenheten att fakturera dotterbolaget var affärsmässigt motiverad och

                                                
90 Sundgren, s. 503
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därmed inte förorsakad av den ekonomiska intressegemenskapen. Av detta utta-
lande framgår sålunda uttryckligen att man ansåg att såväl bidragen som den
uteblivna faktureringen uppfyllde armlängdsregelns krav (uttrycket affärs-
mässigt motiverad torde i princip vara synonymt med marknadsmässigt). Sund-
gren beskriver också på ett mycket förtjänstfullt sätt hur RegR måste ha sett på
saken. ”Om Eka Nobel tagit betalt av Ekaraiso för hyra, leasing och licens-
givningen hade Ekaraiso haft behov (vid årets slut) av ytterligare bidrag för
att täcka sina förluster, bidrag som i sin tur skulle ha varit avdragsgilla som
omkostnad i Eka Nobels rörelse! ”91 Tydligare än så kan inte sambandet mellan
omkostnadsregeln och korrigeringsregeln under förevarande omständigheter ut-
tryckas. Mot bakgrund av korrigeringsregeln kritiserar emellertid även Sundgren
utgången i målet vad gäller bidraget till ECI. Enligt honom skulle avdraget aldrig
ha ifrågasatts om Eka Nobel hade anlitat ett utomstående bolag för att sköta
marknadsföringen av Compozilsystemet.92 Det är möjligt att Sundgren har rätt -
jag skulle emellertid vilja tro att detta i så fall hade berott på att upplägget inte var
lika iögonfallande och därför inte skulle ha tilldragit sig skattemyndighetens intres-
se. Om fakta i målet i övrigt var desamma borde nämligen avdrag ha vägrats även
under sådana omständigheter. Någon jämförelse med hur kostnadstäckning för ett
icke-närstående bolag hade bedömts gjordes dock inte i målet; såsom Sundgren
konstaterar kan man av Eka Nobel-målet dra slutsatsen att det inte föreligger
någon subsidiär rätt för bolaget att få bidraget prövat enligt korrigeringsregeln.93

3.3.3 Cerbo-målet och 1995 års notismål

Samma år som Eka Nobel-målet avgjordes ett annat principiellt viktigt mål, RÅ
1994 not 697. Att målet publicerades som notismål förklaras troligtvis av att
RegR inte anförde några egna synpunkter utan helt enkelt fastställde KammarR:s
domslut.

I målet hade det svenska bolaget AB Cerbo gett sitt norska dotterbolag Cerbo A/S
ett såsom marknadsföringsbidrag betecknat bidrag på 45.000 kr. Dotterbolaget var
ett helägt försäljningsbolag som endast sålde moderbolagets produkter, plast- och
kartongförpackningar. Av fakta i målet framgick att bidraget givits i samband med
AB Cerbos bokslut och att Cerbo A/S till följd av bidraget kunde uppvisa nollresul-
tat; ett tillvägagångssätt som för övrigt hade tillämpats mellan bolagen under ett
flertal år.

Det var sålunda fråga om ett generellt förlusttäckningsbidrag som utgivits i sam-
band med givarens bokslut, d.v.s. det uppfyllde flera av de kriterier som enligt
RSV:s rapport talade för att bidraget borde betraktas som kapitaltillskott. Läns-
rätten, som troligtvis var väl förtrogen med denna rapport, ansåg också att dessa

                                                
91 A.a., s. 495 - Sundgren benämner sambandet mellan armlängdsregeln/felprisregeln och
avdragsrätten för dylika bidrag som.”kommunicerande kärl”.
92 Sundgren, s. 496
93 ibid.
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omständigheter talade för att bidraget utgjorde ett kapitaltillskott, varför beviskra-
ven på moderbolaget var relativt höga. Då AB Cerbo inte kunde visa på att bi-
draget hade samband med några specifika marknadsföringsåtgärder från dotter-
bolagets sida vägrade länsrätten avdrag. KammarR gjorde emellertid en annan
bedömning. Man framhöll att dotterbolaget var ett helägt återförsäljningsföretag,
och att det saknades anledning att anta annat än att ”…utgivandet av bidragen
betingats av moderbolagets önskan att på sikt få till stånd en för bolaget
vinstgivande försäljning av sina produkter på den norska marknaden.” 94.
Detta antagande påverkades inte av att bidragen matchade Cerbo A/S förluster.
Länsrättens domslut undanröjdes således.

Utgången i Cerbo-målet ligger i linje med slutsatserna av Eka Nobel-målet. Ett
bidrag utgör en avdragsgill omkostnad om det antingen omedelbart eller på sikt
kan förväntas leda till intäkter i bidragsgivarens förvärvskälla. När bidragsmotta-
garen såsom i förevarande mål är ett helägt dotterbolag vars enda uppgift är att
marknadsföra och sälja moderbolagets produkter så torde bidraget nästan alltid
uppfylla detta krav. Eftersom avdragsrätten uteslutande grundas på 20§ KL är
det också oväsentligt om bidraget utges i samband med bokslutet eller motsvarar
bidragsmottagarens förluster. Omkostnadsbegreppet innehåller inte någon sådan
begränsning. KammarR:s slutsats, i vilken RegR instämde, förefaller sålunda lo-
gisk. Det finns emellertid i mitt tycke några omständigheter som förtjänar ytterli-
gare uppmärksamhet. För det första kan KammarR:s mycket välvilliga presumtion
ifrågasättas. Det är nämligen tveksamt om man kan förutsätta att ett bolag alltid
agerar i vinstsyfte, när transaktionen är koncernintern. Såsom påpekats ovan ut-
gör koncernen en ekonomisk intressegemenskap, varför syftet med bidraget
mycket väl kan vara att minska koncernens totala beskattning. Man kan följaktli-
gen inte bortse ifrån bidragets resultatutjämnande effekt, d.v.s. att AB Cerbo
genom att på detta sätt ianspråkta dotterbolagets underskott minskade sitt be-
skattningsbara resultat. För att fastställa om bidraget gavs i vinstsyfte eller beting-
ades av intressegemenskapen måste domstolen företa en armlängdsprövning. Att
presumera att bidraget gavs i vinstsyfte kan tyckas något naivt.

Det ovan sagda leder in på frågan vilka beviskrav som skall ställas i omkostnads-
bidragsfall, särskilt som bidragen i de allra flesta fall leder till resultatutjämning
åtminstone på kort sikt. I Eka Nobel-fallet gjorde t.ex. moderbolaget oemotsagt
gällande att bidragen underlättade lanseringen av ett system som på längre sikt
skulle medföra stora intäkter för moderbolaget. Med hänsyn till att det var fråga
om ett nytt patent som saknade motsvarighet på världsmarknaden, fanns heller
ingen anledning att betvivla dessa uppgifter. I Cerbo-målet fanns ett liknande ar-
gument; enligt moderbolaget var bidragen ett led i den långsiktiga uppbyggnaden
av en norsk försäljningsorganisation. Om åberopandet av en sådan grund godtas
utan bevisning, hamnar emellertid skattemyndigheten i en prekär situation. Efter-
som det torde vara nästintill omöjligt att ifrågasätta sådana uppgifter blir det fritt
                                                
94 RÅ 1994 not 697, s. 896ö - det är oklart varför KammarR uttalar sig om ”bidragen” och inte
”bidraget” (det var 1982 års marknadsföringsbidrag som prövades).
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fram att lämna bidrag till utländska återförsäljningsbolag, oavsett om bidragen är
avsedda att generera intäkter för givaren eller inte. Å andra sidan är det svårt för
en bidragsgivare att prestera mer konkret bevisning för en uppriktigt menad ut-
landssatsning när man ännu inte har facit i hand. Hur beviskraven skall utformas är
med andra ord ett dilemma. Arvidsson tycks vara av uppfattningen att ett bi-
dragsgivande bolag endast har att bevisa att mottagaren haft kostnader, samt att
redogöra för vilka dessa är.95 Mot bakgrund av KammarR:s presumtion i Cerbo-
målet är det mycket möjligt att Arvidsson har fog för sin uppfattning. Konse-
kvensen blir att ett svenskt tillverkande bolag som säljer sina produkter
genom utländska dotterbolag inte kommer att kunna beskattas så länge
det finns underskott att ianspråkta i dotterbolagen. Om beviskraven inte
ställs högre kommer sålunda omkostnadsbidrag, när koncernen är organiserad på
detta sätt, att kunna användas på i princip samma sätt som öppna koncernbidrag.
Man kan spekulera i om inte ett sådant förfarande i vissa fall egentligen utgör ett
(otillåtet?) kringgående av koncernbidragsreglerna. RegR tycks emellertid inte
vara av denna uppfattning.

En fråga som uppmärksammas av Sundgren är hur bidraget i Cerbomålet förhöll
sig till korrigeringsregeln.96 Enligt uppgift i målet sålde AB Cerbo sina produkter
till dotterbolaget till självkostnadspris. Om moderbolaget hade subventionerat
dotterbolaget ytterligare genom prissättningen så hade denna sannolikt kommit i
konflikt med 43§ 1mom. KL. Länsrätten, som kortfattat kommenterade frågan,
konstaterade också att det saknades utrymme för ytterligare prisjusteringar.
Sundgrens poäng är att bidragets förenlighet med nämnda lagrum därför kan ifrå-
gasättas; även bidraget torde grundas på någon sorts avtal, och det rörde sig trots
allt om ett alternativt sätt att uppnå samma effekt. Frågan är om man kan dra
några andra slutsatser av Cerbo-målet än att armlängdsprincipen fortfarande får
en något styvmoderlig behandling av domstolarna i omkostnadsbidragsfall. Med
Eka Nobel-målets domskäl i åtanke kan man i och för sig kunna tänka sig att om
bidraget ansågs marknadsmässigt (det skulle på sikt generera intäkter för AB
Cerbo) skulle även prissättning understigande tillverkningskostnaderna anses af-
färsmässigt motiverad. Armlängdsrekvisitet borde rimligtvis vara detsamma oav-
sett om dotterbolaget erhåller stöd i form av underprissättning eller direkta bidrag.
Resonemanget övertygar dock inte, vilket länsrättens kommentar antyder.

Drygt ett år efter Eka Nobel- och Cerbomålen avgjorde RegR ytterligare fem mål
i vilka svenska bolag givit bidrag till närstående utländska bolag. Målen publicera-
des som notisfall i RÅ.

