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Sammanfattning

En grundläggande frihet inom EU är rätten till fri etablering. Enligt artikel 43 i EG-
fördraget förbjuds inskränkningar för medborgare och bolag i en medlemsstat att
fritt etablera sig i en annan medlemsstat. Genom ICI-målet fastställde EG-
domstolen att artikel 43 även innebär ett förbud mot att hindra eller försvåra för
medlemsstatens egna medborgare eller bolag att etablera sig i någon annan
medlemsstat.

I ICI-målet vägrades det brittiska bolaget ICI avdrag för förluster som
dotterdotterbolaget CAH, skattskyldigt i Storbritannien, haft eftersom majoriteten
av dotterbolagen till ett holdingbolag, där ICI ägde 49 %, var etablerade i tredje
land eller i andra medlemsstater. EG-domstolen konstaterade att Storbritanniens
lagstiftning innebar en restriktion mot rätten till fri etablering inom EU eftersom den
hindrade brittiska bolag att etablera sig i andra medlemsstater. Domstolen
konstaterade också att det inte förelåg några skäl som kunde rättfärdiga
restriktionen.

ICI-målet utvidgade betydelsen av rätten till fri etablering och har inneburit att
medlemsstaterna tvingats att se över sin skattelagstiftning för att säkerställa att den
är förenlig med artikel 43 i EG-fördraget.

I Storbritanniens nya regler för koncernavdrag har bolagsdefinitionen utvidgats.
Lagändringen gör det möjligt att förlustutjämna mellan till exempel ett brittiskt
moderbolag och en brittisk filial till ett utländskt dotterbolag. Båda skattesubjekt i
en koncernavdragstransaktion måste dock fortfarande vara skattskyldiga i
Storbritannien.

En analys av EG-domstolens praxis visar att det kan finnas anledning att tro att de
brittiska reglerna för koncernavdrag fortfarande strider mot rätten till fri etablering
enligt artikel 43 i EG-fördraget. Skulle EG-domstolen vid prövning av reglerna
anse att så är fallet kan det få mycket stora konsekvenser för medlemsstaterna
eftersom de får svårt att skydda sina skattebaser.
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Förord

Jag vill rikta ett stort tack till professor Sture Bergström och Anette Bruzelius för
god handledning och värdefulla synpunkter under arbetet med uppsatsen.

Jag vill även tacka alla andra som uppmuntrat mig i arbetet med denna uppsats.

Lund, juni 2001

Anders Täreby
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Förkortningar

ACT Advance corporation tax

EES Europeiskt ekonomiskt samarbete

EG Europeiska gemenskapen

EG-domstolen Europeiska gemenskapens domstol

EG-fördraget Europeiska gemenskapens fördrag

EU Europeiska unionen

ICTA 1970 Income and Corporation Taxes Act 1970

ICTA 1988 Income and Corporation Taxes Act 1988

IL Inkomstskattelag (1999:1229)

SEK Svenska kronor

SFS Svensk författningssamling
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett av gemenskapens1 syften är att upprätta en gemensam marknad. Detta
framgår av EG-fördragets artiklar 2 och 14.2 För att uppnå detta mål skall bland
annat gemenskapens verksamhet innefatta en inre marknad där fyra
grundläggande friheter är centrala: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och
kapital.3 De fyra friheterna inbegriper två grundläggande principer: öppna gränser
mellan medlemsstaterna och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet
eller ursprung.4 I den fria rörligheten för personer innefattas rätten till fri etablering,
se artikel 43 EG nedan.5

Denna uppsats skall behandla rätten till fri etablering, ett intressant område som
har fått allt större betydelse under de senaste åren.

I avoir fiscal-målet från 1986 uttalade EG-domstolen syftet med rätten till fri
etablering:

”Article 52 (nuvarande artikel 43 EG) is thus intended to ensure
that all nationals of Member States who establish themselves in
another Member State, even if that establishment is only
secondary, for the purpose of persuing activities there as a self-
employed persons receive the same treatment as nationals of that
State and it prohibits, as a restriction on freedom of establishment,
any discrimination on grounds of nationality resulting from the
legislation of the Member State.6

I det bolagsrättsliga målet Daily Mail and General Trust7 från 1998 uttalade EG-
domstolen för första gången att artikel 43 och 48 EG inte bara innebär ett förbud
för medlemsstaterna att diskriminera egenföretagare eller bolag från andra
medlemsländer, utan också innebär ett förbud mot att hindra eller försvåra för
medlemsstatens egna medborgare eller bolag att etablera sig i någon annan
medlemsstat:

                                                
1 Med gemenskapen avses Europeiska gemenskapen.
2 I uppsatsen används EG-fördragets artikelnumrering enligt Amsterdamfördraget, som
trädde i kraft den 1 maj 1999. EG-fördraget förkortas i fortsättningen EG.
3 Artikel 14 EG.
4 Bater, Paul; ”Setting the Scene: The Legal Framework”, European Taxation, nr. 1/2, 2000, s.
8.
5 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 61.
6 Mål 270/83 avoir fiscal [1986] ECR 273, p. 14.
7 Mål 81/87 Daily Mail and General Trust [1998] ECR 5483.



5

“Even though those provisions are directed mainly to ensuring that
foreign nationals and companies are treated in the host Member
State in the same way as nationals of that State, they also prohibit
the Member State of origin from hindering the establishment in
another Member State of one of its nationals of a company
incorporated under its legislation which comes within the definition
contained in Article 58 (nuvarande artikel 48 EG). As the
Commission rightly observed, the rights guaranteed by Article 52
(nuvarande artikel 43 EG) et seq would be rendered meaningless if
the Member State of origin could prohibit undertakings from
leaving in order to establish themselves in another Member State.
In regard to natural persons, the right to leave their territory for that
purpose is expressly provided in Directive 73/148, which is the
subject of the second question referred to the court.”8

Denna princip som EG-domstolen uttalande i Daily Mail-målet har EG-domstolen
senare uttalat i ett flertal inkomstskatterättsliga mål. Det första målet där EG-
domstolen, efter begäran om förhandsbesked enligt artikel 234 EG, fastställde att
nationell lagstiftning innebar en otillåten restriktion mot rätten till fri etablering är
ICI-målet9.

1.2 Syfte och avgränsningar

Syftet med denna uppsats är att analysera ICI-målet och senare
inkomstskatterättslig praxis rörande hinder för egna medborgare och bolag att
etablera sig i andra medlemsstater enligt artikel 43 EG. Särskilt kommer
Storbritanniens10 regler för koncernavdrag, före och efter ICI-målet, att granskas.

När det gäller omständigheter som kan rättfärdiga en restriktion mot rätten till fri
etablering har jag särskilt granskat rättfärdigande genom skattesystemets
koherens.

I ICI-målet behandlades även andra intressanta frågor: omfattningen av
lojalitetsprincipen enligt artikel 10 EG, förhållandet mellan rätten till fri etablering
och den fria rörligheten för kapital och förhållandet mellan EG-rätt och tredje
land. Dessa frågor kommer inte att behandlas i denna uppsats.

                                                
8 Mål 81/87 Daily Mail and General Trust [1998] ECR 5483, p. 16.
9 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695.
10 Med Storbritannien avses Förenade kungariket, medlem av Europeiska gemenskapen
sedan 1973.



6

1.3 Metod och material

Uppsatsen bygger i huvudsak på rättsfall från EG-domstolen, samt vissa
tolkningar av rättsfallen som givits i doktrin. Omfattningen av doktrin på området
är begränsad.

Jag har använt mig av en sedvanlig juridisk metod vid tolkning av materialet. För
att på ett tydligt sätt visa hur Storbritanniens nya regler för koncernavdrag
förhåller sig till rätten till fri etablering har jag valt att i det sjunde kapitlet
konstruera ett fiktivt fall.

1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med en översikt av EG-rätten och rätten till fri etablering. I det
tredje kapitlet redogörs för ICI-målet. I kapitlet därefter analyseras ICI-målet.
EG-domstolens praxis efter ICI-målet behandlas i kapitel fem. I det sjätte kapitlet
redogörs för Storbritanniens nya regler för koncernavdrag. I kapitlet därefter
analyseras de nya reglernas förenlighet med rätten till fri etablering. I det åttonde
kapitlet presenteras slutsatser.
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2 EG-rätt

2.1 EG-rätt och nationell skatterätt

Harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning på det skatterättsliga området
har främst skett avseende tullar11 och de indirekta skatterna, det vill säga
mervärdesskatt12 och punktskatter13. Harmonisering avseende de direkta
skatterna har endast skett genom utfärdandet av fusionsdirektivet14 och moder-
och dotterbolagsdirektivet15.

Även om frågor rörande direkta skatter inte direkt omfattas av EG-rätten, utan av
medlemsstaternas behörighet, skall medlemsstaterna inte desto mindre respektera
gemenskapsrätten vid utövandet av sina befogenheter. Medlemsstaterna är
skyldiga att följa EG-fördraget då de utformar sina skattebestämmelser. Detta är
fastslaget i EG-domstolens praxis.16

2.2 Lojalitetsprincipen

För att gemenskapens mål skall kunna uppnås innehåller EG-fördraget en
lojalitetsprincip i artikel 10, som lyder enligt följande:

”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna
och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som
följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av
gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att
gemenskapens uppgifter fullgörs. De skall avstå från varje åtgärd
som kan äventyra att fördragets mål uppnås.”

