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Summary 

Today’s society is globalised with international trade as a consequence. In 
our part of the world the EU with it’s advantages and disadvantages 
concerning the free movement of capital, people and business affects us all, 
but also our taxes. Companies, big and small are in the centre of the cross-
border trade with their expansion into new markets. Business adventures of 
this kind can generate increased profits over the long run, but are marked by 
huge investments and losses in the start up years. Another risk is cross-
border losses or rather the no-existence of the utilization of these kinds of 
losses. This is no small thing. In fact, 60 percent of European companies 
revealed in a survey that this plays a vital role in their expansion plans and 
can in some cases mean that the company decides to stay at home. In all of 
the member states losses are utilized in domestic situations but no 
possibilities exist in the case of cross-border establishment. 
 
The last year has seen the demise of the long planned directive proposal 
CCCTB which would have meant the end of these kind of tax problems. On 
the other hand the courts are still busy with this matter. Both the ECJ and 
the Swedish High Administrative Court have delivered several judgements, 
which have been scrutinized by this paper. The conclusion is that the 
requirements that were introduced by the ECJ in the famous case of Marks 
and Spencer are still holding. The grounds for justification is on the other 
hand evolving with the unexpected return of the fiscal cohesion ground that 
the ECJ now accepted in two judgements. The Swedish cases were all 
delivered without any requests for preliminary rulings from Luxembourg. 
This paper condemns this mentality, which is a threat to community law and 
its coherence. The danger is that we will have community law and a 
Swedish version of community law. 
 
With no directive proposal and unsatisfying case law this paper presents 
some alternative legislative proposals that are believed to solve the problem. 
The proposals will mean that Sweden alters its rules unilaterally which will 
render in less income for the treasury in the short run, but the advantages of 
this kind of rules will in the long term have significant advantages that will 
outweigh the immediate downsides. 
 



Sammanfattning 

Dagens samhälle präglas av globalisering och gränsöverskridande handel. I 
vår del av världen verkar EU och den fria rörligheten som inte bara ger 
människor och företag rättigheter utan även påverkar våra skatter. I centrum 
för handeln återfinns företagen, stora som små, som vågar ta klivet över till 
andra marknader för att se om de klarar av konkurrensen och på sikt öka 
vinsten då nya marknader innebär nya möjligheter, men också många risker. 
Etableringar innebär stort insatskapital och är i de flesta fall förknippade 
med förluster i inledningen av verksamheten. En risk som företagarna står 
inför i samband med utlandsetableringar är gränsöverskridande 
förlustutjämning, eller snarare bristen på detta. Denna brist spelar en vital 
roll gällande många företagsbeslut, särskilt i samband med 
utlandsetableringar. Närmare 60 procent av de tillfrågade europeiska 
företagarna uppgav att det spelar en närmast avgörande roll som ibland kan 
medföra att planerna på etablering slopas. I alla rådande rättsystem inom EU 
erbjuds förlustutjämning i rena inhemska situationer, men detta saknas vid 
gränsöverskridande transaktioner. 
 
Det senaste året har inneburit att det planerade direktivförslaget CCCTB 
lagts på is för obestämd tid. Ifall direktivet blivit verklighet hade det rått bot 
på problemen kring gränsöverskridande förlustutjämning. Istället har detta 
arbete analyserat ett antal domar som meddelats inom området av både EGD 
och RegR. Slutsatserna är att den praxis som introducerades i och med 
domstolens dom i Marks and Spencer numera är vardag. Däremot skiljer sig 
rättfärdigandegrunderna avsevärt med en klar ”comeback” för den sedan så 
länge dödsförklarade grunden ett skattesystems inre sammanhang. De 
svenska domarna har alla meddelats utan inblandning ifrån EGD vilket det 
riktas en del kritik mot i detta arbete. Faran i denna kontext är att vi kan få 
en egen version av gemenskapsrätten istället för den verkliga 
gemenskapsrätten. Vidare föreslås en rad åtgärder i analysen som är ägnade 
åt att reformera området med målet att få större inblandning av EGD i de 
svenska fallen. 
 
Då både praxis och lagförslag uteblivit avseende en förändring på denna 
problematik presenteras olika lagförslag. Förslagen innebär i korthet att 
Sverige ändrar sina regler vilket kommer att medföra en minskning på 
skatteintäkter på kort sikt. Men de förmåner som sådana regler skulle 
innebära för företagandet och riskerna inblandade däri skulle på lång sikt 
överväga de omedelbara nackdelarna.  
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Förord 

Jag vill i första hand tillägna denna framställning mina föräldrar vilkas 
insatser under mitt liv inte nog kan värderas, tack! 
 
I andra hand riktar jag ett varmt tack till min handledare, Mats som med sina 
råd och diskussioner bidragit stort till arbetet. 
 
Sedan vill jag passa på att ödmjukast tacka mina medarbetare i 
Europaparlamentet där jag gjorde min praktik våren 2009. Tack vare tiden 
där har jag fått en inblick i det europeiska samarbetet (dess för- och 
nackdelar) samt betydelsen av gränsöverskridande handel.  
 