I RÅ 1995 not 384 hade det svenska moderbolaget Lindab Luftkanaler AB givit tre
utländska dotterbolag marknadsföringsbidrag. Moderbolaget tillverkade ventilations-

                                                
95 Arvidsson II, s.432 och III, s.86 - vid generella bidrag. Vid bidrag för specifika åtgärder har
givaren bevisbördan för att dessa har genomförts. Vidare har givaren enligt A. bevisbördan
för det samband som föreligger mellan bolagen.
96 Sundgren, s. 493
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utrustning, vilken såldes på respektive marknad av dotterbolagen. Bidragen, som
uppgick till sammanlagt 3,7 milj. kr, understeg kraftigt dotterbolagens försäljning-
kostnader för svensktillverkade produkter. Länsrätten, som utgick från 43§ 1mom.
KL, vägrade avdrag med motiveringen att moderbolaget inte lyckats styrka att bi-
draget tillkommit av andra orsaker än intressegemenskap. KammarR gjorde i prin-
cip samma bedömning, men utgick från 20§ KL. RegR hänvisade dock till 1994-års
mål och medgav avdrag.

I RÅ 1995 not 385 hade ett svenskt moderbolag, Mont Blanc Industri AB, givit ett
västtyskt dotterbolag ett bidrag om 1,1 milj. kr, vilket motsvarade drygt en tredjedel
av dotterbolagets försäljningskostnader. Moderbolaget tillverkade takräcken till bilar
som såldes på den västtyska marknaden av dotterbolaget. Drygt 10 milj. kr av mo-
derbolagets totala omsättning på 37 milj. kr utgjorde försäljning till det tyska dotter-
bolaget. Dessutom underlättade dotterbolagets marknadsföringinsatser, enligt mo-
derbolagets uppgift, viss direktförsäljning på denna marknad, bl.a. till Opel. Läns-
rätten ansåg därför att bidraget antingen omedelbart eller på sikt ledde till ökade
försäljningsintäkter för moderbolaget. KammarR vägrade dock avdrag med moti-
veringen att dotterbolaget inte åtagit sig att sköta moderbolagets marknadsföring.
Moderbolaget hade inte heller specificerat vilka kostnader bidraget avsåg. RegR
ändrade, med hänvisning till 1994-års mål, KammarR domslut.

I RÅ 1995 not 386 yrkade en svensk tillverkare av rostskyddsprodukter, EMS-
TOGO AB, på avdrag för ett bidrag om 867.000 kr (114.000 USD) till ett dotterbo-
lag i Singapore. RSV gjorde gällande att 95.000 USD slussats vidare till ameri-
kanskt koncernbolag, och att resterande 19.000 USD utgjorde ett icke-avdragsgillt
förlusttäckningbidrag. Enligt bolaget utgjorde dock bidraget i sin helhet kompensa-
tion till dotterbolaget för den marknadssatsning detta gjorde i syfte att öka avsätt-
ningen för moderbolagets produkter i Fjärran Östern. Länsrätt och KammarR gick
på RSV:s linje, men RegR hänvisade till 1994-års mål och medgav avdrag.

I RÅ 1995 not 387 hade det svenska moderbolaget ABB Refrigeration AB givit ett
amerikanskt dotterbolag finansiellt stöd om sammanlagt 5,2 milj. kr. Moderbolaget
tillverkade olika kyltekniska produkter, vars avsättning på den amerikanska markna-
den ombesörjdes av dotterbolaget. Det finansiella stödet till dotterbolaget föranled-
des av en omstrukturering av detsamma (db skulle sälja kompletta kylsystem, och
inte endast komponenter till sådana), vilken misslyckades. Länsrätten och Kam-
marR vägrade avdrag, enär kostnaderna för omstruktureringen ansågs vara kostna-
der i dotterbolagets rörelse, och inte moderbolagets dito. RegR framhöll dock att
omstruktureringen betingats av affärsmässiga skäl och medgav, med hänvisning till
1994-års mål, avdrag.

I RÅ 1995 not 388 yrkade Dobel AB på avdrag för bidrag till dels ett norskt dotter-
bolag, dels ett norskt och ett finskt systerbolag. Vidare hade Dobel haft utgifter i
form av avgångsvederlag etc. för VD:n i ett danskt dotterbolag. Länsrätten vägrade
avdrag i samtliga fall; vad gällde bidragen till de danska och finska bolagen motive-
rades detta av kostnadernas karaktär, medan avdrag för stödet till de norska bola-
gen underkändes på grund av bristande bevisning. KammarR ändrade länsrättens
domslut beträffande stödet till de danska och norska dotterbolagen, då det ifråga om
det förstnämnda var ostridigt att VD:n hade utfört vissa uppgifter för moderbolagets
räkning, och det beträffande det sistnämnda kunde anses styrkt att dotterbolaget
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utfört vissa marknadsföringsåtgärder avseende moderbolagets produkter. Dobel
överklagade KammarR:s dom i den del som denna gått bolaget emot. RegR hänvi-
sade till 1994-års mål och framhöll: ”Annat har inte framkommit än att försälj-
ningsbolagen marknadsfört Dobels produkter enligt principen att bolagen
endast skulle erhålla täckning för sina direkta försäljningskostnader under
det att uppkommen vinst eller förlust skulle tillfalla resp. drabba Dobel.” Av-
drag medgavs.

RegR medgav sålunda avdrag i samtliga mål och hänvisade vad gällde den princi-
piella frågan till 1994-års mål. De lägre instanserna tycks dock inte ha anammat
RegR syn på omkostnadsbidragen fullt ut; i samtliga fall ansåg åtminstone en av
dessa antingen att det var fråga om ett icke-avdragsgillt kapitaltillskott eller att
bidraget stod i strid med korrigeringsregeln. Ett sammanfattande omdöme ger vid
handen att de lägre instanserna framförallt hade en något mer restriktiv syn på
omkostnadsbegreppet än RegR. KammarR fäste i två mål, RÅ 1995 not 385 och
388, stor vikt vid vilka specifika åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits av bi-
dragsmottagaren för bidragsgivarens räkning. I flera fall poängteras också att
givare och mottagare är separata juridiska enheter och att det därför inte kan
finnas någon generell rätt för givaren att täcka mottagarens driftkostnader. Läns-
rättens domskäl i RÅ 1995 not 387 kan närmast uppfattas som ett underkännan-
de av, i länsrättens tycke, alltför slapphänt praxis.97 Man framhåller t.ex. att ”Hur
integrerade deras [bidragsgivarens och bidragsmottagarens, min anm.] verk-
samheter än är skall dessa ändå i beskattningshänseende behandlas som två
skilda verksamheter och det går inte att i detta hänseende slussa kostnader
mellan dem bara på företagsekonomiska koncerngrunder. /…/ Kostnader
som hänför sig till ett amerikanskt dotterbolag skall belasta dettas resultat
och bäras av fiscus i USA och inte av fiscus i Sverige.”98

Någon välvillig presumtion motsvarande KammarR:s i Cerbomålet har inte heller
upprätthållits av vare sig länsrätt eller KammarR, tvärtom har avdrag i flera fall
vägrats med hänvisning till att bolaget inte kunnat styrka sin talan. RegR framhöll
dock i ett mål, RÅ 1995 not 387, att det saknades anledning att anta annat än att
bidraget betingades av en förväntan från moderbolagets sida om att det skulle
leda till framtida intäkter. I ett annat mål, RÅ 1995 not 386, ville en minoritet be-
stående av två regeringsråd vägra avdrag, eftersom det fanns anledning att miss-
tänka att större delen av bidraget slussats vidare till annat bolag, vars affärsmässi-
ga samband med den ursprunglige givaren inte ansågs styrkt. Majoriteten accep-
terade dock bolagets uppgift, enligt vilken bidraget inte hade ianspråktagits för
denna transaktion. I övrigt har RegR närmast slentrianmässigt noterat den affärs-
mässiga integrationen mellan givare och mottagare, varefter man hänvisat till Eka

                                                
97 Länsrätten kritiserar en kammarrättsdom (KR Stockholm 1989-04-27, målnr. 7639-1986) som
åberopats i målet och kallar denna ”missledande”, vilket får anses vara nästan ett invektiv i
dessa sammanhang. I målet hade ett svenskt bolag fått avdrag för ett marknadsföringsbidrag
som motsvarade förlusten i det bidragsmottagande belgiska dotterbolaget.
98 RÅ 1995 not 387, s. 762n



50

Nobel- och Cerbomålen och medgivit avdrag. Ur principiell synpunkt bekräftar
sålunda målen tidigare praxis.
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4 Slutsatser

4.1 Rekvisit utvecklade i praxis

Av rättsfallsgenomgången framgår att RegR - åtminstone alltsedan RÅ 1957 nr
2:5 - uteslutande prövar omkostnadsbidragen utifrån 20§ (och 29§) KL, d.v.s.
bidragen skall leda till att intäkter förvärvas eller bibehålls i bidragsgivarens för-
värvskälla. I detta avseende överensstämmer RegR:s praxis också med koncern-
bidragsutredningens uppfattning. Koncernbidragsutredningen - vars uttalanden var
vägledande för den fortsatta rättstillämpningen - ansåg emellertid att förutsättning-
arna för när avdrag skulle beviljas behövde preciseras något, och utvecklade
därför sitt resonemang. Detta resonemang har ofta helt eller delvis citerats av de
lägre instanserna och på så sätt legat till grund för deras avgöranden. Sålunda har
frågor om t.ex. klart och direkt samband diskuterats ingående av de lägre instan-
serna i olika mål. Även RegR:s tidiga domsmotivering har emellanåt skymtat fram i
senare mål; framförallt har intressegemenskap i några mål ansetts utgöra en nöd-
vändig förutsättning för att avdrag skall kunna beviljas. I Cerbo-målet samman-
fattade KammarR rättsläget på följande sätt: ”Avdragsrätt för /…/ bidrag före-
ligger om de kan anses utgöra omkostnader i bolagets rörelse. Som förut-
sättningar härför gäller att det finns en intressegemenskap mellan bolagen,
att bidragen är avsedda att täcka kostnader som har ett direkt samband
med de affärstransaktioner som förekommer mellan bolagen mellan bola-
gen och att dessa kostnader, om de i stället uppkommit hos bolaget, skulle
ha utgjort kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande i bola-
gets rörelse. Kostnaderna skall med andra ord avse åtgärder av vilka bola-
get har ett direkt intresse för sin egen verksamhet.”99. Såsom sammanfatt-
ningen är formulerad är det uppenbart att koncernbidragsutredningens slutsatser
alltjämt utgör en inspirationskälla, åtminstone för de lägre instanserna, i omkost-
nadsbidragsmål.