Lojalitetsprincipen innebär bland annat ett förbud för medlemsstaterna att i sin
skattelagstiftning ha bestämmelser som innebär restriktioner mot att uppnå en inre
marknad.17

                                                
11 Se till exempel Förordning nr 2913/92/EEG (tullkodex).
12 Se till exempel Direktiv 77/388/EEG (6:e momsdirektivet).
13 Se till exempel Direktiv 92/12 EEG (cirkulationsdirektivet).
14 Direktiv 90/434/EEG.
15 Direktiv 90/435/EEG.
16 Mål C-279/93 Schumacker REG 1995, s. I-225, p. 21.
17 Bergström, Sture; ”Något om EG-domstolens tolkningsprinciper, med särskild inriktning på
inkomstskatterätten”, Skattenytt 1998, s. 483.
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2.3 EG-rättens diskriminerings- och
restriktionsförbud

En viktig princip i EG-fördraget är förbudet mot diskriminering på grund av
nationalitet enligt artikel 12 EG, som lyder enligt följande:

”Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar
tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördraget, skall all
diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.”

Artikel 12 EG är en portalbestämmelse som sällan har tillämpats eftersom den
tillämpas först om den aktuella situationen inte regleras i de mer specialiserade
artiklarna, vilket i allmänhet är fallet.18

EG-domstolen har slagit fast att diskriminering endast kan komma ifråga på grund
av att jämförbara situationer behandlas olika eller att icke jämförbara situationer
behandlas lika.19

EG-rätten skiljer på öppen respektive dold diskriminering. Öppen diskriminering
innebär enligt EG-domstolens praxis20 att nationell skattelagstiftning särskiljer på
olika skattesubjekt beroende på deras nationalitet. Dold diskriminering innebär
enligt EG-domstolens praxis att något annat kriterium än nationalitet, till exempel
hemvist, tillämpas för att särskilja olika skattesubjekt åt och att detta leder till
samma resultat.21

EG-domstolen har i praxis22 fastställt att det är den juridiska personens säte som
tjänar till att fastställa ett bolags anknytning till en stats rättordning, på samma sätt
som nationaliteten när det gäller fysiska personer.

Restriktionsförbudets innehåll kan förklaras enligt Terhoeve-målet där EG-
domstolen uttalade följande:

”Bestämmelser genom vilka en medborgare i en medlemsstat
hindras eller avskräcks från att lämna sitt hemland för att utöva sin
rätt till fri rörlighet utgör således hinder för denna frihet, även om de
tillämpas oberoende av de berörda arbetstagarnas nationalitet.”23

                                                
18 Bergström, Sture; ”Rätten till etablering inom EU ur inkomstskatterättslig synvinkel”,
Skattenytt 2000, s. 663.
19 Mål C-279/93 Schumacker REG 1995 s. I-225, p. 30.
20 Mål 270/83 avoir fiscal [1986] ECR 273, p. 14.
21 Mål 152/73 Sotgui v. Deutsche Bundespost [1974] ECR 153, p. 11.
22 Mål 270/83 avoir fiscal [1986] ECR 273, p. 18.
23 Mål C-18/95 Terhoeve REG 1999 s. I-345, p. 39.
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Enligt Bergström24 bör ett förbud mot hinder av den fria rörligheten ses som ett
restriktionsförbud i EG-domstolens praxis, såvida EG-fördraget inte uttryckligen
anger att det är fråga om ett diskrimineringsförbud på grund av nationalitet.
Vidare innefattar begreppet restriktioner alla hinder för den fria marknaden medan
begreppet diskriminering är en form av restriktion, till exempel på grund av
nationalitet.25

2.4 Rätten till fri etablering inom EU

Artikel 43 EG angående etableringsfrihet lyder enligt följande:

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar
för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan
medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud skall även omfatta
inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i
någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.
Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva
verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva
företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 48 andra stycket,
på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna
medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om
kapital.”

Rätten till fri etablering tillkommer både fysiska och juridiska näringsdrivande
rättssubjekt och artikel 43 EG avser såväl primäretablering som
sekundäretablering. Primäretablering innebär nyetablering eller fullständig
överflyttning av en fristående näringsverksamhet till en annan medlemsstat.
Sekundäretablering innebär att ett dotterbolag, en filial eller ett kontor upprättas i
en annan medlemsstat. Rätten till sekundäretablering kräver enligt artikel 43 EG
dels medborgarskap i en medlemsstat, dels att man redan är etablerad i någon
medlemsstat.26 Med EU-medborgare likställs enligt artikel 48 EG juridiska
personer som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och
som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom
gemenskapen.

Artikel 43 EG förbjuder, som sagt, restriktioner för medborgare i en medlemsstat
att fritt etablera sig i en annan medlemsstat. Begreppet restriktioner innefattar även
andra hinder för den fria rörligheten än öppen och dold diskriminering. Ett sådant

                                                
24 Bergström, Sture; ”Något om EG-domstolens tolkningsprinciper, med särskild inriktning på
inkomstskatterätten”, Skattenytt 1998, s. 487.
25 Bergström, Sture & Bruzelius, Anette; ”Home-State Restrictions on the Freedom of
Establishment in a Swedish Income Tax Law Perspective, INTERTAX, Vol. 29, issue 6, s.
235.
26 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 83.
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annat hinder kan till exempel vara att en medlemsstats skatteregler hindrar det
egna landets medborgare från att etablera sig i andra medlemsstater.27

2.5 Omständigheter som kan rättfärdiga
restriktioner för fri etablering

Fördragsbestämmelserna i EG-fördraget och EG-domstolens praxis rörande fri
etablering ger möjlighet att på vissa grunder i undantagsfall tillåta en diskriminering
eller restriktion om den kan objektivt rättfärdigas. I så fall föreligger inte någon
otillåten diskriminering eller restriktion. Vid bedömningen betraktar EG-domstolen
den aktuella skattebestämmelsen isolerat.28

När det gäller öppen diskriminering har EG-domstolen fastslagit att en sådan
diskriminering endast kan rättfärdigas av de skäl som uttryckligen anges i EG-
fördraget.29

Är det frågan om dold diskriminering eller andra restriktioner har EG-domstolen
godkänt även andra grunder för rättfärdigande än de som uttryckligen anges i EG-
fördraget. Vid prövning om en restriktion kan rättfärdigas på sådan särskild grund
använder EG-domstolen ett särkilt test, vilket brukar benämnas ”Rule of
Reason”.30

2.5.1 Enligt EG-fördraget

Enligt EG-fördragets ordalydelse kan en restriktion som grundas på hänsyn till
allmän ordning, säkerhet och hälsa tillåtas.31 Hittills har det dock aldrig varit
aktuellt för EG-domstolen att godta en skatteregel på dessa grunder. EG-
domstolen har bland annat slagit fast att risk för skatteflykt inte finns med i de
hänsyn som kan beaktas enligt EG-fördragets uttryckliga bestämmelser om fri
rörlighet för personer.32 Inte heller argument som att medlemsstaten befarar en
förlust av skatteintäkter har kunnat inordnas under grunderna för rättfärdigande
enligt EG-fördragets ordalydelse.33

                                                
27 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 21.
28 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 125.
29 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland REG 1999 s. I-2651, p. 32.
30 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 123 f.
31 Artikel 39 EG.
32 Mål 270/83 avoir fiscal [1986] ECR 273, p. 25.
33 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 28.
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2.5.2 Rule of Reason-testet

EG-domstolen har alltså utvecklat en särskilt test, ”Rule of Reason”, som används
för att fastställa om en i princip fördragsstridig åtgärd kan rättfärdigas på särskild
grund.

För att EG-domstolen skall kunna rättfärdiga en skatteregel som innebär en dold
diskriminering eller annan restriktion för den fria rörligheten måste tre punkter vara
uppfyllda enligt Rule of Reason:

1. Regeln skall syfta till att uppnå ett tungt vägande allmänintresse.
2. Regeln skall verkligen vara ägnad att säkerställa det syfte som

eftersträvas.
3. Regeln skall vara proportionell mot det intresse den skall tillgodose; det

vill säga den får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det
eftersträvade syftet.34

Medlemsstaterna har i de skattemål som prövats av EG-domstolen anfört ett antal
olika motiveringar till varför den aktuella skatteregeln borde rättfärdigas. Skäl som
anförts är till exempel att reglerna är nödvändiga för att minska risken för
skatteflykt, att inte minska skatteintäkterna, att kunna upprätthålla en effektiv
skattekontroll eller att upprätthålla skattesystemets koherens. Hittills har EG-
domstolen endast uttryckt att de två sistnämnda motiveringarna kan innebära att
en restriktion kan rättfärdigas.