Ett varmt tack riktas till både Robert och Kajsa för deras synpunkter på 
manuset. 
 
Sist, men inte minst, ett innerligt tack till Helena för det stöd och den 
uppmuntran du givit mig.  
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Förkortningar 

CCCTB  Common Consilidated Corporate Tax Base 
 
EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
 
EKSG  Europeiska kol- och stålgemenskapen 
 
EGD  Europeiska gemenskapernas domstol 
 
EGF  Europeiska gemenskapens fördrag 
 
EU  Europeiska Unionen 
 
IL  Inkomstskattelagen 
 
KOM  Europeiska kommissionen 
 
RegR  Regeringsrätten 
 
Skv  Skatteverket 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Gränsöverskridande handel 

De senaste 30 åren har inneburit en hög grad av tillväxt som i modern tid 
aldrig förut skådats. Många tillägnar denna globalisering och 
gränsöverskridande handel. Tillväxten har skett i princip i hela världen. De 
nya ekonomierna, framförallt tigerekonomierna1 i Asien samt BRIC2 
länderna har även de haft höga tillväxttal. Framgångarna har till och med 
inneburit en möjlig framtida förändring av världsherraväldet över 
ekonomiska frågor från USA till framförallt Kina. Ledande ekonomer 
hänför denna globala tillväxt till dessa staters enorma tillväxt vilken smittat 
av sig på världsekonomin.3 EU å sin sida har en ambition att nå både 
bestående tillväxt (fri från inflation) och höga sysselsättningssiffror genom 
gemensamma regler och en inre marknad.4 Visionen bakom en sådan 
marknad tros bero på samarbetet mellan ledande befattningshavare och 
europeisk näringslivs främsta företrädare där de både grupperna ser ett 
mervärde i gränsöverskridande handel.5 Trots dessa högt uppställda 
ambitioner är vi långt ifrån att uppnå denna vision, speciellt inom den 
direkta beskattningen. 
 
I en europeisk skatteenkät beställd på uppdrag av den europeiska 
kommissionen uppgav närmare 60 procent av de tillfrågade företagarna, 
vars verksamhet sträckte sig alltifrån produktionsverksamhet till 
tillhandahållande av tjänster, att bristen på gränsöverskridande 
förlustutjämning uppfattades som ett skattemässigt hinder för 
gränsöverskridande handel.6 Samtidigt har ett antal domar inom området 
ifrån EGD och RegR fått den svenska finansministern att gå i taket. 
Finansministern aviserade att regeringen genast skall granska domarna och 
dess innebörd för de svenska skatteintäkterna. Han poängterade ”att det inte 
är någon idé att man ute på revisionsbyråer och skatterådgivare börjar hitta 
på massa trixiga upplägg, för vi kommer att titta igenom domarna och 
kommer att se till att regelverket är sådant att vi kan säkra våra 
skatteintäkter7”.  

                                                 
1 Termen är i dess ursprungliga form riktad mot de östasiatiska ekonomierna (Taiwan, 
Hong Kong, Singapore och Sydkorea) som genom en kur av avreglering av 
finansmarknaderna samt avskaffande av tullar och diverse exportsubventioner lyckades 
uppnå bestående hög tillväxt med en omvandling av deras samhällen som ett resultat. Se för 
vidare information Todaro & Smith s. 607 – 619. 
2 BRIC – länderna är Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.   
3 För siffror på tillväxt se bl a Basic Guide guide to the world economic growth, 1970 – 
2007. En studie gjord av The Global Social change research project – 
http://gsocilogy.icaap.org. 
4 I denna kontext se bl a artikel 2 EGF. 
5 Se i denna kontext bl a Sandholtz, Wayne & Zysman, John samt Moravcsik, Andrew. 
6 European Business Test Panel - 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/taxsurvey/taxsurvey_sv.pdf 
7 http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=2695524. 
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1.2 Visionen bakom EU 

Sverige har i 14 år varit medlem av den Europeiska unionen.8 Fred utgör 
numera den mest erkända anledningen bakom den europeiska 
integrationen.9 Det europeiska samarbetet började med instiftandet av 
EKSG. Tanken bakom samarbetet som lades fram av Robert Schuman10 var, 
utöver de ekonomiska fördelarna, att bygga en bro mellan Frankrike och 
Tyskland genom det begränsade samarbete som EKSG ändå innebar.11 
Unionen byggde på att gemensamt kontrollera produktionen av de så viktiga 
råvarorna för vapenindustrin (nämligen kol och stål) och sågs som ett sätt att 
begränsa riskerna för krig.12  Däremot måste det dock påpekas att tanken 
bakom denna gemensamma marknad initialt var att öka den 
gränsöverskridande handeln genom att reducera de olika handelshindren 
mellan medlemsstaterna.13 Europeiska enhetsakten14 drev på denna process 
ytterligare genom att öka harmoniseringen och avskaffa de handelshinder 
som fortfarande existerade med mål att skapa en inre marknad fri från 
handelshinder. Den gemensamma marknaden hade satt stopp för de synliga 
handelshindren medan dokumentet skulle motverka de dolda hindren som t. 
ex. extra dokumentationskrav för gränsöverskridande transporter. Det skulle 
inte längre finnas några skillnader mellan transporterna från Berlin till 
Frankfurt jämfört med transporter från Berlin till Bryssel. En marknad för 
hela unionen.15 