RegR:s egna domskäl var under sextio- och sjuttiotalen relativt intetsägande. I
Marabou-, Barnängen- och Grafoprintmålen nöjde man sig med att ej göra änd-
ring i KammarR:s dom, vilket torde innebära att man instämde i såväl domskäl
som domslut.100 I just dessa mål var dock länsrättens och KammarR:s motiver-
ingar ovanligt kortfattade och innehöll inte någon sammanfattning av rättsläget. I
Eka Nobel och Cerbomålen (och 1995 års notismål) tycks RegR emellertid ute-
slutande ha resonerat i termer av intäkternas förvärvande eller bibehållande, trots
att de lägre instansernas domskäl i flera fall knöt an till koncernbidragsutredning-
ens preciseringar. Frågan är därför om dessa preciseringar av omkostnadsbe-
greppet fortfarande äger giltighet, eller om de till följd av de senaste årens avgö-
randen bör betraktas som obsoleta. Hur de lägre instanserna ställer sig till denna
                                                
99 RÅ 1994 not 697, s.896ö
100 Lodin et al, s.17
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fråga är fortfarande oklart; 1995 års notismål avgjordes i andra instans under
1992, d.v.s. drygt två år innan RegR avkunnade dom i Eka Nobel och Cerdo-
målen. Svaret på frågan varierar troligtvis också beroende på vilket ”rekvisit” det
handlar om. De flesta av koncernbidragsutredningens preciseringar är huvudsakli-
gen konforma med RegR:s praxis, även om de i vissa fall innehåller nyanser som
inte uttryckligen uppmärksammats av denna instans. Det tydligaste exemplet här-
på är direkt samband. Sådant förelåg enligt koncernbidragsutredningen då bidra-
get bekostade åtgärder som ökade det bidragsgivande moderbolagets försäljning
till dotterbolaget, något som även RegR tagit fasta på. Såsom utredningen exemp-
lifierade direkt samband är det emellertid uppenbart att man inte avsåg vilka åt-
gärder som helst, utan främst åtgärder som lika gärna hade kunnat belasta mo-
derbolaget direkt (därav direkt samband), t.ex. kostnader för en marknadsunder-
sökning i det land där dotterbolaget är återförsäljare. En sådan åtgärd hade ut-
gjort en avdragsgill omkostnad om den hade utförts direkt för moderbolagets
räkning, varför ett bidrag som syftar till att bekosta samma åtgärd för dotterbola-
gets räkning bör godtas.

Som kuriosa kan nämnas att Sundgren har undersökt om KammarR verkligen hade
fog för sin slutsats, när man i såväl Eka Nobel- som Cerbomålen motiverade av-
dragsrätten med att kostnaden skulle ha varit avdragsgill om det bidragsgivande
moderbolaget själv hade bedrivit det bidragsmottagande bolagets verksamhet, d.v.s.
i filialform.101 Undersökningen ger vid handen att kostnader hänförliga till en filial i
USA inte skulle ha varit avdragsgilla i Sverige, eftersom det tillämpliga dubbelbe-
skattningsavtalet är ett s.k. exemptavtal.102 KammarR:s motivering håller således
inte vid en faktisk jämförelse med hur avdragsrätten skulle ha bedömts om ECI
hade utgjort en filial till Eka Nobel. Vad KammarR avser när man konstaterar att
bidraget är att jämställa med Eka Nobels egna utgifter torde därför vara att det
avser åtgärder som har ett sådant samband med Eka Nobels verksamhet att kost-
naden i princip hade kunnat belasta detta bolag direkt. Man gör med andra ord en
principiell bedömning av kostnadens karaktär, utan att se till vilka beskattningskon-
sekvenser detta faktiskt medför.

Enligt koncernbidragsutredningen skulle alltså de åtgärder bidraget bekostade ha
ett direkt samband med det bidragsgivande bolagets verksamhet. Det är också
denna syn på omkostnadsbidragen som ligger till grund för RSV:s diskussion
kring generella bidrag och bidrag för specifika åtgärder. Som RSV konstaterade i
detta sammanhang finns det emellertid inte något stöd i RegR:s praxis för att åt-
gärdens karaktär skulle ha någon betydelse i avdragsfrågan (se avsnitt 3.3.1). Av
Eka Nobel- och kanske framförallt Cerbomålet framgår tvärtom att bidraget kan
avse vilka ospecificerade åtgärder som helst, om den affärsmässiga integrationen

                                                
101 Sundgren, s.496f - I Eka Nobel-målet framhöll KammarR att ”stödet är att jämställa med
utgifter som Eka Nobel skulle ha haft, om verksamheten i de utländska bolagen hade
bedrivits i Eka Nobels egen regi.” En liknande formulering förekom också i Cerbomålet:
”…dessa kostnader, om de istället uppkommit hos [moder]bolaget, skulle ha utgjort kost-
nader för intäkternas förvärvande och bibehållande i [moder]bolagets rörelse.”
102 74§ KL och 22§ SIL
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är tillräckligt stor.103 Enligt ett uttalande av koncernbidragsutredningen skulle bi-
draget också medföra att det bidragsgivande moderbolaget kunde ta ut ett högre
pris vid sin försäljning till dotterbolaget än om dotterbolaget bekostat de aktuella
åtgärderna.104 Moderbolaget skulle sålunda så småningom kompenseras genom
förmånlig prissättning. Något resonemang kring storleken på (den framtida) pris-
sättningen har dock inte förekommit i RegR:s domsmotiveringar. Av det anförda
följer att RegR:s praxis delvis har fått ett annat innehåll än vad koncernbidragsut-
redningen avsåg när man myntade begreppet direkt samband. Det kan därför
anses tveksamt att - såsom KammarR gör i Cerbomålet, använda sig av detta
begrepp, då det för tankarna till utredningens slutsatser.

Ett annat diskutabelt ”rekvisit” är intressegemenskap. Kravet på intressegemen-
skap mellan givare och mottagare har framhållits som en nödvändig förutsättning
för att avdrag skall kunna beviljas alltsedan Arafartmålet. Så sent som i RÅ 1995
not 385 hävdade länsrätten att bidragsgivarens ägarandel i bidragsmottagaren
åtminstone skulle vara så stor att de bägge företagen hade kunnat fusioneras,
d.v.s. uppgå till nittio procent av aktierna (en definition av intressegemenskap som
i och för sig är logisk, men som saknar stöd i praxis). Rekvisitet har emellertid
endast haft avgörande betydelse i ett mål, Pågensmålet, i vilket KammarR ut-
tryckligen vägrade avdrag för bidrag till det tyska produktionsbolaget med hän-
visning till den bristande intressegemenskapen (se avsnitt 3.2.4). RegR:s motiver-
ing är inte lika lättillgänglig, men får antas ge uttryck för samma ståndpunkt. Mot
bakgrund av att praxis sedan de öppna koncernbidragen infördes har varit ut-
präglat omkostnadsorienterad kan emellertid kravet på intressegemenskap ifråga-
sättas, eftersom det torde vara svårt att förena med 20§ KL. Ett eventuellt ägar-
samband har ingenting med utgifternas potentiella intäktsgenerering att göra. Den-
na slutsats drar även Arvidsson och Sundgren; de påpekar båda att koncernbi-
drag som omkostnad är en missvisande term eftersom avdragsrätten inte är för-
behållen koncerninterna bidrag.105 I själva verket garanterar avsaknaden av in-
tressegemenskap att ett bidrag är marknadsmässigt, något som ifrågasatts av
RSV och skattemyndigheter vad gäller koncerninterna bidrag. Kravet på intresse-
gemenskap borde därför rimligtvis vara överspelat. För en sådan slutsats talar
också att frågan inte fick något utrymme i Eka Nobel-målet, trots att moderbola-
gets andel i Ekaraiso endast uppgick till femtio procent.

4.2 Bidragets form

Såväl Arvidsson som Sundgren har i varsin artikel resonerat kring storlek och
form på möjliga avdragsgilla bidrag. Arvidssons resonemang är i första hand en

                                                
103 Möjligtvis med undantag för investeringar i anläggningstillgångar. Det kan i och för sig
hävdas att när den affärsmässiga integrationen är total, t.ex. när mottagaren endast sysslar
med att sälja givarens produkter, så har samtliga åtgärder i det bidragsmottagande dotter-
bolaget direkt samband med moderbolagets verksamhet.
104 SOU 1964:29, s.101
105 Arvidsson II, s.422 och Sundgren, s.488 not1
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reaktion på de slutsatser RSV drog i sin rapport 1990:1, medan Sundgren i sin tur
kommenterar både Arvidssons och RSV:s slutsatser. Den diskussion som förs
kring bidragets form behandlar främst RSV:s påstående att bidrag som relateras
till förlusten i det mottagande bolaget och som utges i samband med bokslut skall
presumeras utgöra kapitaltillskott. Vidare ägnas mycket utrymme till att diskutera
avdragsrätten för generella bidrag. Båda dessa frågor torde dock vara överspela-
de i och med Cerbomålet - som bekant medgavs avdrag i detta mål trots att det
var fråga om ett generellt bidrag som motsvarade förlusten i dotterbolaget och
som utgavs i samband med bokslutet. Även i Eka Nobel-målet relaterades bidra-
gen till dotterbolagens underskott. Trots detta kan det vara intressant att i korthet
redogöra för de olika argument som framförs, eftersom de representerar olika sätt
att se på omkostnadsbidragen. Arvidsson är t.ex. mycket kritisk till RSV, som
han anser överdriver behovet av rättsligt klarläggande. Enligt Arvidssons synsätt
är rättsläget klart; bidraget skall avse åtgärder eller kostnader i det mottagande
företaget som ökar eller främjar det givande företagets intäkter.106 Om denna
förutsättning är uppfylld så är övriga omständigheter irrelevanta. Den huvudsakliga
skillnaden mellan Arvidssons och RSV:s sätt att argumentera är att Arvidsson
konsekvent bygger sitt resonemang på omkostnadsbegreppet, medan RSV utgår
från armlängdsprincipen. Sundgren intar i detta avseende något av en mellanposi-
tion, i det att han försöker sammanjämka omkostnadsbegrepp och armlängds-
princip.