2.5.2.1 Effektiv skattekontroll

EG-domstolen har uttalat principen att önskemålet att upprätthålla en effektiv
skattekontroll är ett tungt vägande allmänintresse som kan rättfärdiga en
restriktion. I Futura-målet35 uttalade EG-domstolen till exempel, med hänvisning
till Cassis de Dijon-målet36, att en medlemsstat har rätt att vidta åtgärder som
möjliggör att såväl de beskattningsbara inkomsternas storlek i denna stat som de
förluster som har samband härmed därmed kan kontrolleras på ett klart och
precist sätt. I praktiken har dock EG-domstolen hittills aldrig accepterat någon
skatteregel som varit under prövning med den grunden.37

I Safir-målet38, som rörde friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 EG,
avfärdades den svenska regeringens invändning att önskemålet om att upprätthålla
en effektiv skattekontroll omöjliggjorde att samma skattesystem tillämpades för
både inhemska och utländska försäkringar. Domstolen ansåg att detta önskemål

                                                
34 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 20 i generaladvokatens förslag till avgörande.
35 Mål C-250/95 Futura och Singer REG 1997 s. I-2471, p. 31.
36 Mål 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649, p. 8.
37 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 126.
38 Mål C-118/96 Safir REG 1998 s. I-1897, p. 33 och 34.



12

kunde uppnås genom andra system, vilka skulle kunna vara mera överskådliga
och samtidigt ha en mindre restriktiv verkan på det fria tillhandahållandet av
tjänster.

I Sandoz GmbH-målet39 ansågs en stämpelskatteregel, som behandlade de
skattskyldiga lika, och som hindrade de skattskyldiga från att utnyttja den fria
rörligheten för kapital, av EG-domstolen som nödvändig för att förhindra
överträdelser av nationella lagar och författningar inom skatteområdet.40

2.5.2.2 Koherens

I ett viktigt fall, nämligen Bachmann-målet41, har EG-domstolen accepterat de
omständigheter som anförts för att rättfärdiga en restriktion. Bachmann var tysk
medborgare och arbetade i Belgien. Han yrkade avdrag i Belgien för premier
avseende en pensionsförsäkring tecknad i ett tyskt försäkringsbolag. Avdraget
vägrades eftersom avdrag endast kunde komma ifråga vid betalning till ett belgiskt
försäkringsbolag. EG-domstolen fann att vägran att medge avdrag för
försäkringen stred mot både den fria rörligheten för tjänster och den fria
rörligheten för kapital. EG-domstolen ansåg dock att restriktionen kunde
rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets "koherens”42. Enligt domstolen fanns
det ett direkt samband mellan avdragsrätt för betalda försäkringspremier och
beskattning av utfallande belopp. Vid avdragsrätt förelåg skattskyldighet, och om
avdrag inte medgavs var utfallande belopp skattefria. Det inre sammanhanget i det
belgiska skattesystemet förutsatte därför enligt EG-domstolen att avdrag skulle
behöva medges endast om det kunde tillförsäkras att utfallande belopp kom att
beskattas i Belgien. Så var inte fallet när försäkringen tecknats i ett bolag som inte
var etablerat i Belgien. Därför kunde avdragsförbudet enligt EG-domstolen
rättfärdigas.

                                                
39 Mål C-439/97 Sandoz GmbH REG 1999 s. I-7041.
40 Ibid, p. 24.
41 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249.
42 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249, p. 21-23. Jämför ”koherens” med engelskans
”cohesion”. I engelskspråkig lagtext används ”cohesion” genomgående. I svensk lagtext
och litteratur har förutom ”koherens” (Bergström, Sture; ”Rätten till etablering inom EU ur
inkomstskatterättslig synvinkel”, Skattenytt 2000, s. 667) följande översättning använts:
”kongruens” (Mål C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft , p. 61. Dom meddelad den 8
mars 2001; Mål C-251/98 Baars REG 2000 s. I-2787, p. 33-35; Mål C-484/93 Svensson REG
1995 s. I-3955, p. 16; Mål C-35/98 Verkooijen, p. 43. Dom meddelad den 6 juni 2000), ”ett
enhetligt skattesystem” (Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 29; Mål C-279/93
Schumacker REG 1995 s. I-225, p. 42; Bergström, Sture; ”Rätten till etablering inom EU ur
inkomstskatterättslig synvinkel”, Skattenytt 2000, s. 667), ”inre sammanhang” (Ståhl,
Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 128; Bergström, Sture; ”Rätten till
etablering inom EU ur inkomstskatterättslig synvinkel”, Skattenytt 2000, s. 667), ”principen
om skattemässig kontinuitet” (Mål C-80/94 Wielockx REG 1995 s. I-2493, p. 23) och ”behovet
av att tillförsäkra skattemässig konsekvens” (Mål C-107/94 Asscher REG 1996 s. I-3089, p.
55). Jag har valt att använda översättningen ”koherens”. Vid referat av rättsfall används
dock givetvis den översättning som har använts i det aktuella rättsfallet.
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Efter Bachmann-målet har i ett flertal mål43 argumentet skattesystemets koherens
angivits som skäl till varför den aktuella restriktionen bör rättfärdigas. Ännu har
dock inte EG-domstolen rättfärdigat någon annan restriktion än den som förelåg i
Bachmann-målet på den grunden. I Wielockx-målet44 vägrades utomlands
bosatta avdrag för avsättning till pensionsreserv. Hollands regering anförde
skattemässig kontinuitet som grund för att vägra avdraget eftersom
pensionsreserven, efter upplösning, enligt dubbelbeskattningsavtal skulle beskattas
i den skattskyldigas hemviststat. EG-domstolen godtog inte argumentationen
eftersom det i källstatens lagstiftning inte fanns något samband mellan avdragsrätt
och skatteplikt. I stället var det ett dubbelbeskattningsavtal som upprätthöll
kontinuiteten. Därför ansåg inte EG-domstolen att skattemässig kontinuitet var ett
skäl som kunde rättfärdiga ett nekande av avdrag i det ifrågavarande fallet.45

Skillnaden mellan Bachmann-målet och Wielockx-målet är att vägran till avdrag i
det sistnämnda fallet inte var kopplat till huruvida utfallande belopp var
skattskyldiga eller inte, utan endast till den skattskyldigas hemvist vid tidpunkten
för avsättningen.46

I Verkooijen-målet47 behandlade nederländska bestämmelser i skattehänseende
nederländska skattskyldigas innehav i utländska aktiebolag sämre än motsvarande
innehav i ett nederländskt aktiebolag. Den nederländska regeringen hävdade att
bestämmelserna var berättigade på grund av nödvändigheten att bevara
kongruensen i det nederländska skattesystemet.48 EG-domstolen avfärdade
motiveringen eftersom det inte fanns något direkt samband mellan beviljandet av
ett undantag från inkomstskatt för aktieägare bosatta i Nederländerna för
uppburen aktieutdelning, å ena sidan, och beskattning av vinster för bolag som har
sitt säte i andra medlemsstater, å andra sidan. I det förevarande fallet var det
nämligen fråga om två olika skatter som togs ut av olika skattskyldiga.49

                                                
43 Se till exempel Mål C-251/98 Baars REG 2000 s. I-2787, p. 33-35 och Mål C-80/94 Wielockx
REG 1995 s. I-2493, p. 23.
44 Mål C-80/94 Wielockx REG 1995 s. I-2493.
45 Ibid, p. 25.
46 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 130.
47 Mål C-35/98 Verkooijen Dom meddelad den 6 juni 2000.
48 Ibid, p. 49.
49 Ibid, p. 58.
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3 ICI-målet

3.1 Fakta i målet

Imperial Chemical Industries plc, i fortsättningen kallat ICI, beviljades inte
skattelättnader för de förluster som uppkommit i ett dotterbolag till det
holdingbolag som ICI äger andelar i.

ICI har sitt säte i Storbritannien och äger tillsammans med Wellcome Foundation
Ltd, som också har sitt säte i Storbritannien, ett konsortium genom vilket de äger
holdingbolaget Coopers Animal Health (Holdings) Ltd, i fortsättningen kallat
Holdings. ICI äger 49 procent och Wellcome Foundation Ltd 51 procent i
Holdings.50

Holdings verksamhet består i att äga aktier i 23 olika affärsdrivande bolag. Dessa
bolag bedriver sin verksamhet i ett antal olika länder. Fyra av de 23
dotterbolagen har sitt säte i Storbritannien, bl.a. Coopers Animal Health Ltd, i
fortsättningen kallat CAH. Av övriga dotterbolag har sex sitt säte i en annan EU-
medlemsstat och 13 sitt säte i tredje land.51

CAH:s verksamhet var förlustbringande under åren 1985-1987. Därför begärde
ICI, med stöd av section 258-264 i Income and Corporation Taxes Act 197052,
att bolaget skulle beviljas skattelättnad genom att från den skattepliktiga vinst som
uppkommit i ICI, under räkenskapsåren 1985, 1986 och 1987, få dra av ett
belopp motsvarande 49 procent av CAH:s  förluster under samma
räkenskapsår.53

Den brittiska skatteförvaltningen avslog ICI:s begäran om skattelättnad med
motiveringen att Holdings inte är ett holdingbolag i den mening som avses i section
258 p. 5b jämförd med section 258 p. 7.

3.2 Section 258 och 259 i ICTA 1970

Enligt section 258 i ICTA 1970 kan ansökan om koncernavdrag54 beviljas om
vissa förutsättningar är uppfyllda.