1.3 Gränsöverskridande förluster 

I centrum för denna globaliseringstillväxt de senaste åren återfinns de 
multinationella företagsgrupperna som numera fungerar som det självklara 
valet vid beslut av affärsstrukturer, speciellt vid gränsöverskridande handel 
som det är tal om inom EU. Ifall man analyserar företagsgrupper jämfört 
med det traditionella filialsystemet kan man snabbt se ett antal fördelar.   
Bl.a. går det betydligt snabbare att avyttra aktierna i ett aktiebolag jämfört 
med hela verksamheter då vi talar om filialer. En annan fördel är att 
aktiebolag är ett eget rättssubjekt avskilt ifrån moderbolaget.16 Däremot är 
det fördelaktigt att bedriva verksamhet genom filialer framförallt vid 
                                                 
8 Sverige blev officiellt medlemmar i EU den 1 januari 1995. Vägen till medlemskap var 
dock inte kort, landets regering lämnade redan 1991 sin ansökan om medlemskap till den 
europeiska kommissionen. Först 1993 inleddes medlemskapsförhandlingarna och avslutade 
med en folkomröstning där en majoritet av den svenska väljarkåren var positiva till ett EU-
medlemskap. http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Sveriges-
medlemskap/  
9 Craig & De Burca s. 3. 
10 Robert Schuman var Frankrikes utrikesminister mellan 1948 och 1952 och betraktas idag 
som en av initiativtagarna bakom det europeiska samarbetet. - http://europa.eu/ 
abc/history/foundingfathers/schuman/index_sv.htm. 
11 se nr 2 s.5. 
12 http://europa.eu/ abc/history/foundingfathers/schuman/index_sv.htm 
13 Eichengreen, s.167 ff. 
14 The Single European Act på engelska skrevs på av de dåvarande medlemsstaterna 1986. 
15 Neal s.128-130. 
16 Durand & Rutschmann s. 122. 
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gränsöverskridande verksamheter då bolagsformen endast är ett rättssubjekt 
vilket medför att ett antal regler av begränsande karaktär inte tillämpas 
(såsom korrigeringsregeln17). 
 
Gränsöverskridande handel inom unionen erbjuder tillgång till större 
marknader som i bästa fall höjer företagens vinster men även i vissa fall kan 
innebära förluster. Inom unionen finns det inget enhetligt system för hur 
medlemsstaterna hanterar vinster och förluster. Företaget beskattas för 
vinster samma år de realiseras medan förluster måste avräknas mot vinster 
som uppkommer i företaget eller inom koncernen. Utan denna möjlighet 
skulle företagets kassaflöde påverkas negativt då förlusten överförs till en ny 
räkning och då får räknas av mot framtida vinster vilket resulterar i en tids 
fördröjning. Gränsöverskridande förlustutjämning skulle åtgärda detta.18  
 
Som sagts ovan behandlas vinster och förluster olika inom EU. Dock kan 
man urskönja vissa mönster såsom den franska modellen med konsolidering 
vilket innebär att en företagsgrupps alla vinster och förluster läggs samman 
och moderbolaget tar hand om betalningen av den globala skatt som då 
uppkommer (se fallet Papillion). Ett annat system är koncernavdraget (s k 
group relief, se Marks and Spencer) som bl a finns i England. Systemet går 
ut på att förluster uppkomna hos ett bolag eller fast driftsställe utomlands 
kan dras av hos moderbolaget. Till sist återfinns de svenska reglerna om 
koncernbidrag (se Oy Aa som behandlar de finska koncernbidragsreglerna 
som är snarlika de svenska) som innebär en överföring av vinster från ett 
bolag till ett annat inom koncernen vid beräkningen av skatteunderlaget. 
Dessa olikheter ger upphov till en rad spörsmål av gemenskapsrättslig 
karaktär som är en del av verkligheten för EGD.19 
 