Arvidsson är kritisk till RSV:s påstående att tidpunkten för bidragets givande och
mottagarens finansiella situation skulle vara avgörande för dess klassificering. En-
ligt honom finns det inget stöd i omkostnadsbegreppet för en sådan presumtion.
Han bemöter därför påståendet med ett hypotetiskt exempel: ”Antag att ett ut-
ländskt försäljningsföretag genomför fem olika marknadsföringskampanjer
i syfte att öka avsättningen av det svenska tillverkningsföretagets produkter
i värdlandet. Dessa kampanjer genomförs jämt fördelat under räkenskaps-
året, och varje kampanj kostar 200 000 kr, eller tillsammans 1 milj. kr.
Antag vidare att det utländska försäljningsföretaget redovisar en förlust på
400 000 kr vid räkenskapsårets utgång. Styrelsen för det svenska tillverk-
ningsföretaget, som är moderföretag till det utländska försäljningsföreta-
get, beslutar därför vid bokslutet att lämna ett bidrag till kostnaderna för
de genomförda marknadsföringskampanjerna. Detta bidrag, som endast
avser att täcka kostnaderna för nämnda kampanjer, kan skatterättsligt sett
uppgå från 1 kr till högst 1 milj. kr. Om det svenska företaget beslutar att
lämna ett bidrag på 400 000 kr är detta självklart avdragsgillt. Att bidraget
sedan råkar motsvara förlusten i det utländska försäljningsföretaget ändrar
inte denna bedömning. /…/ Att bidraget lämnas i slutet av räkenskapsåret,
eller som ren bokslutsdisposition, ändrar inte heller bedömningen. /…/ Hu-
ruvida man lämnar bidraget i början, i mitten eller i slutet av året har inte
med avdragsrätten att göra.”107

                                                
106 Arvidsson II, s.426
107 Arvidsson II, s.427
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Arvidssons hypotetiska exempel är både pedagogiskt och korrekt. Frågan är
emellertid vad han försöker bevisa. RSV har inte hävdat att alla bidrag som rela-
teras till mottagaren förlust och som ges i form av en bokslutsdisposition faktiskt
utgör kapitaltillskott. Vad RSV säger är att de bör presumeras utgöra kapitaltill-
skott, d.v.s. man ställer höga krav på bevisning om motsatsen från det bidragsgi-
vande företagets sida. Med hänsyn till detta kan Arvidssons exempel tyckas för-
fela sitt syfte. RSV skulle sannolikt inte ha något att invända mot att avdrag med-
gavs om omständigheterna var sådana som Arvidsson beskriver; samtliga åtgär-
der som dotterbolaget utför har ett sådant direkt samband med moderbolagets
verksamhet som RSV förordar i sin rapport.108 Arvidsson menar paradoxalt nog
själv att det faktum att bidraget lämnas vid räkenskapsårets slut eller att mottaga-
ren redovisar förluster, kan uppfattas som en indikation på att det är fråga om en
icke-avdragsgill vinstöverföring.109 En presumtion är visserligen starkare än en
indikation, men eftersom det hur som helst är det bidragsgivande företaget som
har bevisbördan för att bidraget ifråga utgör en avdragsgill omkostnad, innebär
inte en presumtion att bevisbördeplaceringen påverkas. Sannolikt innebär en pre-
sumtion endast att det ställs något högre beviskrav på företaget än vid en indika-
tion. Sundgren menar också att det egentligen inte föreligger någon
”…fundamental oenighet…” mellan Arvidssons och RSV:s uppfattningar.110

Frågan är om inte Arvidsson genom exemplet ovan blandar ihop rättsfrågor och
bevisfrågor, något som han själv kritiserar RSV för att göra.111 Rättsfrågan i detta
sammanhang torde vara hur gränsdragningen mellan avdragsgilla omkostnader
och icke-avdragsgilla vinstdispositioner skall göras, något som skall diskuteras
mer ingående nedan (avsnitt 4.4). Till Arvidssons försvar bör emellertid sägas att
det inte alltid är lätt att skilja mellan rättsfrågor och bevisfrågor inom skatterät-
ten.112

Ur bevissynpunkt kan emellertid Arvidsson ha en poäng; det är tveksamt om t.ex.
det faktum att bidraget fastställs i samband med bidragsgivarens bokslut bör mo-
tivera högre  beviskrav. Såsom Arvidsson påpekar finns det ett antal fullgoda skäl
till att fastställa bidraget just vid denna tidpunkt, inte minst torde det vara lättast att
överblicka vilka specifika utgifter den presumtive bidragsmottagaren haft, när
räkenskaperna sammanställs. Däremot kan det i mitt tycke diskuteras om inte det
faktum att bidraget motsvarar mottagarens förlust motiverar relativt höga bevis-
krav på givaren. Detta var t.ex. länsrättens uppfattning i Cerbomålet. De skatte-
mässiga incitamenten för att ge bidrag som motsvarar mottagarens underskott är
starka, vilket medför att det egentliga syftet med transaktionen kan ifrågasättas.
RegR har dock framförallt i Cerbomålet demonstrerat en generös inställning även i
bevisfrågan. (Jag har tidigare kritiserat KammarR:s motivering i Cerbomålet, vil-

                                                
108 se RSV:s rapport 1990:1, s.39 (exempel a)
109 Arvidsson II, s. 426n och 427ö
110 Sundgren, s. 490
111 Arvidsson II, s. 433
112 RSV:s rapport 1990:1, s.192
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ken fastställdes av RegR. Se avsnitt 3.3.3). Arvidsson är också mycket positiv till
motiveringen i detta rättsfall; han framhåller att eftersom nylanseringar och dylika
åtgärder oftast är mycket kostsamma är det inte ovanligt att mottagarens finansi-
ella ställning är svag. Att så är fallet bör följaktligen inte påverka avdragsfrågan.
Förmodligen resonerade RegR på ett liknande sätt i Eka Nobel-målet, även om
frågan inte explicit uppmärksammades i domskälen. Återigen är det emellertid
oklart om Arvidsson argumenterar i rättsfrågan eller bevisfrågan. Om det är så att
det bidragsmottagande bolaget genomfört en större marknadssatsning av något
slag torde detta vara enkelt att påvisa för bidragsgivaren. Med hänsyn till risken
för att omkostnadsbidragen används uteslutande i resultatutjämnande syfte är det i
mitt tycke befogat att detta också krävs av företaget. På samma sätt kan man
invända mot Arvidsson när han framhåller att inte ens det faktum att ett bidrag av
misstag rubriceras förlusttäckningsbidrag bör påverka avdragsfrågan.113 När om-
ständigheterna är sådana som i det citerade exemplet är detta naturligtvis korrekt;
en rättshandling skall bedömas efter sin verkliga innebörd och inte efter sin etikett.
Ur bevissynpunkt är dock frågan om inte ett av företaget såsom förlusttäcknings-
bidrag betecknat bidrag bör presumeras utgöra just detta, d.v.s. en icke-
avdragsgill vinstöverföring, tills motsatsen är bevisad.

4.3 Bidragets storlek

Frågan om hur stora bidrag som kan lämnas har inte rönt mycket uppmärksam-
het. När koncernbidragsutredningen kommenterade frågan konstaterade man
endast att en bedömning fick göras från fall till fall.114 Bidraget skulle vidare moti-
veras av det intresse, som det bidragsgivande företagets verksamhet hade av det
bidragsmottagande företagets dito - ett uttalande som inte är särskilt vägledande.
Vissa försiktiga slutsatser kan dock dras av praxis. När det gäller frågan om hur
stora bidrag som kan lämnas är naturligtvis det nominella beloppet i sig av mindre
intresse. Däremot måste storleken på bidraget stå i proportion till den affärsmäs-
siga integrationen mellan givare och mottagare. Ett moderbolag som säljer varor
till sitt dotterbolag för 100.000 kr per år kan normalt inte ge dotterbolaget ett
bidrag på en miljon kr. Eftersom bidragen vilar på omkostnadsbegreppet måste
intäkterna på sikt överstiga tillverknings- och försäljningskostnaderna, inklusive
bidraget. Om bidraget ensamt överstiger bidragsmottagarens försäljning av bi-
dragsgivarens produkter kan det vara svårt att få denna ekvation att gå ihop. I
RÅ 1995 not 385 hade det det möjligtvis viss betydelse att bidraget på drygt en
miljon endast motsvarade cirka tio procent av dotterbolagets inköp från moder-
bolaget. Även förhållandet mellan bidragets storlek och bidragsmottagarens kost-
nader har ibland påverkat utgången. I RÅ 1995 not 384 fäste RegR viss vikt vid
att bidragen till det utländska dotterbolaget kraftigt understeg dotterbolagets kost-
nader för försäljning av svensktillverkade produkter.

                                                
113 Arvidsson II, s.427
114 SOU 1964:29, s.101
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I Pågensfallet vägrades det svenska moderbolaget avdrag för diverse bidrag till ett
tyskt dotterbolag, uppgående till drygt en miljon kr. Avgörande i målet var att
dotterbolagets inköp från moderbolaget endast uppgick till cirka 900.000 kr. Vid
en oförändrad nivå på den affärsmässiga integrationen kunde det med andra ord
inte förväntas att dotterbolagets verksamhet skulle generera tillräckliga intäkter i
moderbolagets förvärvskälla för att motivera ett så stort avdrag. Annorlunda för-
höll det sig i Eka Nobel-målet; Eka Nobel beviljades avdrag för stödet till Ekarai-
so trots att det inte stod i rimlig proportion till förekomsten av affärer mellan bola-
gen. RegR tog emellertid hänsyn till att lanseringen av Compozilsystemet på sikt
förväntades ge moderbolaget betydande intäkter. Principen var sålunda densam-
ma även om tidsperspektivet var ett annat. Av Eka Nobel-målet följer att bidraget
inte ens måste understiga givarens försäljning till mottagaren ett enstaka år, om det
finns anledning att anta att denna försäljning kommer att öka i framtiden.