                                                
50 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 3.
51 Ibid, p. 4.
52 I fortsättningen kallad ICTA 1970.
53 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 5.
54 Jämför ”group relief”.
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Ett koncernavdrag innebär enligt section 258 p. 1 att en skattelättnad för
affärsförlust kan överlåtas av ett bolag (det överlåtande bolaget) som hör till en
koncern, och på ett annat bolags begäran (det ansökande bolaget), som hör till
samma koncern, tilldelas det ansökande bolaget i form av ett avdrag från
bolagsskatt.

Enligt section 258 p. 2 kan ett koncernavdrag beviljas när det är fråga om ett
överlåtande och ett ansökande bolag, varav det ena bolaget hör till ett konsortium
och det andra är

(a) ett bolag som bedriver handel och som ägs av konsortiet och som inte är
ett dotterbolag som till 75 procent ägs av ett annat bolag, eller

(b) ett bolag som bedriver handel som
(1) är ett till 90 procent ägt dotterbolag till ett holdingbolag som ägs

av konsortiet och som
(2) inte är ett dotterbolag som till 75 procent ägs av ett annat bolag

än holdingbolaget, eller
(c) ett holdingbolag som ägs av konsortiet och som inte är ett dotterbolag

som ägs av konsortiet och som inte är ett dotterbolag som till 75 procent
ägs av ett annat bolag.

Enligt section 258 p. 5 gäller följande:
(a) Två bolag anses tillhöra samma koncern om det ena bolaget är ett

dotterbolag som till 75 procent ägs av det andra bolaget eller om båda
bolagen är dotterbolag som till 75 procent ägs av ett tredje bolag.

(b) Med holdingbolag avses ett bolag vars verksamhet uteslutande eller
huvudsakligen består i att inneha aktier eller värdepapper i bolag som är
dotterbolag som till 90 procent ägs av holdingbolaget och som är ett
bolag som bedriver handel.

(c) Med bolag som bedriver handel avses ett bolag som uteslutande eller
huvudsakligen driver en eller flera kommersiella verksamheter.

Enligt section 258 p. 7 avser ordet bolag, i denna och följande bestämmelser
under denna huvudrubrik, enbart juridiska personer som har sitt säte i
Storbritannien.

Enligt section 258 p. 8 ägs ett bolag av ett konsortium om tre fjärdedelar eller mer
av dess aktiekapital som hänför sig till stamaktierna innehas av bolag av vilka inget
innehar mindre än en tjugondel av aktiekapitalet i vinstsyfte. Dessa bolag är
medlemmar av konsortiet.

Section 259 föreskriver att om förlust har uppkommit i det överlåtande bolaget i
samband med affärsverksamheten under en räkenskapsperiod och denna förlust
har beräknats på det sätt som anges i section 177 p. 2, kan förlustbeloppet –
såvitt angår bolagsskatt – dras av från det ansökande bolagets sammanlagda vinst
under motsvarande räkenskapsperiod.
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3.3 Fakta i målet, fortsättning

Enligt Storbritanniens lagstiftning var alltså rätten till förlustutjämning i en koncern
villkorat av att dotterbolagen hade hemvist i Storbritannien, och endast förbehållet
bolag som uteslutande eller huvudsakligen hade dotterbolag i Storbritannien.

Även om Holdings verksamhet uteslutande består i att inneha aktier och
värdepapper i bolag som är dotterbolag, som till 90 procent ägs av Holdings och
som är bolag som bedriver handel, innebär section 258 p. 7 att bolaget inte kan
anses som ett holdingbolag med de fördelar som är sammankopplade till detta
enligt section 258 p. 5b, eftersom merparten av dess dotterbolag, 19 av 23 st,
inte är bolag som driver handel och har sitt säte i Storbritannien.55

ICI väckte talan mot avslagsbeslutet och både High Court och senare Court of
Appeal biföll ICI:s talan. Skatteförvaltningen överklagade till House of Lords,
som ansåg att skatteförvaltningens avslag var berättigat med tanke på lagens
lydelse, men att ICI:s argumentation mot avslagsbeslutet, som grundades på EG-
rätten, borde undersökas.56

ICI hävdade att kravet på att ett holdingbolags verksamhet, uteslutande eller
huvudsakligen, skall bestå i att inneha andelar i bolag med säte i Storbritannien för
att koncernavdrag skall kunna ske, begränsar bolagens etableringsfrihet på ett sätt
som strider mot artikel 43 och 48 i EG-fördraget.57

3.4 EG-domstolens dom

House of Lords beslutade att förklara målet vilande och begärde att EG-
domstolen skulle meddela förhandsavgörande beträffande följande fråga:

Utgör artikel 43 EG hinder för en medlemsstats lagstiftning, som i fråga om bolag
som är etablerade i denna medlemsstat och som ingår i ett konsortium varigenom
de äger ett holdingbolag, gör rätten till skattelättnad beroende av huruvida
holdingbolagets verksamhet uteslutande eller huvudsakligen består i att inneha
aktier i dotterbolag som är etablerade i den berörda medlemsstaten? Om det
anses vara en inskränkning i rätten att fritt etablera sig undrar House of Lords om
inskränkningen trots det är befogad enligt gemenskapsrätten.58

                                                
55 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 7.
56 Ibid, p. 8 och 9.
57 Ibid, p. 10.
58 Ibid, p. 13.
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3.4.1 Föreligger en restriktion mot den fria
etableringsrätten?

EG-domstolen konstaterade först, i enlighet med tidigare praxis59, att även om
frågor om direkta skatter inte omfattas av medlemsstaternas behörighet, skall de
inte desto mindre respektera gemenskapsrätten vid utövandet av sina
befogenheter.60

EG-domstolen konstaterade därefter, med hänvisning till avoir fiscal-målet61, att
den etableringsfrihet som enligt artikel 43 EG tillerkänns medborgare från en
annan medlemsstat och som för dem innefattar en rätt att starta och utöva
verksamhet som egenföretagare på samma villkor som etableringsstatens
lagstiftning föreskriver för dess egna medborgare, till följd av artikel 48 EG
inbegriper en rätt för bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats
lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet inom gemenskapen att utöva verksamhet i den berörda
medlemsstaten genom en filial eller ett kontor.62

Bestämmelserna om etableringsfrihet syftar dock enligt EG-domstolen inte enbart
till att säkerställa nationell behandling i värdstaten. Etablerings-friheten innebär
också ett förbud mot att ursprungsstaten hindrar en av dess medborgare eller ett
bolag som bildats i överensstämmelse med dess lagstiftning och som i övrigt
motsvarar definitionen i artikel 48 EG, från att etablera sig i en annan
medlemsstat.63 EG-domstolen fastställde därmed den princip som uttrycktes i
Daily Mail-målet.64

EG-domstolen konstaterade därefter att Storbritanniens lagstiftning i det
ifrågavarande fallet, att konsortiebolag med säte i Storbritannien, vilka genom ett
holdingbolag har använt sig av sin rätt att fritt etablera sig för att bilda dotterbolag
i andra medlemsstater, fråntas rätten till skattelättnad på grund av förluster som
har uppkommit i ett av holdingbolagets dotterbolag med säte i Storbritannien när
holdingbolaget huvudsakligen kontrollerar dotterbolag som har sitt säte utanför
Storbritannien, innebär ett hinder, det vill säga en restriktion, för den
etableringsfrihet som garanteras genom artikel 43 EG.65

                                                
59 Se till exempel Mål C-279/93 Schumacker REG 1995 s. I-225, p. 21.
60 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 19.
61 Mål C-270/83 270/83 avoir fiscal [1986] ECR 273, p. 18.
62 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 20.
63 Ibid, p. 21.
64 Mål 81/87 Daily Mail and General Trust [1998] ECR 5483, p. 16.
65 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 22.
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3.4.2 Kan restriktionen rättfärdigas?

Efter att EG-domstolen konstaterat att en restriktion mot etableringsfriheten
förelåg undersökte den om restriktionen kunde rättfärdigas, varför någon otillåten
begränsning ändå inte skulle föreligga.

Storbritanniens regering hävdade att en annorlunda behandling, grundad på var ett
bolags dotterbolag är etablerat, inte utgör en restriktion av den anledningen att
bolag etablerade i Storbritannien och bolag etablerade utanför Storbritannien i
frågor om direkt beskattning inte befinner sig i jämförbara situationer.66

3.4.2.1 Risk för skatteflykt

Storbritanniens regering menade i detta avseende för det första att lagstiftningen i
fråga syftade till att minska risken för skatteflykt. I det föreliggande fallet skulle
denna risk bestå i att medlemmarna av ett konsortium överför kostnaderna för de
dotterbolag som inte har sitt säte i Storbritannien på ett dotterbolag med säte i
Storbritannien och omvänt ser till att vinsterna uppkommer i dotterbolag som inte
har sitt säte där. Syftet med lagstiftningen skulle alltså för det första vara att
undvika att bildandet av dotterbolag utomlands används till att undandra
skattepliktiga medel från den brittiska skattemyndigheten.67

Vad gällde risken för skatteflykt menade EG-domstolen att lagstiftningen i fråga
inte avsåg någon specifik situation utan i stället på ett generellt sätt avsåg alla
situationer i vilka merparten av dotterbolagen i en koncern var etablerade utanför
Storbritannien. Att etablera ett dotterbolag utanför Storbritannien innebär enligt
EG-domstolen inte i sig skatteflykt, eftersom bolaget i fråga i varje fall omfattas av
etableringsstatens skattelagstiftning.68