Det är utan tvekan värdefullt för företagen att direkt kunna utnyttja förluster 
uppkomna hos utländska dotterbolag eller filialer jämfört med rådande 
dagsläge där verksamheten måste invänta framtida vinster. Ponera ett 
svenskt företag i Sverige med en utländsk filial. Skattesatsen i Sverige är 30 
procent och företaget går med 100 miljoner kronor i vinst medan filialen har 
en förlust på 70 miljoner kronor. Ifall företaget i Sverige inte ges 
möjligheten att avräkna den utländska förlusten på den uppkomna vinsten i 
Sverige kommer företaget att beskattas på alla dess inkomster såväl 
inhemska som utländska då företaget anses vara obegränsat skatteskyldig 
enligt svenska skatteregler. Skulle det nu vara så illa att förlusten är högre 
än vinsten blir det svenska företaget tvungen att begära ett lån hos sin bank 
för att kunna betala skatten. De som bedöms drabbas allra hårdast av ett 
förbud mot gränsöverskridande förlustutjämning är små- och medelstora 
företag. I värsta fall kan detta förbud leda de små- och medelstora företagen 
till obestånd. Möjligheterna att hitta situationer där man kan kvitta förluster 
mot vinster är enklare för multinationella företagen.20 
 

                                                 
17 Pelin s.55- 57. 
18 KOM (2006) 824 s.2. 
19 Durand & Rutschmann s.122. 
20 Wimpissinger s. 180. 
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Svenska moderbolag med svenska dotterbolag eller finska företag med 
finska filialer blir automatiskt beskattade enligt nettoresultatet medan 
företag med utländsk verksamhet får förlita sig på att förlustutjämning är 
påbjuden enligt skattesystemet i just den medlemsstaten. Enligt 
kommissionens sammanställning över systemen inom EU är 
gränsöverskridande förlustutjämning möjlig för företag med filialer, men 
inte när det gäller koncernbolag förutom i få fall.21 
 
En slutsats är således att denna hantering av förluster över gränserna får 
konsekvenser för den inre marknaden. Ur en företagsekonomisk synvinkel 
får detta verkan när företaget ifråga beslutar om nyetableringar utomlands. 
Således utgör avsaknaden av gränsöverskridande förlustutjämningar ett 
hinder för gränsöverskridande etableringar. De som gynnas är företag 
verksamma i stora medlemsstater där de kan dra nytta av de fördelar en stor 
marknad innebär med större verksamhet och stordriftsfördelar. Förlorarna är 
små och medelstora företag hemmahörande i små marknader. En annan 
skatterättslig fördel som stora företag har jämfört med små och medelstora 
företag är att en stor marknad kräver en rad olika verksamheter för att ett 
företag ska kunna täcka stora delar av marknaden och detta medför 
möjligheter till avräkning av förluster mot vinster i en annan verksamhet 
inom koncernen. En nyetablering utomlands innebär framförallt i startskedet 
vissa förluster och detta blir särskilt gällande för små och medelstora företag 
som inte kommer att ha de finansiella muskler som sina stora konkurrenter 
från större medlemsstater (då dessa redan är etablerade i stora marknader). 
En annan konsekvens är företag kommer att tveka mer än en gång innan de 
avgör i vilken bolagsrättslig form etableringen skall ske, genom dotterbolag 
eller fasta driftställen.22  

1.4 CCCTB 

2001 tillsatte den europeiska kommissionen en arbetsgrupp bestående av 
representanter från alla 27 medlemsstater med uppgift att definiera en 
gemensam skattebas för företag verksamma inom EU, diskutera allmänna 
skatterättsliga principer, undersöka strukturen samt att diskutera hur man 
går tillväga för att dela en skattebas mellan medlemsstaterna. Anledningen 
bakom detta initiativ är att en gemensam skattebas ses som det verktyg som 
har mest reell chans att komma till bukt med de skattehinder som företag 
möter vid gränsöverskridande handel. Ett antal lösningar23 har presenterats 
men dessa bedöms inte motverka det hinder som 27 olika skattesystem ger 
upphov till.24 Direktivförslaget är nu officiellt försenat och lagt på is då 
kommissionen anser att mer arbete krävs inom några mer detaljerade 

                                                 
21 KOM (2006) 824 s.3. 
22 Ibid s. 3. 
23 Planerna för bolagsbeskattningen presenterades i oktober 2001 i ett meddelande – KOM 
2001, 582 som redogjorde för olika metoder som tog sikte på att avskaffa individuella 
skattehinder som diskuteras inom EU. - 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/gen_overview/index_en.htm  
24http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.
htm. 
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områden av direktivförslaget, såsom den finansiella sektorn.25 
Kommissionen har i skrivande stund ännu inte kommit med något slutdatum 
för direktivförslaget.26  
 
Kommissionär Kovács uppgav officiellt att han ”skulle hellre vilja 
presentera ett perfekt utarbetat och väl berättigat förslag vid rätt tillfälle 
snarare än att presentera en ofullständig version endast för att möta en 
konstgjort deadline27” Däremot sägs de verkliga anledningarna bakom 
fördröjningen vara en kombination av flera olika. Den första anledningen 
tros vara det irländska folkets avvisande av Lissabonfördraget vars följd 
blev en politisk kris på EU-nivå. I det läget försvann det politiska stödet för 
direktivförslaget då det bedömdes som alltför långtgående och därmed inte 
politiskt möjligt. Ett andra skäl tros vara en omfattande avmattning av det 
bitvis starka stöd som direktivförslaget hade i rådet genom de stora och 
mäktiga medlemsstaterna Storbritannien och Tyskland. Ett tredje skäl skulle 
kunna vara kommissionsordförande Barrosos önskan att bli omvald till en 
andra mandatperiod och därmed undvikande att lägga fram ett så svårt och 
kontroversiellt direktiv som CCCTB ändå utgör under hans avslutande år. 
Slutligen anses den finansiella krisen vara den sista spiken i kistan då det 
anses vara bad timing i rådande finansiella omständigheter.28 
 