En annan slutsats som kan dras är att domstolarnas ovilja att pröva en kostnads
skälighet medför att avdrag för ett bidrag vägras eller medges i sin helhet. I annat
fall hade man kunnat tänka sig att det bidragsgivande bolaget fick avdrag för så
mycket av bidraget som stod i proportion till den affärsmässiga integrationen, när
bidraget är för stort. Så sker dock inte i svensk rätt. Värt att notera är att dom-
stolarna tycks hålla fast vid denna princip även då prövningen gäller flera olika
bidrag.115 I Pågensfallet var det t.ex. dels fråga om diverse bidrag till marknads-
och reklamkostnader, och dels fråga om löne- och pensionskostnader som mo-
derbolaget tog på sig. Om domstolarna hade prövat bidragen ett och ett, t.ex.
kronologiskt, så hade man sannolikt kunnat godkänna några av bidragen utan att
inkräkta på ovan nämnda princip. I själva verket antyder KammarR:s domskäl att
man har i princip resonerat på detta vis, dock utifrån korrigeringsregeln och inte
20§ KL. Att pröva samtliga bidrag ”i klump”, såsom domstolarna tycks göra, kan
få mindre lyckade konsekvenser. Ponera att ett svenskt bolag i början av året ger
sitt utländska dotterbolag ett bidrag som tangerar gränsen för vad graden av af-
färsmässig integration kan tänkas tillåta. Om inga fler bidrag ges skall avdrag na-
turligtvis medges. Om däremot dotterbolaget erhåller ytterligare ett bidrag under
året, och bidragen prövas ´i klump´, så kommer avdrag vägras för båda bidragen.
Med hänsyn till hur svårt det torde vara att bedöma exakt hur stora bidrag den
affärsmässiga integrationen medger, är detta en orimlig konsekvens.

Arvidsson anför ett hypotetiskt exempel även ifråga om bidragets storlek. Syftet
med exemplet är att visa att det inte finns några andra begränsningar än omkost-
nadsbegreppet i detta avseende. ”Antag att ett utländskt koncernföretag, som
är ett renodlat försäljningsföretag och som uteslutande säljer sitt svenska
moderföretags tillverkade produkter, beslutar att göra en större marknads-
satsning avseende en av moderföretagets produkter. Man anställer en
svensktalande produktchef för 1 milj. kr per år, hyr en utställningslokal för
en milj. kr per år, genomför en marknadsundersökning för 1 milj. kr och en

                                                
115 I vad mån detta beror på processuella aspekter har jag ingen uppfattning om.
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reklamkampanj för 3 milj. kr. Första året kommer marknadssatsningen
således att kosta inalles 6 milj. kr. Moderföretaget, som indirekt har initie-
rat marknadssatsningen, vill av olika skäl lämna ett så stort bidrag som
möjligt till denna satsning. Detta bidrag kan därför uppgå till 6 milj. kr,
sannolikt ännu mer. I detta exempel, där det utländska dotterföretaget är
ett renodlat försäljningsbolag åt moderföretaget, kan moderföretaget teore-
tiskt lämna ett avdragsgillt bidrag motsvarande dotterföretagets samtliga
löpande driftskostnader. Om dessa uppgick till sammanlagt 25 milj. kr
skulle moderföretaget därför kunna lämna ett avdragsgillt bidrag på detta
belopp…”116.

Under förutsättning av att integrationen mellan bolagen är total, jämställer Arvids-
son sålunda dotterföretaget med en filial. Det enda förbehåll han uppställer är att
dotterföretaget inte får vara verksamt i ett exemptland. Sundgren kritiserar Ar-
vidssons exempel som alltför vidlyftigt.117 Han anser att ett uttalande i 1965 års
proposition ger uttryck för en försiktighetsprincip, som Arvidsson bortser från. I
propositionen uttalades: ”Vidare kan bidraget i vissa fall tänkas vara så stort
att det inte rimligen kan betraktas som driftkostnad, även om förhållandena
i övrigt är sådana att avdragsrätt normalt skulle föreligga.”118 I syfte att
illustrera sin synpunkt utvecklar Sundgren Arvidssons exempel. Han förutsätter
sålunda att dotterbolaget köpt varor av moderbolaget för 100 milj. kr och sålt
dessa vidare för 110 milj. kr. Vidareförsäljningen leder till en intäkt på 10 milj. kr,
som minskas med de av Arvidsson föreslagna löpande driftkostnaderna på 25
milj. kr. Sammanfattningsvis gör dotterbolaget därför en förlust på 15 milj. kr.
Sundgrens poäng är att ett bidrag till dotterbolagets marknadssatsning på 6 milj.
kr med säkerhet skulle godkännas. Likaså skulle, med hänsyn till Cerbomålet, ett
bidrag som täckte dotterbolagets förlust - d.v.s. 15 milj. kr - medges, när den
verksamhetsmässiga och affärsmässiga integrationen var sådan som i Arvidssons
exempel. Däremot finns det enligt Sundgren inget rättsfall med innebörden att
moderbolaget kan lämna ett generellt bidrag till dotterbolaget som leder till att det
uppstår vinst i det sistnämnda. (Om moderbolaget täcker dotterbolagets samtliga
driftkostnader i Sundgrens exempel så uppstår en vinst på 10 milj. kr i dotterbo-
laget.) Med hänsyn till ovan nämnda försiktighetsprincip, är detta enligt Sundgren
fortfarande en öppen fråga.

I mitt tycke är det tveksamt om Sundgrens invändning har fog för sig. Även om
det är så att propositionsuttalandet ger uttryck för en försiktighetsprincip, är det
inte säkert att RegR följer denna. Såsom påpekades i avsnitt 4.1 har inte RegR
implementerat sextiotalets förarbetsuttalanden ordagrannt. På senare år har man
dessutom varit mån om att resonera enbart i termer av intäkternas förvärvande
eller bibehållande, d.v.s. utifrån omkostnadsbegreppet, och detta innehåller inte
någon försiktighetsprincip. Om man överhuvudtaget skall kunna motivera någon

                                                
116 Arvidsson II, s. 430n och 431ö
117 Sundgren, s. 500f
118 prop. 1965:26, s. 50n
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sådan princip, måste det - som jag förstår det - ske utifrån någon sorts genom-
synsresonemang. Man skulle då möjligtvis kunna hävda att bidraget var omotive-
rat stort, och därför att betrakta som kapitaltillskott. Denna fråga skall diskuteras i
nästa avsnitt; i detta sammanhang vill jag bara påpeka att det faktum att mottaga-
ren redovisar ett överskott normalt inte leder till några skattefördelar (självklart
under förutsättning att mottagaren inte är verksam i någon ”tax haven”). Tvärtom
torde den låga svenska bolagsskatten utgöra ett incitament för koncernen att, i
den mån det är möjligt, redovisa vinsten här. Vidare kan det diskuteras om inte
rättsläget har förändrats sedan Sundgren skrev sin artikel. I RÅ 1995 not 384
medgavs ett svenskt moderbolag avdrag för bidrag till tre utländska dotterbolag,
varav ett var norskt, ett tyskt och ett engelskt. Bidraget till det norska dotterbola-
get uppgick till 1.400.000 kr, trots att det enligt länsrättens referat endast uppvi-
sade ett negativt nettoresultat på 611.000 kr och ett negativt övrigt kapital på
471.000 kr. Oavsett om det övriga kapitalet tas med i beräkningen eller inte
översteg bidraget dotterbolagets underskott väsentligt. På samma sätt förhåller
det sig med bidraget till det engelska bolaget, som översteg nettoresultatet med
drygt 1.600.000 kr och nettoresultat plus negativt övrigt kapital med drygt
900.000 kr. Det behöver knappast påpekas att någon försiktighetsprincip inte
uppmärksammades av domstolarna.

4.4 Omkostnadsbegrepp och armlängdsprincip

I det inledande kapitlet (avsnitt 1.1) påpekades att koncernbidrag som omkost-
nad är ett komplext begrepp, och att det råder olika uppfattningar om under vilka
förutsättningar sådana bidrag bör tillåtas. Såsom jag uppfattar det gäller oenighe-
ten i grund och botten hur omkostnadsbegreppet skall tillämpas. Ytligt sett kan
detta verka märkligt, då 20§ KL vid en första anblick framstår som ett relativt
okomplicerat lagrum. Vid närmare eftertanke är det dock uppenbart att stadgan-
det lämnar visst utrymme för tolkning. Eftersom inkomstbeskattningen är en net-
tobeskattning skall avdrag medges för sådana utgifter som leder till att intäkter
förvärvas eller bibehålls. Vilka intäkter som avses framgår dock inte av lagrum-
met.

I praxis har det förutsatts att det åtminstone i princip skall vara fråga om skatteplik-
tiga intäkter.119 Vad som kännetecknar en skattepliktig intäkt är dock inte helt lätt
att ge svar på. När KL infördes hade den s.k. källteorin stort inflytande. Enligt den-
na skulle en inkomst vara regelbunden och emanera från en varaktig inkomstkälla
för att vara skattepliktig.120 Successiva reformer av skattesystemet, inte minst 1991
års skattereform, har emellertid medfört att inkomstbegreppet även omfattar in-
komster som inte är skattepliktiga enligt källteorin. Det nuvarande inkomstbegreppet
är därför inte alldeles konsekvent ur teoretisk synvinkel. Oenigheten vad gäller om-

                                                
119 Lodin et al, s.71 och Aldén, s.102 (not 112)
120 Aldén, s.102ff - jfr också Påhlsson, s. 34-38, för en utförlig genomgång av olika inkoms t-
teorier. Påhlsson anser inte att kravet på regelbundenhet följer av källteorin, utan att det
utgör en självständig teori - periodicitetsteorin.
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kostnadsbidragen gäller dock inte inkomstbegreppet i första hand. Visserligen kan
några av de frågor som diskuterats i denna uppsats härledas ur detta begrepp; detta
gäller t.ex. diskussionen kring om utdelning och reavinster kan räknas till sådana
intäkter som utgifterna skall generera, och eventuellt även frågan om avdrag bör
medges för bidrag som finansierar mottagarens investeringar i anläggningstillgångar.
I huvudsak torde dock råda enighet i dessa frågor.