Risken för skatteflykt hade enligt EG-domstolen inte heller något samband med
frågan om merparten av dotterbolagen har sitt säte i Storbritannien eller inte,
eftersom det var tillräckligt att det finns ett enda dotterbolag som har sitt säte
utanför Storbritannien för att denna risk skulle kunna förverkligas.69

3.4.2.2 Minskning av skatteintäkter

För det andra menade Storbritanniens regering att lagstiftningen i fråga syftade till
att undvika en minskning av skatteintäkter. Intäktsminskningen skulle följa av att
det finns dotterbolag som inte har sitt säte i Storbritannien och hänger samman
med att det är omöjligt för den brittiska skattemyndigheten att kompensera en

                                                
66 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 25.
67 Ibid.
68 Ibid, p. 26.
69 Ibid, p. 27.
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minskning av skatteintäkter till följd av avdrag för förluster i dotterbolag med säte
i Storbritannien, eftersom den inte kan beskatta vinsterna i de dotterbolag som är
etablerade utanför Storbritannien.70

Argumentet från Storbritanniens regering att det är omöjligt att kompensera
skattesänkningen till följd av avdrag för förluster i dotterbolag med säte i
Storbritannien bemötte EG-domstolen genom att påpeka att minskning av
skatteintäkter inte ingår i de skäl som anges i artikel 46 EG och inte kan anses
som tvingande hänsyn av allmänintresse, som kan rättfärdiga en restriktion mot
etableringsfriheten.71

3.4.2.3 Koherens

EG-domstolen diskuterade därefter möjligheterna att rättfärdiga en restriktion mot
etableringsfriheten genom behovet av att säkerställa ett skattesystems koherens.
För att så skall kunna ske krävs enligt Bachmann-målet72 ett direkt samband
mellan avdrag och beskattning. I det förevarande fallet förelåg enligt EG-
domstolen inget direkt samband mellan konsortiebolagets avdrag för förluster,
som har uppkommit i ett av dess dotterbolag med säte i Storbritannien, och
beskattningen av vinsterna i dotterbolag med säte utanför Storbritannien.73

EG-domstolen fann alltså att skäl för att rättfärdiga restriktionen saknades varför
domstolen kunde konstatera att artikel 43 EG utgör hinder för en medlemsstats
lagstiftning som, i fråga om bolag som är etablerade i denna medlemsstat och som
ingår i ett konsortium varigenom de äger ett holdingbolag och använder sig av sin
rätt att fritt etablera sig för att genom detta holdingbolag bilda dotterbolag i andra
medlemsstater, gör rätten till en skattelättnad beroende av huruvida
holdingbolagets verksamhet uteslutande eller huvudsakligen består i att inneha
aktier i dotterbolag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.74

                                                
70 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 25.
71 Ibid, p. 28.
72 Mål C-204/90 Bachmann REG 1992 s. I-249.
73 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 29.
74 Ibid, p. 30.
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4 Analys av ICI-målet

4.1 ICI-målets betydelse

ICI-målet är ett principiellt viktigt rättsfall eftersom det är det första skatterättsliga
målet där EG-domstolen fastställde att artikel 43 EG inte bara innebär ett förbud
för medlemsstaterna att diskriminera egenföretagare eller bolag från andra
medlemsländer, utan också innebär ett förbud mot att hindra eller försvåra för
medlemsstatens egna medborgare eller bolag att etablera sig i någon annan
medlemsstat. EG-domstolen fastställde alltså i ICI-målet vad den tidigare uttryckt
i det bolagsrättsliga målet Daily Mail.

4.2 EG-domstolens bedömning

4.2.1 Jämförbara situationer?

När det gäller den brittiska regeringens påstående att bolag etablerade i
Storbritannien och bolag etablerade utanför Storbritannien i frågor om direkt
beskattning inte befinner sig i jämförbara situationer anser jag att EG-domstolen
är otydlig. I domen anges att den brittiska regeringen motiverar uppfattningen om
att ej jämförbara situationer föreligger med argumenten risk för skatteflykt och
minskning av skatteintäkter. Jag anser att EG-domstolen här har blandat ihop två
olika frågor.

Frågan om det handlar om jämförbara situationer skall behandlas först. Anser
EG-domstolen att det handlar om jämförbara situationer uppkommer frågan om
den ifrågavarande lagstiftningen innebär en restriktion mot rätten till fri etablering.
Anser EG-domstolen att en restriktion föreligger uppkommer frågan om denna
kan rättfärdigas. Först då är det aktuellt att ta upp argumenten risk för skatteflykt
och minskning av skatteintäkter.

Vad gäller frågan om det föreligger jämförbara situationer delar jag
generaladvokatens uppfattning att det i fallet inte är frågan om ej jämförbara
situationer. Den nationella lagstiftning som behandlas i målet gäller ju bolag som är
föremål för beskattning i Storbritannien.75 Det var i ICI-målet inte fråga om att,
som den brittiska regeringen något förvånande hävdade76, dotterbolag som ej var
skattskyldiga i Storbritannien skulle beskatta vinster som uppkommit i
Storbritannien.

                                                
75 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 18 i generaladvokatens förslag till avgörande.
76 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 25.
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4.2.2 Innebär lagstiftningen en restriktion?

Mot bakgrund av den princip som fastställdes i Daily Mail-målet var det logiskt
att EG-domstolen skulle anse att Storbritanniens regler för koncernavdrag inom
ett konsortium innebar en restriktion mot rätten till fri etablering. Det är nämligen
utan tvivel så att lagstiftningen i fråga utgjorde ett hinder för brittiska bolag att
etablera sig i andra medlemsstater.

4.2.3 Kan restriktionen objektivt rättfärdigas?

4.2.3.1 Risk för skatteflykt

När det gäller argumentet risk för skatteflykt fastställde EG-domstolen att en
etablering av ett dotterbolag utanför Storbritannien inte i sig innebär skatteflykt,
eftersom bolaget i fråga i varje fall omfattas av etableringsstatens skattelagstiftning.
Det är jag beredd att hålla med EG-domstolen om. Återigen måste dock påpekas
att det i ICI-målet inte var aktuellt att dotterbolag som ej var skattskyldiga i
Storbritannien skulle beskatta vinster som uppkommit i Storbritannien.

4.2.3.2 Minskning av skatteintäkter

När det gäller argumentet minskning av skatteintäkter påpekar EG-domstolen
endast att detta inte ingår i de skäl som uttryckligen anges i artikel 46 EG.
Generaladvokaten gick ett steg längre och ansåg att överväganden av ekonomisk
art, som förlusten av skatteintäkter, i själva verket inte kan rättfärdiga sådan
diskriminering som ingår i tillämpningsområdet för artikel 43 EG.77 Frågan är om
generaladvokaten endast syftade på diskriminering eller om han även åsyftade
restriktioner? I vart fall tog inte EG-domstolen upp om argumentet minskning av
skatteintäkter kan innebära att en restriktion rättfärdigas på annan grund än
genom EG-fördragets uttryckliga ordalydelse.

4.2.3.3 Koherens

Enligt domen har Storbritanniens regering inte uttryckligen åberopat att
lagstiftningen skall rättfärdigas på grund av den säkerställer ett enhetligt
skattesystem. Det verkar snarare som att EG-domstolen själv tog upp denna
fråga.

EG-domstolen ansåg att det inte fanns något direkt samband mellan
konsortiebolagets avdrag för förluster, som har uppkommit i ett av dess

                                                
77 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 23 i generaladvokatens förslag till avgörande.
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dotterbolag med säte i Storbritannien, och beskattningen av vinsterna i
dotterbolag med säte utanför Storbritannien.78

Återigen måste jag påpeka att det i målet inte var frågan om att vinsterna skulle
beskattas utanför Storbritannien. Det var i ICI-målet i stället endast förekomsten
av dotterbolag med säte utomlands i ett konsortium som omöjliggjorde ett
koncernavdrag mellan konsortiebolaget ICI och dess dotterdotterbolag CAH,
båda skattskyldiga i Storbritannien.

Frågan EG-domstolen skulle ha ställt är därför snarare om det förelåg ett direkt
samband mellan det brittiska konsortiebolagets vägrade avdrag för förluster som
dess brittiska dotterdotterbolag haft, å ena sidan, och att det emellanliggande
holdingbolaget äger aktier i andra bolag som är etablerade i andra medlemsstater,
å andra sidan. Hur som helst hade svaret blivit det samma. Något direkt samband
skulle inte kunna ha ansetts förekomma.

                                                
78 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 29.
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5 EG-domstolens praxis efter
ICI-målet

Efter ICI-målet har flera intressanta fall varit uppe för prövning i EG-domstolen. I
detta avsnitt kommer de viktigaste rättsfallen att presenteras för att följa upp
rättsutvecklingen rörande artikel 43 EG och hinder för det egna landets
medborgare och bolag att etablera sig i andra medlemsstater.