Från svenskt håll backas direktivförslaget av näringslivet med motiveringen 
att företagen har mycket att vinna när beskattningen sker på grundval av 
nettovinsten och de kan undgå dubbelbeskattningen av en och samma 
inkomst i olika länder. Vidare anser man att ett genomförande av 
direktivförslaget skulle innebära en reducering av den enorma 
administrativa bördan som företagare ställs inför vid en gränsöverskridande 
transaktion. Detta backas dock inte upp av den svenska regeringen med 
finansminister Anders Borg i spetsen, vars huvudargument är att förslaget 
skulle innebära svårigheter för svenska företag.29 Förslaget väntas inte tas 
upp igen inom ministerrådet när Sverige intar ordförandeskapet i skrivande 
stund.30 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med framställningen är att redogöra för gemenskapsrättens 
skatterättsliga påverkan, särskilt gällande gränsöverskridande 
förlustutjämning. Under en lång tid har EGD gått längre med 
harmoniseringen än vad medlemsstaterna tänkt, speciellt inom bolags- och 

                                                 
25 Enligt kommissionär Laszlo Kovacs som är Ungerns representant i kommissionen och 
har ansvar för skatter och tull unionen.  
26 Van der Made 
27 Sades vid kommissionärens öppningsanförande vid International Fiscal Association:s 
årliga konferens mellan 31 augusti och den 5 september 2008. 
28 Se nr. 17. 
29 Huvudargumentet är att svenska företag inte längre kan använda sig av det allmänna 
avskrivningssystem som råder i Sverige utan måste övergå till ett mer detaljerat sådant där 
varje post måste avräknas individuellt. 
30 http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/article25224.ece. 
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skatterätten. Arbetet skall därför fördjupa sig i vad domstolens inställning är 
på detta problemområde och anledningarna bakom det rådande status quo. 
Således analyseras de senaste fallen från EGD och RegR för att utröna ifall 
någon förändring är för handen. Målet för framställningen är svensk rätt och 
hur den påverkas av gemenskapsrätten. Gemenskapsrätten behandlas i 
denna framställning för att kunna bistå med en analys lega lata och lege 
ferenda av svensk rätt. I denna kontext skall en bred översikt ges över 
EGD:s uppgifter och roll inom den direkta beskattningen. Ambitionen är att 
analysera de grunder som accepterats av EGD och i samband med detta 
utröna ifall det finns andra alternativ både inom praxis men, även 
lagstiftning. Vidare skall även de nationella domstolarnas skyldighet till att 
begära förhandsbesked undersökas gällande hur långt denna skyldighet 
sträcker sig och ifall det finns undantag till huvudregeln. Fokus i denna 
framställning är på skatternas betydelse för europeisk integration och 
gränsöverskridande handel.  

1.6 Terminologi 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra närmare för en rad termer som 
förekommer i detta arbete i hopp om att bidra med en röd tråd genom 
läsandet. Fenomenet koncern är benämningen på de olika bolag som 
existerar inom en grupp med en viss intressegemenskap. En koncern blir en 
sådan juridiskt talat sett i de fall ett moderbolag finns i toppen av koncernen 
som i sin egenskap av moderbolag kontrollerar och utövar inflytande över 
de underordnade bolagen (dotterbolag) inom gruppen. Ett av 
karaktärsdragen hos en koncern är moderbolagets totala inflytande över 
dotterbolagens verksamheter och etableringar.31 

1.7 Avgränsning 

Framställningen gör ingen skillnad mellan fall som rört filialer och 
dotterbolag då domstolens praxis inte uppvisar en sådan. Fallen och 
exemplen som tas i arbetet har utgångspunkten i en juridisk person. Jag 
ämnar inte att fördjupa mig något nämnvärt inom CCCTB utan fokuserar 
mig på praxis ifrån EGD och RegR. I de fall ämnen som inte är rent 
skattetekniska är målet att endast redogöra lite kort för vad som gäller. 
Avseende Marks and Spencer och Oy Aa skall det inte göras något närmare 
djupdykning på grund av att framställningens fokus är den allra senaste 
praxisen.  