Av omkostnadsbegreppet framgår inte heller hur sambandet mellan intäkter och
utgifter skall vara beskaffat. Frågan om orsakssambandets karaktär har inte heller
fått någon slutgiltig lösning i praxis. Enligt Påhlsson är omkostnadsbegreppet flexi-
belt; ”…vissa kostnader [har] ansetts avdragsgilla på grund av sin kausala
karaktär, medan andra kostnaders omkostnadsstatus [har] ansetts upp-
komma genom att de haft till syfte eller ändamål att generera intäkter.”121

Omkostnadsbegreppet laborerar enligt citatet med två olika sorters orsakssam-
band, ett kausalt och ett finalt.122 Lodin m.fl. konstaterar att det skall ”…föreligga
kausalitet mellan inkomstens förvärvande och kostnaden antingen på det
sättet att intäkten syftat till att ge inkomst eller genom att kostnaden verk-
ligen givit inkomst även om den kostnadsdragande åtgärden måhända från
början inte företagits i syfte att ge inkomster.”123 Även detta citat ger sålunda
stöd för uppfattningen att orsakssambandet skall vara kausalt eller finalt. Det tor-
de dock tillhöra ovanligheterna att det uppstår tvist om en utgift då ett kausalt
samband kan påvisas, även om inte ändamålet med utgiften ursprungligen var att
den skulle generera intäkter. I flertalet fall räcker det därför sannolikt att ändamå-
let med utgiften är att generera intäkter. Troligtvis är det detta förhållande Arvids-
son avser när han framhåller att det svenska omkostnadsbegreppet är huvudsakli-
gen ändamålsbestämt (d.v.s. finalt bestämt).124 Eftersom syftet med utgiften är
avgörande kan avdrag medges även om en affär inte fallit väl ut, till och med om
affären innehöll ett stort mått av risktagande och därför hade oddsen emot sig.
Detta torde också vara nödvändiga förutsättningar i en fungerande marknadseko-
nomi.

Ytterligare en fråga som 20§ KL inte ger svar på, är hur omkostnadsbegreppet
förhåller sig till armlängdsprincipen. RegR tycks emellertid utgå från att en utgift
måste vara marknadsmässig för att avdrag skall kunna medges. Såsom påpekats
tidigare är detta i och för sig en självklarhet; ur teoretisk synvinkel utgör en icke-
marknadsmässig utgift en förtäckt vinstdisposition, för vilken avdrag ej skall be-
viljas. För att komma fram till att en utgift i själva verket är att betrakta som en
vinstdisposition måste domstolen tillämpa s.k. genomsyn, d.v.s. domstolen måste

                                                
121 Påhlsson, s.59
122 Påhlsson återger ett exempel av Aristoteles i syfte att förklara olika typer av orsakssam-
band: En bildhuggare gör en marmorstaty. Materialet utgör den materiella orsaken till sta-
tyn, idén om en staty den formella orsaken till statyn, bildhuggarens arbete den kausala
orsaken till statyn och ändamålet med statyn den finala orsaken till statyn. (s.58)
123 Lodin et al, s.70 - frågan är om inte Lodin m. fl. använder begreppet kausalitet felaktigt.
Citatet tycks ge uttryck både för ett kausalt och finalt samband ( se föregående not).
124 Arvidsson II, s. 430.



61

bedöma om det egentliga syftet med transaktionen är att otillbörligt gynna ett an-
nat skattesubjekt (ett genomsynsresonemang är med andra ord snarlikt en arm-
längdsprövning). När det uppgivna syftet saknar verklighetsförankring är det up-
penbart att det egentliga syftet måste vara ett annat. I Eka Nobel-målet vägrade
t.ex. RegR avdrag för Eka Nobels bidrag till det amerikanska dotterbolaget
(ECI), eftersom moderbolaget, redan då bidragen gavs, hade planerat uppföran-
det av en fabrik på plats. Då de framtida intäkterna inte skulle tillfalla moderbola-
get, saknade det av moderbolaget uppgivna syftet verklighetsförankring. En in-
tressant fråga är om kravet på verklighetsförankring endast gäller objektivt kon-
staterbara faktorer, såsom t.ex. förhandenvaron av affärer mellan bolagen, eller
om det även innebär att den skattskyldiges affärsmässiga bedömning kan prövas.
Den förhärskande uppfattningen torde dock vara att skattemyndigheter och dom-
stolar skall bedöma om den skattskyldiges förväntan (vad gäller framtida intäkter)
är möjlig, och inte om den är plausibel. Såsom tidigare påpekats brukar det häv-
das att dessa instanser inte skall företa skälighetsprövningar, åtminstone inte utan
uttryckligt lagstöd.

Principen att skattemyndigheter och domstolar inte skall pröva en kostnads skälighet
kan härledas ur det finala sambandskriteriet. Enligt Lodin m.fl. medför det faktum
att omkostnadsbegreppet är ändamålsbestämt att man ”…i princip inte [skall] gå
in och pröva huruvida kostnaden var förnuftig, för dyr, nödvändig eller in-
komstbringande.”125 Principen har sitt ursprung i en artikelserie i SN på femtiota-
let. Upphovsman till denna var Leif Mutén, sedermera professor i internationell
skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Mutén exemplifierade sitt resonemang
enligt följande: ”Ingen taxeringsmyndighet får pröva, huruvida lantbrukare
Andersson hade kunnat nöja sig med en svagare och mindre elegant traktor,
även om alla vet, att han skaffade sig den nya bara för att bräcka grannen
Pettersson. Ingen TN har rätt att vägra rörelseidkare avdrag för kontorshyra
i ett citypalats med det skäl, att affärerna kunde skötas i en gårdslägenhet på
Söder - inte ens om man vet, att lokalen valts enkom för att verkställande di-
rektören ville ha tio meter från dörren till skrivbordet.”126 Tanken bakom detta
är naturligtvis att det inte är taxeringsmyndighetens eller domstolarnas sak att bedri-
va näringsverksamhet, eller ens att garantera att den bedrivs effektivt. I en mark-
nadsekonomi måste näringsidkaren/bolaget själv få avgöra hur verksamheten be-
drivs på bästa sätt.

                                                
125 Lodin et al, s.70
126 Mutén, SN 1959, s. 145 - Arvidsson anför Muténs exempel som stöd för sin uppfattning
när han hävdar att ett omkostnadsbidrag i princip kan vara hur stort som helst (se Arvids-
sons hypotetiska exempel i avsnitt 4.3 ovan). I mitt tycke haltar dock jämförelsen något.
Bonden i Muténs exempel köper visserligen en dyrare traktor än han behöver, men han får
valuta för pengarna. Han betalar låt säga en miljon, men får i gengäld en traktor vars mark-
nadsvärde faktiskt uppgår till detta belopp. Det är dock långt ifrån säkert att moderbolaget i
Arvidsson exempel på samma sätt får valuta för sitt omkostnadsbidrag. Intressegemenska-
pen mellan företagen kan föranleda moderbolaget att ge dotterbolaget ett bidrag, som inte
kan anses motiverat med hänsyn till förväntade intäkter. Eller för att använda Muténs exe m-
pel, moderbolaget kanske betalar en miljon för en traktor som bara är värd hälften.
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Utan att ta ställning i frågan kan man konstatera att denna princip tycks upprätt-
hållas av RegR i omkostnadsbidragsmål. I såväl Eka Nobel- (vad gällde stödet till
Ekaraiso) som Cerbomålet presumerades moderbolagets affärsmässiga bedöm-
ning vara korrekt. I de mål som avdrag har vägrats har detta också genomgående
berott på bristande objektiva förutsättningar. Antingen har det överhuvudtaget inte
förekommit affärer mellan givare och mottagare, eller så har omfattningen av des-
sa affärer inte varit tillräcklig.

Är det då rimligt att i denna utsträckning begränsa berörda myndigheters befo-
genheter? Principen ovan bygger på presumtionen att näringsidkaren/bolaget fat-
tar rationella, vinstmaximerande beslut. När två bolag befinner sig i intressege-
menskap sätts dock denna presumtion ur spel. Skattemyndigheterna hyser också
ofta tvivel om att ändamålet med omkostnadsbidragen är att generera intäkter i
givarens förvärvskälla. Särskilt när bidraget motsvarar mottagarens förlust kan det
finnas anledning att misstänka att bidraget givits i resultatutjämnande syfte. Efter-
som omkostnadsbegreppet huvudsakligen är ändamålsbestämt måste emellertid
skattemyndigheten godta den skattskyldiges påstående om syftet med bidraget,
åtminstone om detta har verklighetsförankring. Såsom påpekats ovan torde det
principiella förbudet mot skälighetsprövningar nämligen innebära att skattemyn-
digheten inte kan pröva i vad mån syftet framstår som plausibelt. Problemet ur
skattemyndighetens synvinkel är sålunda att omkostnadsbegreppet varken tar
hänsyn till eventuell intressegemenskap eller mottagarens finansiella ställning. Ett
bidrag kan ha resultatutjämnande effekt och samtidigt, eventuellt skenbart, utgöra
en avdragsgill omkostnad. Skattemyndigheten torde dock inte kunna avgöra om
egenskapen av omkostnad är skenbar utan att bedöma syftets plausibilitet, d.v.s.
hur pass sannolikt det är att utgiften kommer att generera intäkter i bidragsgiva-
rens förvärvskälla.