5.1 Målet X AB och Y AB

I målet X AB och Y AB vägrades ett svenskt moderbolag avdrag för
koncernbidrag till ett svenskt dotterbolag, när detta ägdes såväl av det svenska
moderbolaget som av nederländska och tyska dotterbolag. I motsvarande
situation hade avdrag för koncernbidrag medgivits om dotterbolaget endast ägts
av svenska bolag. EG-domstolen uttalade, med hänvisning till ICI-målet, att
artikel 43 EG innefattar ett förbud mot att ursprungsstaten hindrar ett inhemskt
bolag att etablera sig i en annan medlemsstat.79 EG-domstolen konstaterade
sedan att den svenska lagstiftningen innebar en särbehandling som, i avsaknad av
motivering, stred mot EG-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet.80

Eftersom den svenska regeringen inte försökt motivera särbehandlingen, utan i
stället medgivit att den stred mot artikel 43 EG, ansåg EG-domstolen det inte
nödvändigt att undersöka om bestämmelserna i fördraget avseende fri rörlighet för
kapital utgör hinder för tillämpningen av de ifrågavarande svenska reglerna.81

5.2 Baars-målet

I Baars-målet82 behandlades, enligt nederländsk förmögenhetslagstiftning, en
nederländsk medborgares aktieinnehav, som gav ett väsentligt inflytande i ett
utländskt bolag, sämre än motsvarande inflytande i ett nederländskt bolag. Detta
ansågs strida mot den fria etableringsrätten. Nederländerna hävdade att reglerna
rättfärdigades av behovet att behålla kongruensen i det nederländska
skattesystemet. EG-domstolen godtog inte argumentationen med hänvisning till att
det i det föreliggande fallet var frågan om två distinkta skatter som inte belastade

                                                
79 Mål C-200/98 X AB och Y AB REG 1999 s. I-8261, p 26.
80 Ibid, p 27 och 28.
81 Ibid, p 29 och 30.
82 Mål C-251/98 Baars REG 2000 s. I-2787.
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samma skattskyldiga personer. Därmed fanns inte något direkt samband mellan
avdrag och beskattning.83

5.3 AMID-målet

I målet AMID84 fick det belgiska bolaget AMID, enligt de belgiska reglerna för
förlustavdrag, inte avräkna förluster som uppkommit i dess belgiska verksamhet
1981 mot vinster som uppkommit i samma verksamhet 1982 eftersom bolaget
under förluståret uppvisat en vinst i sitt luxemburgska driftställe. Förlusterna skulle
därför avräknas från det fasta driftställets vinst och fick inte föras över till ett
senare år. Att avdrag ej beviljades var förenligt med dubbelbeskattningsavtalet,
men innebar också att AMID inte vid något tillfälle hade kunnat dra av den förlust
som uppkommit i Belgien 1981, trots att AMID hade påförts bolagsskatt både i
Belgien och i Luxemburg. Om AMID hade haft sin filial i Belgien och inte i
Luxemburg hade förlusterna för år 1981 kunnat dras av.

EG-domstolen konstaterade att de belgiska reglerna begränsade
etableringsfriheten. Om bolaget endast hade haft verksamhet i Belgien hade det
nämligen varit möjligt att dra av förlusten mot bolagets övriga inkomster. Det
vägrade förlustavdraget ansågs därför hindra belgiska bolag från att etablera
driftställen i andra medlemsstater.85

Argumentet från den belgiska regeringen att det belgiska skattesystemet ofta
gynnade bolag med driftställen utomlands rättfärdigade enligt EG-domstolen inte
de fall där sådana faktiskt missgynnas. EG-domstolen konstaterade också att de
skillnader som åberopats inte förklarar varför de förstnämnda bolagen inte kan
behandlas på samma sätt som de sistnämnda vad gäller rätten till förlustavdrag.86

Eftersom särbehandlingen inte kunde motiveras stred bestämmelserna enligt EG-
domstolen mot rätten till fri etablering enligt artikel 43 EG. Intressant i domen är
att EG-domstolen konstaterade att den belgiska regeringen inte på något annat
sätt än de ovan angivna försökte motivera särbehandlingen.87 Innebär det att EG-
domstolen ansåg att särbehandlingen hade kunnat rättfärdigas på någon annan
grund, till exempel skattesystemets koherens?

                                                
83 Mål C-251/98 Baars REG 2000 s. I-2787, p. 33.
84 Mål C-141/99 AMID Dom meddelad den 14 december 2000.
85 Ibid, p. 22 och 23.
86 Ibid, p. 27 och 28.
87 Ibid, p. 32.
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5.4 Metallgesellschaft-målet

I Metallgesellschaft-målet88 beskattades aktieutdelningar i Storbritannien genom
ett så kallat skatteavräkningssystem. Vid utdelningar från ett brittiskt dotterbolag
till dess brittiska moderbolag fanns möjlighet att slippa ifrån uttaget av ACT, ett
slags förtida uttag av bolagsskatt, genom att välja att omfattas av reglerna om
frivillig koncernbeskattning. Denna möjlighet stod inte öppen för dotterbolag till
moderbolag med hemvist i en annan medlemsstat.

EG-domstolen konstaterade att de beskrivna reglerna innebar att brittiska
dotterbolag behandlades olika beroende på om moderbolaget hade sin hemvist i
eller utanför Storbritannien samt att detta medförde en nackdel i
likviditetshänseende till dotterbolag med utländska moderbolag. Reglerna ansågs
därför diskriminerande.

I målet anförde den brittiska regeringen att reglerna kunde rättfärdigas med
hänsyn till risk för skatteflykt, risk för ekonomisk förlust för Storbritannien samt
behovet av att upprätthålla kongruensen i skattesystemet. EG-domstolen
avfärdade samtliga invändningar, primärt med hänsyn till att ACT inte utgjorde en
slutlig skattebelastning på utdelningen utan ett förtida uttag av bolagsskatt.

Intressant är att EG-domstolen ändå kommenterade de olika invändningarna
anförda av den brittiska regeringen. När det gällde argumenten risk för skatteflykt
och minskning av skatteintäkterna fastställde EG-domstolen de principer som
fastställdes i ICI-målet.89 Argumentet om behovet av att upprätthålla
skattesystemets kongruens avfärdades av EG-domstolen eftersom den ansåg att
det inte fanns ett direkt samband mellan att dotterbolag med hemvist i
Storbritannien till moderbolag med hemvist utanför Storbritannien inte ges
möjlighet till befrielse från skyldigheten att erlägga ACT genom att välja att
omfattas av reglerna om frivillig koncernbeskattning, å ena sidan, och att
moderbolag med hemvist i en annan medlemsstat inte är skyldiga att erlägga
någon bolagsskatt i Storbritannien på de utdelningar som de mottar från sina
dotterbolag i Storbritannien, å andra sidan.90

                                                
88 Förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft  Dom meddelad den 8 mars 2001.
89 Ibid, p. 57 och 59.
90 Ibid, p. 69.
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6 Storbritanniens regler för
koncernavdrag efter ICI-målet

Aktuell lagstiftning i ICI-målet var, som har redogjorts för ovan91, ICTA 1970
section 258 och 259. 1988 ersattes ICTA 1970 med Income and Corporation
Taxes Act 198892. Bestämmelserna kring förlustavdrag inom koncerner och
konsortier i ICTA 1970 section 258 och 259 ersattes med motsvarande
bestämmelser i ICTA 1988 section 402-413. Bestämmelserna genomgick genom
införandet av ICTA 1988 inga större materiella ändringar.93

Möjlighet till förlustavdrag inom en koncern eller ett konsortium begränsades
alltså även efter införandet av ICTA 1988 eftersom bolagsdefinitionen endast
syftade på juridiska personer som har sitt säte i Storbritannien.94 Ett utländskt
bolag, som ägde eller ägdes av brittiska bolag, kunde alltså inte tillhöra en brittisk
koncern eller ett brittiskt konsortium och kunde därmed inte heller omfattas av
bestämmelserna om koncernavdrag. Enbart förekomsten av utländska bolag i en
koncern kunde, som vi sett i ICI-målet, leda till att rätten till koncernavdrag
mellan två brittiska bolag i koncernen fråntogs.

ICI-domen, som föll den 16 juli 1998, visade att Storbritanniens lagstiftning inte
stod i överensstämmelse med EG-rättens etableringsfrihet. Med anledning av ICI-
domen meddelade Inland Revenue i februari 1999 att förekomsten av dotterbolag
med säte i stater som omfattas av EES-avtalet95 inte utgjorde hinder för
koncernavdrag mellan bolag med säte i Storbritannien i ett konsortium.96

6.1 Finance Act 2000

Genom Finance Act 200097 företogs sedan en rad av ändringar i ICTA 1988.
Här skall endast beskrivas ändringarna i bestämmelserna kring förlustavdrag inom
koncerner och konsortier. Dessa ändringar finner man i Schedule 27.98

Den viktigaste förändringen var ett tillägg till section 402:
                                                
91 Se 3.2 Section 258 och 259 i ICTA 1970.
92 I fortsättningen kallad ICTA 1988.
93 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 2 i generaladvokatens förslag till avgörande och
Hickey, Julian J. B; “Worldwide Groups and UK Taxation after the Finance Act 2000”,
European Taxation, nr. 10, 2000, s. 466.
94 ICTA 1988 section 413 (5) före 1 april 2000: ”references…to a ’company’ apply only to
bodies corparate resident in the United Kingdom”. Se även ICTA 1970 section 258 p. 7.
95 Det vill säga Norge, Island, Liechtenstein och de 15 EU-staterna.
96 Hickey, Julian J. B; “Worldwide Groups and UK Taxation after the Finance Act 2000”,
European Taxation, nr. 10, 2000, s. 468.
97 Finance Act 2000 trädde i kraft den 1 april 2000.
98 Finance Act 2000, Schedule 27; ”Group relief in case of non-resident companies etc”.
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”(3A) Group relief is not available unless the following condition is
satisfied in the case of both the surrending company and the
claimant company.
(3B) The condition is that the company is resident in the United
Kingdom or is a non-resident company carrying on a trade in the
United Kingdom through a branch or agency.”