1.8 Metod och material 

Inför upplägget för mitt examensarbete har jag framförallt ägnat stor möda 
åt att analysera det senaste inom utvecklingen av gällande rätt kring 
gränsöverskridande förlustutjämning både på gemenskapsnivå och inom den 
svenska skatterätten. I denna kontext har jag studerat den senaste 

                                                 
31 Sandström s. 62 – 63. 
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rättspraxisen från EGD och doktrinen kring fallen. För att få en inblick i 
betydelsen av gränsöverskridande förlustutjämning för företagen har jag 
tagit del av olika rapporter och enkäter från näringslivet. En stor del av min 
information kring den europeiska sidan av problemet har jag funnit på 
kommissionens hemsida. Databaser både på engelska också svenska har 
utgjort grunden i mitt arbete. Målet med framställningen har varit att 
konsekvent redogöra för olika åsikter både rättsliga som politiska, i samtliga 
avsnitt vilket medfört en omfattande rätts- och källutredning.  

1.9 Disposition 

Dispositionen i framställningen är enligt följande. 
 
I kapitel 1 ges en beskrivning av problematiken kring gränsöverskridande 
förlustutjämning i relation med ambitionerna om en inre marknad fri från 
handelshinder. Samtidigt ges en kort beskrivning av CCCTB och dess 
betydelse för problemet. 
 
I kapitel 2 redogörs för gemenskapsrätten och dess betydelse samt placering 
inom folkrätten. Vidare klargörs reglerna kring beskattning samt konflikten 
mellan gemenskapsrätten och nationell rätt. 
 
I kapitel 3 är siktet på EGD, dess uppgifter och betydelse. Det redogörs för 
etableringsrättens och den fria rörligheten innebörd samt effekterna av att en 
nationell regel anses oförenlig med gemenskapsrätten. Kapitlet avslutas med 
doktrinens syn på domstolens praxis. 
 
I kapitel 4 ges en kort beskrivning av de tre fall som innebar en vändning i 
praxisen ifrån EGD. Detta avsnitt är tänkt att fungera som en avstamp inför 
framställningen fokus vilket är den senaste praxisen ifrån domstolen. 
 
I kapitel 5 redogörs för tre fall rörande gränsöverskridande förlustutjämning 
avseende filialer samt doktrinens synpunkter kring utgången i fallen. 
 
I kapitel 6 tas sikte på två fall som i föregående kapitel fast avseende 
dotterbolag. 
 
I kapitel 7 redogörs för den svenska skatträtten och den senaste rättspraxisen 
ifrån RegR. I denna kontext beskrivs reglerna kring koncernbidrag, 
valutakursförluster och de svenska reglerna avseende förluster i framtiden. 
 
I kapitel 8 ges en beskrivning av nationella domstolars skyldighet att begära 
förhandsbesked ifrån EGD. Kapitlet tar upp regler och acte clair doktrinen 
samt kommissionens syn och svenska domstolars mentalitet i denna kontext. 
 
I kapitel 9 tas sikte på eventuella ensidiga lösningar på problematiken med 
redogörelse för lagförslag ifrån en företagsbeskattningsutredning från 2002. 
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Framställningen avslutas med författarens egna åsikter och tankar kring 
problematiken i kapitel 10. 
 
Kapitlen 2 – 9 är av deskriptiv karaktär och kapitel 10 är produkten av mina 
egna åsikter.  
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2 Gemenskapsrätten 

2.1 EG-rättens plats inom folkrätten 

Inom juridiken brukar rättsordningar normalt placeras antingen inom den 
internationella rätten eller inom statsrätten. Gällande gemenskapsrätten är 
kategoriseringen något oklar, då rättsordningars traditionella uppdelning i 
sig inte är optimal. Gemenskapsrätten är baserad på en internationell 
överenskommelse mellan suveräna stater vilket är ett argument för att 
rättsordningen hör hemma i den internationella rätten. Däremot kan 
rättsordningen även betecknas som statsrätt då dess natur bygger på 
överstatligt samarbete inom en rad olika områden. Således besitter 
gemenskapsrätten dubbla karaktärer vilket medför att den varken är statsrätt 
eller internationell rätt. En annan aspekt är att se gemenskapsrätten som en 
blandning mellan dessa två ytterligheter. Doktrinen har dock valt en tredje 
väg då dess slutsats är att gemenskapsrätten är unik i sin helhet32 och bör 
betecknas som en rättsordning för sig.33 Ett citat från EGD möjliggör en 
enklare förståelse av ämnet:  
 
”Albeit concluded in the form of an internationall agreement, none the less 

consitutes the constitutional charter of a commuity based on the rule of 
law34” 

 

2.2 Rättsordningens struktur 

Fundamentet i den Europeiska unionens struktur är de olika fördragen som 
även benämns som det europeiska samarbetets konstitution eller grundlagar. 
Reglerna i dessa innebär för det mesta instiftande av institutioner samt den 
rättsliga maktöverföringen som krävs för myndigheternas tilltänkta 
verksamhet. Även regler riktade åt ekonomiska och sociala frågor innefattas 
dock.35 Reglerna är av en allmän karaktär (ramverk) och fylls således upp 
av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. De 
kompletterande reglerna benämns som den sekundära rätten och fördragen 
den primära rätten. En förordning är normativ och stadgar regler som gäller 
på en europeisk nivå såväl som på den nationella. Skillnaden mellan 
förordningar och direktiv är att direktiv binder de subjekt som den riktar sig 
mot till den del som är nödvändig för att uppfylla målet för direktivet.36 
Med andra ord kan det påstås att ett direktiv lägger ett mål som skall uppnås 
och medlemsstaterna avgör själva hur målet bäst kan uppnås.37 