Det finns således ett intimt samband mellan det principiella förbudet mot skälig-
hetsprövningar och frågan om omkostnadsbidragens marknadsmässighet. Att ett
bidrag har resultatutjämnande effekt kan uppfattas som en presumtion (eller indi-
kation, om man så vill) på att det är fråga om en icke-marknadsmässig vinstöver-
föring. Detta är också RSV:s utgångspunkt i den ovan nämnda rapporten. Att
RegR är av en annan uppfattning framgår dock tydligt, inte minst av de senaste
årens fall. Både RSV och RegR tycks emellertid utgå från att en utgift måste vara
marknadsmässig för att avdrag skall kunna medges. Vari ligger då skillnaden i
synsätt? Uppenbarligen är det så att RSV och RegR gör olika bedömningar ifråga
om omkostnadsbidragens marknadsmässighet. RegR tycks anse att ett bidrag
som uppfyller omkostnadsbegreppets rekvisit automatiskt svarar mot
armlängdsprincipens krav, d.v.s. om en utgift har till syfte att generera intäkter
är den också marknadsmässig. Detta framgår av Eka Nobel-målet; underlåten-
heten att fakturera det finska dotterbolaget för licensavgifter och dylikt ansågs,
med hänvisning till vad som framkommit i bidragsfrågan, affärsmässigt mo-
tiverad (d.v.s. marknadsmässig). Utredningen i bidragsfrågan hade dock uteslu-
tande inriktats på att klarlägga om bidragen kunde förväntas generera intäkter i
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moderbolagets förvärvskälla. Att bidragen kunde förväntas generera intäkter led-
de RegR sålunda till slutsatsen att övrigt stöd också var marknadsmässigt! Följ-
aktligen är det ytterst tveksamt om Sundgrens uppfattning är förenlig med praxis,
när han hävdar att omkostnadsbidrag till ett närstående utländskt bolag måste
uppfylla kraven i både 20§ och 43§ 1mom. KL.127 Om ett omkostnadsbidrag
kan förväntas generera intäkter torde det - enligt RegR:s sätt att se på saken -
betraktas som affärsmässigt motiverat/marknadsmässigt, varför det varken kan
strida mot korrigeringsregeln eller anses utgöra en icke-avdragsgill vinstdisposi-
tion. Sundgrens uppfattning ligger däremot i linje med RSV:s dito. Till skillnad från
RegR anser inte RSV att rekvisiten i 20§ KL garanterar ett bidrags marknads-
mässighet. För att avdrag skall beviljas krävs det, utöver att bidraget motsvarar
dessa rekvisit, en armlängdsprövning. Av slutsatserna i 1990 års rapport framgår
det att generella omkostnadsbidrag enligt RSV endast i undantagsfall klarar denna
prövning.

Vilket synsätt har då fog för sig? Innebär verkligen det faktum att ett bidrag för-
väntas generera intäkter att det automatiskt klarar en armlängdsprövning?  Som
bekant innebär en armlängdsprövning att man gör en bedömning av huruvida
samma transaktion skulle ha ägt rum mellan två av varandra oberoende företag,
d.v.s. företag som inte är i intressegemenskap. Av förklarliga skäl är en sådan
bedömning vansklig att göra och den blir vanligtvis mycket hypotetisk. Ett exem-
pel får illustrera:

Ponera att bolaget B är återförsäljare av moderbolaget A:s produkter. B har under
år 0 fasta kostnader i form av lönekostnader och dylikt på 500.000 kr, samt köper
varor från A för lika mycket. Varorna säljs vidare för 750.000 kr. B, som är lågt
kapitaliserat, måste uppvisa nollresultat och har sålunda ett behov av 250.000 kr i
finansiellt stöd. Detta måste komma från A, antingen i form av ett aktieägartillskott
eller i form av ett omkostnadsbidrag alt. subventionerad prissättning. Skulle A ha
varit villigt att ge B detta stöd (i form av bidrag/underprissättning) även om det inte
hade förelegat intressegemenskap mellan bolagen? Svaret är sannolikt beroende
dels av vilken vinst A gör på sin försäljning till B, men framförallt av vilken mark-
nadspotential ifrågavarande produkt har (och hur A bedömer att denna potential
kommer att tillvaratas av B). Om A:s vinst på B:s varuinköp år 0 är 125.000 kr och
A gör bedömningen att B år 1 kommer att köpa varor för dubbelt så mycket,
1.000.000 kr, så talar mycket för att B kommer erhålla det erforderliga stödet. Om
A:s bedömning är korrekt så kommer A år 1 att ha fått täckning för det utbetalda
stödet och B torde, allt annat lika, år 1 sälja varorna vidare för 1,5 milj. kr och där-
igenom vara självförsörjande. Förutsatt att inte försäljningen viker kan A nästkom-
mande år börja göra vinst på sin tillverkning.

För att skattemyndigheten/domstolen skall kunna avgöra om ett bidrag i ovanstå-
ende exempel är marknadsmässigt eller inte, måste man bedöma om bolaget A
agerar på samma sätt som ett oberoende företag skulle ha gjort. Hänsyn måste då
tas till faktorer som produktens marknadspotential, prissättning etc. - kort sagt

                                                
127 Sundgren, s.493 (även s. 509)
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alla faktorer som hade varit relevanta för ett oberoende bolag. Annorlunda ut-
tryckt innebär en armlängdsprövning att man prövar om den skattskyldi-
ges förväntan är plausibel, d.v.s. man genomför just en sådan skälighets-
prövning som inte anses möjlig vid tillämpning av omkostnadsbegreppet.
Eftersom RegR tycks godta den skattskyldiges affärsmässiga bedömning (d.v.s.
det påstådda syftet med bidraget), så länge som de objektiva förutsättningarna för
denna föreligger, medför sålunda inte tillämpning av omkostnadsbegreppet att
armlängdsprincipen automatiskt blir tillgodosedd. Bolaget A skulle, föranlett av
den rådande intressegemenskapen, kunna hävda att bidraget gavs i intäktsgene-
rerande syfte även om man var betydligt mer pessimistisk ifråga om B:s förvänta-
de försäljningsframgångar. För att fastställa om så är fallet måste RegR pröva
syftets plausibilitet i samband med att 20§ KL tillämpas. Då detta inte sker kan
inte RegR:s synsätt sägas ha fog för sig.

Även om RSV sålunda har rätt i den principiella frågan (d.v.s. att det krävs en
armlängdsprövning/skälighetsprövning) drar man i mitt tycke lite väl långtgående
slutsatser i 1990-års rapport, när man i princip vill begränsa avdragsrätten för
bidrag till sådana som bekostar åtgärder i mottagarens förvärvskälla som uppvisar
ett direkt samband med bidragsgivarens verksamhet. Även generella bidrag som
motsvarar mottagarens förlust kan vara marknadsmässiga, naturligtvis under förut-
sättning av att de bygger på en rationell utgifts-intäktskalkyl (jfr exemplet ovan).
RSV:s rekommendationer får nog i detta avseende anses lite väl schablonmässiga,
i det att de konkretiserar åtgärder som i bevishänseende är lättbedömda för
skattemyndigheterna. Ur kostnadsfördelningssynpunkt har dock RSV en poäng.
En grundläggande princip i svensk skatterätt är att varje bolag utgör ett enskilt
skattesubjekt, och därför skall bära sina egna kostnader. Icke desto mindre inne-
bär omkostnadsbidragen en möjlighet för en välintegrerad koncern att s.a.s. för-
flytta kostnaderna uppåt. De rekommendationer RSV lägger fram i 1990-års
rapport tar fasta på just detta faktum. Genom att begränsa avdragsrätten för bi-
drag till sådana som bekostar vissa kvalificerade åtgärder i det mottagande bola-
gets verksamhet, vill man uppnå en korrekt kostnadsfördelning. Detta är också
något RegR normalt eftersträvar vid behandlingen av koncerngemensamma kost-
nader. I Astra-målet var det t.ex. avgörande att de nyckelpersoner, vars löner
moderbolaget bekostade, vid sidan av sina normala arbetsuppgifter utförde upp-
gifter som var direkt relaterade till moderbolagets verksamhet. Det är naturligtvis
olyckligt när avdragsfrågan bedöms olika beroende på om moderbolaget bestri-
der kostnaden direkt eller indirekt; självklart borde skattesystemet vara neutralt i
detta avseende.



65

5 Sammanfattning

5.1 Rättsutveckling

Koncernbidrag som omkostnad har sitt ursprung i den praxis som föregick infö-
randet av de öppna koncernbidragen. Mycket talar för att avdragsrätten för om-
kostnadsbidragen ursprungligen grundades i första hand på neutralitetsprincipen,
d.v.s. tanken att skattesystemet skulle vara neutralt i förhållande till hur en när-
ingsverksamhet var organiserad, och inte på omkostnadsbegreppet. Av hänsyn till
detta, och den resultatutjämning som utan beskattningskonsekvenser var möjlig att
åstadkomma prissättningsvägen, är det också sannolikt att anta att flertalet bidrag
under denna tid i själva verket utgjorde icke-marknadsmässiga vinstöverföringar.

I samband med att legalitetsprincipen vid seklets mitt ökade i betydelse, började
RegR explicit nämna omkostnadsbegreppet i domsmotiveringarna. Någon nämn-
värd förändring av praxis innebar dock inte detta. Koncernbidragsutredningen,
som vid mitten av sextiotalet utvärderade tidigvarande praxis, ansåg inte heller att
det med nödvändighet förelåg en motsättning i att ett omkostnadsbidrag också
utgjorde en vinstöverföring. I betänkandet preciserade sakkunniga dock vilket
samband som man framgent ansåg skulle föreligga mellan givare och mottagare
för att avdrag skulle kunna medges. Dessa rekommendationer kan, åtminstone
vad gäller bidrag till utländska bolag, tolkas som något mer restriktiva än dåva-
rande praxis.

Efter att de öppna koncernbidragen infördes blev omkostnadsbidragsmålen rela-
tivt fåtaliga. I en rapport 1990 reagerade dock RSV mot att avdrag medgavs för
bidrag, även då dessa inte stod i direkt samband med någon specifik motpresta-
tion. Rapporten var ett resultat av att skattemyndigheterna, till följd av den fortgå-
ende internationaliseringen av näringslivet, i en helt annan utsträckning än tidigare
måste bevaka det nationella beskattningsunderlaget. Enligt RSV var praxis avse-
ende koncernbidrag som omkostnad alltför generös. I och med att generella bi-
drag - som dessutom motsvarade mottagarens förlust - tilläts, var det möjligt för
svenska bolag i multinationella koncerner att bidragsvägen åstadkomma resultat-
utjämning inom koncernen. RegR gavs några år senare möjlighet till replik, då man
i RÅ 1994 ref 85 i princip bekräftade rådande praxis, bl.a. genom att hänvisa till
tidigare mål på området. Av målet framgår även att RegR i viss mån hämtat in-
spiration från den praxis som avser felaktig internprissättning, främst RÅ 1991 ref
107.
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5.2 Rättsläget