Genom detta tillägg utvidgades definitionen av bolag i samband med förlustavdrag
till att omfatta även utländska bolag som bedriver handel i Storbritannien genom
filial eller kontor.

Ändringen gör det alltså möjligt att förlustutjämna mellan till exempel ett brittiskt
moderbolag och en brittisk filial till ett utländskt dotterbolag. I samband med
ändringen införde Storbritannien även omfattande bestämmelser genom nya
section 403D, för att förhindra att avdrag för förluster skall kunna ske två gånger,
både i Storbritannien och i det utländska bolaget.99

Genom de nya reglerna spelar det inte heller längre någon roll om utländska bolag
ligger emellan brittiska bolag eller brittiska filialer till utländska bolag, vid
koncernavdrag mellan brittiska bolag eller filialer till utländska bolag som ingår i en
koncern eller ett konsortium. Före ändringen var som bekant koncernavdrag
endast tillåtet under förutsättning att alla bolag i transaktionen hade sitt säte i
Storbritannien.100

Vidare innebär utvidgningen av bolagsdefinitionen en möjlighet att förlustutjämna
mellan två brittiska dotterbolag till ett utländskt moderbolag. Innan Finance Act
2000 var inte detta möjligt eftersom bolagen inte ansågs utgöra en koncern.

Viktigt att förtydliga är att även efter Finance Act 2000 är avdrag begränsade till
förluster som hänför sig från verksamhet som ligger under brittisk beskattning.
Båda skattesubjekt i en koncernavdragstransaktion måste fortfarande vara
skattskyldiga i Storbritannien.

                                                
99 Hickey, Julian J. B; “Worldwide Groups and UK Taxation after the Finance Act 2000”,
European Taxation, nr. 10, 2000, s. 468.
100 Ibid, s. 467.
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7 Analys av Storbritanniens
nya regler för koncernavdrag

Storbritannien har efter ICI-målet ändrat sin lagstiftning rörande koncernavdrag
för att anpassa sig till EG-rättens etableringsfrihet, fastslagen av EG-domstolen,
bland annat i ICI-målet.

När det gäller bestämmelserna för koncernavdrag måste, som sagt, fortfarande
både givaren och mottagaren av ett koncernavdrag vara skattskyldiga i
Storbritannien. Det är alltså inte möjligt för ett brittiskt bolag att göra avdrag för
förluster som dess utländska dotterbolag har, såvida inte det utländska
dotterbolaget har en filial eller ett kontor i Storbritannien och därmed är
skattskyldig i Storbritannien.

Detta innebär att ett utländskt dotterbolag utan en filial eller ett kontor i
Storbritannien, enligt Storbritanniens bestämmelser för förlustavdrag, behandlas
annorlunda är ett brittiskt dotterbolag eller ett utländskt dotterbolag med filial eller
kontor i Storbritannien. Denna olikbehandling skulle kunna anses avhålla ett
moderbolag från att etablera dotterbolag i andra medlemsländer.

En intressant fråga av stor betydelse är därför om det finns anledning att tro att
Storbritanniens regler för koncernavdrag fortfarande utgör en restriktion som
strider mot EG-rättens etableringsfrihet? För att svara på denna fråga skall jag i
nästa avsnitt behandla ett fiktivt fall där jag utifrån EG-domstolens praxis bedömer
hur jag tror EG-domstolen skulle resonera.

7.1 Fiktivt fall - Koncernavdrag mellan ett
brittiskt moderbolag och ett icke-brittiskt
dotterbolag utan fast driftställe i Storbritannien

7.1.1 Fiktiva förutsättningar

Det brittiska moderbolaget Q plc har flera dotterbolag,  bland annat helägda Z
AB i Sverige. Z AB bedriver ingen verksamhet i Storbritannien och uppfyller
därför inte bolagsdefinitionen i ICTA 1988 section 402 (3A och 3B).

Q plc har under år räkenskapsåret 1999 gjort en skattepliktig vinst om
motsvarande 100 miljoner SEK. Z AB har under samma räkenskapsår gjort en
förlust om 90 miljoner SEK.
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Q plc begär med hänvisning till ICTA 1988 section 402 att Q plc skall beviljas
skattelättnad, genom att från den skattepliktiga vinst om motsvarande 100
miljoner SEK bolaget gjort under 1999 dra av den förlust om 90 miljoner SEK
som dess helägda svenska dotterbolag Z AB gjorde under samma år.

Q plc:s begäran om skattelättnad avslås av den brittiska skatteförvaltningen med
hänvisning till att bolaget Z AB inte uppfyller bolagsdefinitionen enligt ICTA 1988
section 402 (3B), eftersom bolaget inte är skattskyldigt i Storbritannien.

Q plc överklagar och anför att bestämmelserna begränsar brittiska bolags
etableringsfrihet på ett sätt som strider mot artiklarna 43 och 48 EG. Målet
hamnar slutligen hos EG-domstolen efter att House of Lords begärt
förhandsbesked enligt artikel 234 EG.

7.1.2 Jämförbara situationer?

EG-domstolen har slagit fast att diskriminering endast kan komma ifråga på grund
av att jämförbara situationer behandlas olika eller att icke jämförbara situationer
behandlas lika.101 För att frågan om lagstiftningen i fråga innebär en restriktion mot
den fria rörligheten skall tas upp till prövning måste det därför först fastställas om
det handlar om jämförbara situationer.

De situationer som skall jämföras är:
1. Koncernavdrag mellan två bolag som båda är skattskyldiga i
Storbritannien, och
2. Koncernavdrag mellan ett bolag som är skattskyldigt i Storbritannien
och ett bolag som inte är skattskyldigt i Storbritannien, utan i en annan
medlemsstat.

Effekterna i de två olika situationerna blir för Storbritanniens del olika i
beskattningshänseende.  Den första situationen innebär att skattepliktiga vinster
som uppkommit i Storbritannien fortfarande beskattas i Storbritannien, medan
den andra situationen innebär att skattepliktiga vinster som uppkommit i
Storbritannien kan komma att beskattas i en annan medlemsstat.

Hur EG-domstolen skulle ställa sig i frågan om det är jämförbara situationer är
svårt att uttala sig om. I ICI-målet där förutsättningarna var något annorlunda
uttalade generaladvokaten följande:

”Ej heller kan man med fog hävda, som Förenade kungarikets
regering gör, att en annorlunda behandling, grundad på var ett
bolags dotterbolag är etablerade, inte utgör en diskriminering av
den anledningen att det inte handlar om jämförbara situationer. Den

                                                
101 Mål C-279/93 Schumacker REG 1995 s. I-225, p. 30.
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nationella lagstiftning som behandlas här gäller i själva verket bolag
som är föremål för beskattning i Förenade kungariket och den gör
medgivandet av skatteförmånen i fråga avhängigt av sätten för
utövande av etableringsrätten (även) i andra medlemsstater inom
gemenskapen.”102

Eftersom ett bolag i det fiktiva fallet inte är föremål för beskattning i Storbritannien
är det möjligt att EG-domstolen inte skulle anse att det är fråga om jämförbara
situationer.

Jag lämnar frågan öppen och går vidare med förutsättningen att det rör sig om
jämförbara situationer som skall behandlas lika.

7.1.3 Innebär lagstiftningen en restriktion?

Villkoret, att bolagen skall vara skattskyldiga i Storbritannien, innebär att
dotterbolag som är etablerade i andra medlemsstater och inte är skattskyldiga i
Storbritannien särbehandlas. Lagstiftningen begränsar brittiska bolags rätt att
etablera sig i andra medlemsstater eller ger dem åtminstone ett incitament att inte
göra det.103

EG-domstolen skulle därför säkerligen, i linje med målen ICI104, X AB och Y
AB105 och AMID106, konstatera att den brittiska lagstiftningen i fråga innebär en
restriktion som, i avsaknad av objektivt rättfärdigande, strider mot EG-fördragets
bestämmelser om etableringsfrihet i artikel 43.

7.1.4 Kan restriktionen objektivt rättfärdigas?

Den brittiska regeringen skulle säkerligen anföra en rad olika argument för att
bestämmelserna kan rättfärdigas och därmed inte skulle utgöra en otillåten
restriktion. Utifrån EG-domstolens praxis skall jag nedan bedöma olika argument
som den brittiska regeringen kan tänkas anföra.

7.1.4.1 Enligt EG-fördraget

Enligt artikel 39 EG kan en restriktion som grundas på hänsyn till allmän ordning,
säkerhet och hälsa tillåtas. Hittills har dock aldrig EG-domstolen rättfärdigat en

                                                
102 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 18 i generaladvokatens förslag till avgörande.
103 Jämför Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 16 i generaladvokatens förslag till
avgörande.
104 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 23 och 24.
105 Mål C-200/98 X AB och Y AB REG 1999 s. I-8261, p 27 och 28.
106 Mål C-141/99 AMID, p. 22 och 23. Dom meddelad den 14 december 2000.
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skatteregel på dessa grunder. Det finns därför ingen anledning att tro att så skulle
ske i det här fallet.