                                                 
32 Sui generis, unikt i sin helhet med drag som påminner om andra typer av rättsystem. 
33 Melin & Schäder s.14. 
34 Yttrande 1/91, (1991) ECR I-6079. 
35 Hartley s.86. 
36 Art. 249 (189) EGF. 
37 Hartley s.102. 
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2.3 Konflikt mellan EG- och nationell rätt 

Gällande upprätthållandet av gemenskapsrättens regler bemyndigar 
fördraget i artikel 211 kommissionen att ha tillsyn över tillämpningen av 
reglerna i medlemsstaterna. I detta ingår de s k överträdelsetalan38 som 
kommissionen kan väcka mot de medlemsstater de anser bryter mot 
gemenskapsrätten.39 Detta brukar benämnas som den offentliga delen. 
Fördraget innehåller däremot inte några regler avseende de fall privata 
personer vill stämma t.ex. den svenska staten med stöd av fördragets artiklar 
(den privata delen). Detta har lösts genom direkt effekt40. EGD fastslog i 
fallet Van Gend en Loos41 att under förutsättning att kriterierna uppfyller 
fördragets artiklar (även regler i direktiven), kan privatpersoner åberopa 
dessa inför de nationella domstolarna i talan mot medlemsstaterna.42 Så till 
den uppenbara konflikten mellan gemenskapsrätten och den nationella 
rätten. I fallet Van Gend en Loos uppgav EGD att gemenskapsrätten 
utgjorde ett nytt rättssystem i den internationella rätten i vilken 
medlemsstaterna begränsat sina suveräna rättigheter i förmån för det 
europeiska samarbetet. Fallets knäckfråga var den ovannämnda direkt 
effekt. I fallet Costa v. E.N.E.L klargjordes senare att gemenskapsrätten har 
obetingat företräde framför den nationella rätten.43 

2.4 EG-fördraget 

Grundtanken bakom det europeiska samarbetet är en gemensam tullunion44. 
Tullavgifter vid gränserna samt diskriminerande behandling av utländska 
varor och tjänster betraktas som de allvarligaste formerna av skattehinder 
för en välfungerande inre marknad. Således återfinner man regler45 i 
fördraget vars syfte är att avskaffa tullarna inom unionen samt instifta 
gemensamma tullar mot tredje länder. Andra regler46 tar sikte på att 
harmonisera de indirekta skatterna i den mån inre marknaden kräver det. 
Mervärdesskattesystemet är sedan länge harmoniserat framförallt genom 
artikel 93 som även är grunden för stämpelskatterna. Terra och Wattel 
påtalar i denna kontext att det europeiska samarbetet utgjorde till en början 
ett frihandelsområde där stora insatser lades på att motverka de nackdelar 
som indirekta skatter har på gränsöverskridande handeln. När denna kamp 
ansågs avslutad tog befattningshavarna sikte på direkta skatter. Dessa skatter 
ansågs ha stor inverkan på företagsbeslut gällande etableringsplats, 

                                                 
38 Infringement på engelska. 
39 Art.226. 
40 För att en regel skall ha direkt effekt måste regeln vara 1) klar och entydig, 2) ovillkorlig, 
3) regeln får inte vara beroende av ytterligare åtgärder. Det sistnämnda kravet tar sikte på 
främst direkt med följden att en artikel i ett direktiv inte har direkt effekt under de två första 
åren som medlemsstaten ska implementera direktivet.  
41 C-26/62. 
42 Craig & De Burca s. 269-303. 
43 C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
44 Art.23 EGF. 
45 Art.25-27 EGF. 
46 Art.90-93 EGF. 
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investeringsplats, produktionsplacering, i vilken medlemsstat det är som 
förmånligast att förlägga anställningarna osv.47 
 