Omkostnadsbidrag tillåts om bidraget kan förväntas leda till intäkter i givarens
förvärvskälla. Av RegR:s praxis framgår att man med intäkter i första hand avser
försäljningsintäkter, och inte indirekta intäkter såsom licensavgifter och dylikt. I
uppsatsen har vidare argumenterats för att framtida utdelningar och reavinster inte
bör motivera avdrag. I likhet med den praxis som gäller vid felaktig internprissätt-
ning tillämpar inte RegR principen om beskattningsårets slutenhet ifråga om om-
kostnadsbidrag. Ett bidrag måste sålunda inte leda till intäkter samma år som det
utgavs. Någon närmare kontroll av det uppgivna syftet med bidraget görs inte
heller, så länge som detta har stöd i de objektivt konstaterbara förutsättningarna.
Tvärtom har syftet med bidraget i några mål, bl.a. RÅ 1994 not 697, presumerats
vara affärsmässigt betingat. Att bidraget har motsvarat mottagarens förlust, eller
att det har utgivits i samband med bokslutet, har inte påverkat RegR:s bedömning
i avdragsfrågan. Däremot har underrätterna i flera fall ansett att dessa faktorer
talar för att det i själva verket är fråga om förtäckta vinstdispositioner. Underrät-
terna har också överlag fäst större vikt vid vilka åtgärder/kostnader i det motta-
gande bolaget som bidraget varit avsett att bestrida. RegR:s praxis i detta avseen-
de är dock tydlig; även generella bidrag tillåts, åtminstone när det är fråga om
vertikalt välintegrerade bolag. När det mottagande bolaget endast har till uppgift
att avyttra det givande bolagets produkter, accepterar RegR att det förstnämnda i
princip fungerar som en filial - d.v.s. det givande bolaget kan fullt ut bestrida det
mottagande bolagets underskott, om det i gengäld även tillgodogör sig vinsten, när
denna uppstår. Från RSV:s sida har hävdats att bidraget inte får avse investering-
ar i anläggningstillgångar. Denna fråga har ännu inte ställt på sin spets i praxis.

Avdrag torde sammanfattningsvis medges då det förekommer affärer mellan gi-
vare och mottagare, under förutsättning av att omfattningen av dessa står i pro-
portion till storleken på bidraget. När avdrag har vägrats har detta genomgående
berott på att det inte förekommit affärer mellan givare och mottagare, eller att
omfattningen av dessa affärer varit otillräcklig med hänsyn till bidragets storlek.
Vad gäller bidragets storlek är det svårt att ange några närmare beräkningsgrun-
der. Det torde normalt vara lättare för den skattskyldige att motivera avdrag, när
bidraget kraftigt understiger värdet av de affärer som förekommer mellan givare
och mottagare. När bidraget, såsom i ex.vis RÅ 1994 ref 85, avser att täcka
mottagarens kostnader under ett uppstartningsskede, kan emellertid större bidrag
tillåtas. Avgörande torde vara att de förväntade intäkterna, åtminstone på sikt,
överstiger bidragsgivarens sammanlagda utgifter, inklusive bidraget. RegR tycks
vanligtvis, enligt vad som sagts ovan, godta bidragsgivarens bedömning i detta
avseende.

Avdragsfrågan är avslutningsvis inte beroende av vilken riktning bidraget går.
Sålunda har avdrag medgivits för såväl bidrag till dotterbolag, som till syster- och
moderbolag. I uppsatsen har också hävdats att eventuell intressegemenskap mel-
lan givare och mottagare överhuvudtaget inte är relevant. Inte heller har bidragsgi-
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varens respektive bidragsmottagarens funktion varit avgörande. Avdrag har med-
givits både när bidragsgivaren varit ett försäljningsbolag (t.ex. RÅ 1967 Fi 1247),
och ett tillverkningsbolag. De allra flesta rättsfall avseende koncernbidrag som
omkostnad har dock avsett svenska tillverkande bolags bidrag till helägda ut-
ländska återförsäljningsbolag. I vad mån det ovan sagda, särskilt vad gäller ge-
nerella förlusttäckningsbidrag, är tillämpligt när förhållandena är omvända, är
därför osäkert.

5.3  De sententia ferenda

Nuvarande praxis gör det möjligt för svenska multinationella koncerner att med
hjälp av omkostnadsbidrag uppnå resultatutjämning, även i fall då det kan ifråga-
sättas om det inte i själva verket är fråga om renodlade vinstöverföringar. Anled-
ningen till detta är dels att RegR inte ifrågasätter det uppgivna syftet med transak-
tionen, så länge som detta inte är logiskt omöjligt att uppnå, dels att någon egentlig
armlängdsprövning inte genomförs. Ovan har påpekats att skillnaden mellan en
vinstöverföring och en omkostnad, ur teoretisk synpunkt, är att den sistnämnda
utgör en marknadsmässig överföring. Eftersom incitamenten för bolag i intresse-
gemenskap att avvika från marknadsmässiga villkor är starka, torde det krävas att
domstolarna prövar denna fråga. Det är inte min avsikt att trivialisera de svårig-
heter som är förenade med en sådan prövning; inte heller anser jag att domstolar-
na generellt bör ompröva den skattskyldiges affärsmässiga bedömning. Dels sak-
nas det förmodligen resurser/kompetens till sådan verksamhet, dels skulle dom-
stolen ändå vara beroende av den information som detta subjekt presterar. Där-
emot saknas det anledning att, såsom nu ofta sker, presumera att ett koncernin-
ternt bidrag givits i intäktsgenererande syfte. Inte heller bör det räcka att den
skattskyldige hävdar att bidraget givits i detta syfte. En rimligare lösning vore om
beviskraven för bidragets marknadsmässighet skärptes något, samtidigt som be-
visbördan ålades den skattskyldige. Trots att det normalt är den skattskyldige
som har bevisbördan för avdrag, är det - med hänsyn till ovanstående presumtion
- osäkert vem som idag har att bevisa att bidraget är marknadsmässigt. Genom
att det bidragsgivande bolaget tvingades redovisa de överväganden som låg bak-
om bidraget, vilka åtgärder/kostnader det var avsett att bestrida, eventuellt till-
gängliga marknadsundersökningar, bedömningar av konkurrensläget etc., skulle
domstolarna med en större grad av säkerhet kunna bedöma dess marknadsmäs-
sighet.128

                                                
128 Man skulle naturligtvis även kunna tänka sig en sådan lösning som valts i 43§ 1mom. KL,
d.v.s. att skattemyndigheten måste visa på en avvikelse från marknadsmässiga villkor, varef-
ter näringsidkaren kan exculpera sig genom att visa att denna avvikelse tillkommit av andra
orsaker än den ekonomiska intressegemenskapen. Problemet med ett sådant tillvägagångs-
sätt är att det är svårt att tillämpa ifråga om bidrag. Det finns, såsom Arvidsson påpekar (se
Arvidsson II, s.435), inget armlängdspris för bidrag, varför det torde vara utomordentligt
svårt för skattemyndigheten att överhuvudtaget påvisa avvikelsen från marknadsmässiga
villkor.
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Ovanstående torde, så långt detta är möjligt, tillgodose omkostnadsbidragens
marknadsmässighet. Det är framförallt tillämpligt ifråga om generella bidrag, inte
minst när dessa motsvarar mottagarens förlust eller på annat sätt kan misstänkas
utgöra förtäckta vinstdispositioner. När bidraget bekostar sådana specifika åtgär-
der i det mottagande bolaget som lika gärna hade kunnat vidtas av det bidragsgi-
vande bolaget självt, t.ex. marknadsföring avseende det givande bolagets pro-
dukter, torde det räcka om det givande bolaget i vanlig ordning specificerar kost-
naderna för dessa. På så sätt bedöms avdragsfrågan på samma sätt oavsett om
kostnaden faktureras det givande bolaget eller bestrids med hjälp av ett bidrag.
Förhållandet till andra sätt att fördela kostnader inom koncernen är dock kompli-
cerat. I avsnitt 2.3 har påpekats att omkostnadsbidragen utgör ett av flera sätt att
finansiera en koncerngemensam kostnad. Alternativen till ett bidrag är t.ex. felak-
tig internprissättning eller koncernintern fakturering. Av det ovan anförda framgår
att avdragsfrågan bedöms olika beroende på vilket alternativ som väljs. Vid
felaktig internprissättning, och i viss mån även i bidragsmål, tillämpas en relativt
generös helhetsbedömning, medan en fakturerad kostnad i större utsträckning
skall kunna hänföras till det fakturerade bolagets rörelse. Såvitt jag vet förekom-
mer det exempelvis inte att ett återförsäljande dotterbolag fakturerar sitt moder-
bolag för samtliga löpande driftkostnader, och det är ytterst tveksamt om det
skulle tillåtas. Med hänsyn till den praxis som gäller i bidragsfall borde dock av-
drag medges även vid ett sådant tillvägagångssätt. Olikheten i bedömning gäller
emellertid inte bara i förhållande till faktureringsalternativet. Enligt Sundgren är det
också tveksamt om 20§ KL tillämpades konformt med korrigeringsregeln i RÅ
1994 not 697 (Cerbo). Avdrag medgavs trots att moderbolaget redan tillämpade
självkostnadsprissättning gentemot dotterbolaget; det kan med andra ord ifråga-
sättas om det fanns utrymme för ytterligare prisreduktioner.

Möjligtvis måste man acceptera vissa skillnader i hur en kostnad bedöms, trots att
det strider mot neutralitetsprincipen. Alternativet är antingen en mer restriktiv
praxis avseende koncernbidrag som omkostnad och felaktig internprissättning -
vilket skulle leda till en korrekt kostnadsfördelning men också till att vissa affärs-
mässigt motiverade bidrag och prisreduktioner underkändes - eller en mer liberal
syn på kostnadsfördelningen inom multinationella koncerner i stort. Det sistnämn-
da alternativet är dock tveksamt med hänsyn till det nationella beskattningsunder-
laget. Vad gäller koncernbidrag som omkostnad kan man med hänsyn till detta
redan i dagsläget ha synpunkter på RegR:s praxis. RegR har t.ex. emellanåt ac-
cepterat att svenska bolag tillämpat uthålliga förlusttäckningsstrategier gentemot
utländska återförsäljningsbolag, under förutsättning av att framtida vinster skall
tillfalla det svenska bolaget. Det finns dock inga garantier för att beskattningsmyn-
digheterna i det land där det utländska bolaget är beläget kommer att acceptera
en sådan framtida resultatfördelning. Att omkostnadsbidragen under dessa pre-
misser kan användas på samma sätt som öppna koncernbidrag (i alla fall när den
affärsmässiga integrationen mellan givare och mottagare är hög), måste därför
med hänsyn till det svenska beskattningsunderlaget anses tveksamt.
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