7.1.4.2 Risk för skatteflykt

Storbritanniens regering skulle säkerligen hävda att lagstiftningen syftar till att
minska risken för skatteflykt. EG-domstolen fastställde dock i ICI-målet107 att
etablering av ett dotterbolag utanför Storbritannien inte i sig innebär skatteflykt,
eftersom bolaget i fråga i varje fall omfattas av etableringsstatens skattelagstiftning.
Denna princip har sedan även uttalats i Metallgesellschaft-målet108. Risk för
skatteflykt är därför inte ett argument som kan rättfärdiga den föreliggande
restriktionen.

7.1.4.3 Minskning av skatteintäkter

Vidare skulle Storbritanniens regering säkerligen också hävda att lagstiftningen
syftar till att förhindra en minskning av skatteintäkter. Att minskning av
skatteintäkter inte ingår bland de skäl som uttryckligen återfinns i artikel 46 EG
fastställdes av EG-domstolen i ICI-målet.109

Dessutom uttryckte generaladvokaten i ICI-målet följande:

”Enbart överväganden av ekonomisk art, som förlusten av
skatteintäkter, kan i själva verket inte rättfärdiga sådana
diskrimineringar som ingår i tillämpningsområdet för artikel 52
(nuvarande artikel 43 EG) i fördraget.”110

Att lagstiftningen skall hindra en minskning av skatteintäkter är alltså inte heller
något argument som rättfärdigar den föreliggande restriktionen.

7.1.4.4 Effektiv skattekontroll

Enligt Futura-målet111 har en medlemsstat rätt att vidta åtgärder som möjliggör att
såväl de beskattningsbara inkomsternas storlek i denna stat som de förluster som
har samband härmed därmed kan kontrolleras på ett klart och precist sätt. EG-
domstolen har hittills aldrig accepterat någon skatteregel som varit under prövning
med den grunden och skulle förmodligen, i enlighet med Safir-målet112, anse att

                                                
107 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 26.
108 Förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft , p. 57. Dom meddelad den 8
mars 2001.
109 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 28.
110 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 23 i generaladvokatens förslag till avgörande.
111 Mål C-250/95 Futura och Singer REG 1997 s. I-2471, p. 31.
112 Mål C-118/96 Safir REG 1998 s. I-1897, p. 33 och 34.
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detta önskemål kan uppnås genom andra system, vilka skulle kunna vara mera
överskådliga och samtidigt ha en mindre restriktiv verkan på den fria
etableringsrätten.

7.1.4.5 Koherens

Storbritanniens regering skulle slutligen med all sannolikhet, med hänvisning till
Bachmann-målet113, argumentera för att lagstiftningen kan rättfärdigas med hänsyn
till skattesystemets koherens.

I Bachmann-målet angav EG-domstolen att målsättningen med den belgiska
lagstiftningen bestod av att möjliggöra att den förlust av skatteintäkter som
berodde på avdragen för avgifter för livförsäkring kunde utjämnas av den skatt
som utgick på pensioner, livräntor och kapitalbelopp och som skulle betalas av
försäkringsgivarna. Koherensen i skattesystemet skulle därför ha äventyrats, om
den belgiska staten hade ålagts att utsträcka dessa skatteförmåner även till
personer som är försäkrade hos företag etablerade i utlandet, på grund av
svårigheten att ta ut skatt på pension som betalas ut i utlandet. I Bachmann-målet
fanns alltså ett direkt samband mellan avdragsrätt för betalda försäkringspremier
och beskattning av utfallande belopp.114

EG-domstolen har i flera rättsfall efter Bachmann-målet diskuterat koherens och
efterhand preciserat vad som krävs för att koherens skall anses föreligga. I Baars-
målet godtog inte EG-domstolen den nederländska regeringens argumentation
med hänvisning till att det i fallet var frågan om två distinkta skatter som inte
belastade samma skattskyldiga personer. Därmed fanns inte något direkt
samband mellan avdrag och beskattning.115 Principen att det måste vara fråga om
samma skattesubjekt och samma skatt har uttryckts även i Verkooijen-målet116

I ICI-målet förelåg enligt EG-domstolen inget direkt samband mellan
konsortiebolagets avdrag för förluster, som har uppkommit i ett av dess
dotterbolag med säte i Storbritannien, å ena sidan, och beskattningen av vinsterna
i dotterbolag med säte utanför Storbritannien, å andra sidan.117 Inte heller i
Metallgesellschaft-målet ansåg EG-domstolen att något direkt samband förelåg.118

I det förevarande fiktiva fallet är frågan om EG-domstolen anser att det finns ett
direkt samband mellan att moderbolag med säte i Storbritannien inte beviljas
avdrag för förluster som dess dotterbolag med säte i en annan medlemsstat haft, å

                                                
113 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249.
114 Ibid, p. 22 och 23.
115 Mål C-251/98 Baars REG 2000 s. I-2787, p. 33.
116 Mål C-35/98 Verkooijen, p 58. Dom meddelad den 6 juni 2000.
117 Mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, p. 29.
118 Förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft  Dom meddelad den 8 mars
2001. Se 5.4 i denna uppsats.
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ena sidan, och att dotterbolaget med säte i en annan medlemsstat inte är
skattskyldigt i Storbritannien, å andra sidan.

Med hänsyn till EG-domstolens praxis är min uppfattning att EG-domstolen inte
skulle anse att det föreligger ett direkt samband. I det fiktiva fallet är det frågan
om två olika skattesubjekt, vilket skulle innebära att något direkt samband inte
kan anses föreligga.
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8 Slutsatser

Det faktum att artikel 43 EG numera även innebär ett förbud mot att hindra eller
försvåra för medlemsstatens egna medborgare eller bolag att etablera sig i någon
annan medlemsstat har inneburit att medlemsstaterna tvingats att se över sin
skattelagstiftning.

Storbritannien har, som jag redogjort för i uppsatsen, genom Finance Act 2000
genomfört vissa förändringar rörande koncernavdrag för att lagstiftningen skall
vara förenlig med EG-rätten. Frågan är dock om förändringarna är tillräckligt
stora. Det finns anledning att tro att Storbritanniens regler för koncernavdrag
fortfarande kan strida mot rätten till fri etablering inom EU.

I det fiktiva fallet har jag visat att mycket talar för att EG-domstolen skulle anse
att lagstiftningens förbud mot koncernavdrag mellan ett brittiskt moderbolag och
ett dotterbolag som inte är skattskyldigt i Storbritannien innebär en otillåten
restriktion mot rätten till fri etablering enligt artikel 43 EG. Det som talar för att
lagstiftningen skulle vara förenlig med EG-rätten är att det möjligen handlar om ej
jämförbara situationer, varför frågan om restriktion föreligger inte skulle behöva
prövas.

De svenska koncernbidragsreglerna119 har nyligen genomgått vissa förändringar
för att inte stå i strid mot EG-rättens etableringsfrihet.120 Frågan om de svenska
koncernbidragsreglerna fortfarande strider mot EG-fördragets bestämmelser om
etableringsfrihet, eftersom de endast gäller för företag som är skattskyldiga i
Sverige, har diskuterats i doktrinen.121

Det är uppenbarligen ett problem för medlemsstaterna att utforma sina
bestämmelser rörande förlustutjämning utan att dessa är diskriminerande eller
utgör restriktioner som står i strid mot rätten till fri etablering inom EU samtidigt
som de inte skall minska skatteintäkterna. Medlemsstaterna Belgien, Grekland
och Italien har medvetet undvikit problemet genom att avskaffa alla bestämmelser
om förlustutjämning, även inom respektive land. Detta tror inte jag, och inte heller
Vanistendael122, att de övriga medlemsstaterna kommer att acceptera.

                                                
119 IL, 35 kap 2-5 §§.
120 Prop. 2000/01:22 och SFS 2000:1341.
121 Se Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger; ”EG-skatterätt”, s. 134; Bergström, Sture &
Bruzelius, Anette; ”Home-State Restrictions on the Freedom of Establishment in a Swedish
Income Tax Law Perspective, INTERTAX, Vol. 29, issue 6, s. 239 ff.; Ståhl, Kristina; ”En
första anpassning av svenska skatteregler till EG-fördraget”, Skattenytt 2001, s. 208 f.
122 Vanistendael, Frans: “Tax Revolution in Europe: The Impact of Non-Dicrimination”,
European Taxation, nr. 1/2, 2000, s. 6.
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Det skall bli mycket intressant att följa utvecklingen i denna fråga. Skulle EG-
domstolen vid en prövning av till exempel de brittiska reglerna anse att förbudet
mot koncernavdrag mellan ett brittiskt moderbolag och ett dotterbolag som inte är
skattskyldigt i Storbritannien innebär en otillåten restriktion mot rätten till fri
etablering enligt artikel 43 EG kan det få mycket stora konsekvenser för
medlemsstaterna eftersom de får svårt att skydda sina skattebaser.
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