Artikel 90 tar sikte på att undanröja diskriminerande och beskyddande 
beskattning som läggs på varorna vid gränsövergången vilket innebär att 
artikeln inte påverkar de nationella skattesystemen i stort.  Utöver de 
ovannämnda artiklarna rörande beskattning återfinns ett antal regler med 
karaktär av sekundära regler48 med viss effekt på medlemsstaterna 
skatteförhållanden. Således innehåller inte fördraget några som helst 
benämningar eller artiklar rörande direkta skatter. Detta medför att direkta 
skatter inte har ett explicit harmoniseringsverktyg utan får nöja sig med de 
allmänna harmoniseringsverktygen i artiklarna 94-95. I detta avseende görs 
det även ett uppmärksammat undantag från huvudregeln avseende 
harmonisering. Det krävs nämligen enhällighet från alla de 27 
medlemsstaterna för ett antagande av en rättsakt rörande skatter samt att 
eventuella lagförslag måste härstamma från kommissionen. Detta till trots så 
finns det två undantag rörande enhälligheten – 1) avseende förbudet mot 
statsstöd i art. 87 och 88 (3) samt 2) artikel 96 vilket tar sikte hinder på den 
inre marknaden orsakade av differenser i medlemsstaternas lagstiftning. 
Kravet på enhällighet medför att direktiv49 är det enda alternativet när väl 
medlemsstaterna kommer överens.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Terra & Wattel s. 9-11. 
48 Art. 58 (1), 163 (2), 174 (2) och 293 (2) EGF. 
49 I nuläget återfinns – moder- och dotterbolagsdirektivet, fusionsdirektivet, ränte- och 
royaltydirektivet samt sparandedirektivet. 
50 Terra & Wattel s.11-20. 
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3 EG-domstolen 

3.1 Uppgifter och former av talan 

Efterlevnaden av EGF och reglerna i direktiven kontrolleras och tillämpas 
av de nationella domstolarna vilket medför en påtaglig risk för olika 
tolkningar av gemenskapsrätten då unionen utgörs av olika rättsystem och 
traditioner. Artikel 234 EGF möjliggör det för nationella domstolar att ställa 
frågor till EGD51 rörande tolkningen av gemenskapsrätten om det bedöms 
ha betydelse för utgången av ärendet inför den nationella domstolen. Svaret 
från EGD betecknas som ett förhandsavgörande52 då den nationella 
domstolen vilat förhandlingarna i väntan på EGD:s svar.53 
Förhandsavgörandet binder den nationella domstolen som i sin tur bär 
ansvaret för att tillämpa förhandsbeskedet på omständigheterna i det 
enskilda fallet. Praxis visar tydligt att det inte är EGD:s sak att tolka 
gemenskapsrätten och tillämpa det på ett nationellt fall. Inte heller skall 
domstolen befatta sig med uppgiften att avgöra nationella reglers 
tillämplighet med gemenskapsrätten (dock gör den detta väldigt ofta 
nuförtiden). Arbetet delas upp enligt följande; den nationella domstolen 
ägnar sig åt analysera fallet utifrån nationell rätt medan EGD betraktar fallet 
utifrån gemenskapsrätten. Arnull menar att förhållandet mellan domstolarna 
snarare bör ses som ett samarbete än ett hierarkiskt trappmönster. Andra 
former av talan är kommissionens möjlighet att stämma medlemsstaterna 
samt att medlemsstaterna kan stämma varandra när någon part anser att den 
andre brutit mot gemenskapsrätten. Förhandsavgörandens roll skall inte 
undervärderas – det garanterar en uniform tolkning av gemenskapsrätten 
något som är oerhört vitalt för den inre marknaden.54  

3.2 EGD:s praxis rörande direkta skatter 

EGD har i sin praxis klargjort att den fria rörligheten55 ska beaktas och inte 
inskränkas av medlemsstaterna vid utformandet av de nationella reglerna 

                                                 
51 Domstolens säte är i Luxembourg, bestående av 27 domare och 8 generaladvokater som 
utses av de nationella regeringarna för en mandatperiod på sex år. Kraven är att de skall 
vara självständiga samt uppfylla de nationella kraven för domarämbetet eller vara en erkänd 
jurist i hemlandet. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/. 
52 Domstolens egna statistisk visar att Sverige tillhör de länder med minst begäran om 
förhandsavgörande. År 2008 gjordes endast sju begäran jämfört med Tyskland som stod för 
71begäran.-
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/200903/ra08_sv_cj_stat.pdf - s.103. 
53 Gällande de nationella domstolarnas skyldighet att begära förhandsbesked se kapitel åtta 
där detta är föremål för en häftig diskussion speciellt med avseende på de senaste domarna 
ifrån RegR. 
54 Arnull s.95-97. 
55 Den fria rörligheten består av 1) art.28 fri rörlighet av varor, 2) art.39 fri rörlighet för 
arbetstagare, 3) art.43, 48 etableringsrätt inom unionen, 4) art. 49, 50 fri rörlighet av 
tjänster, 5) art.56 (1) fri rörlighet av kapital samt art. 12, 18 (1) EU-medborgare.  
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kring den direkta beskattningen.56 Samtliga friheter har påverkat den direkta 
beskattningen men, den mest omfattande rättspraxisen finns att återfinna 
inom etableringsrätten.  

3.2.1 Den fria etableringsrätten 

Den fria etableringsrätten garanteras av artikel 43 samt 48 (avseende 
juridiska personer) och kompletteras av rättfärdigandegrunderna i artikel 46 
för eventuella inskränkningar. Rättighetens omfång är ytterst vidsträckt då 
även mindre hinder utgör inskränkningar enligt praxisen. Bolagsformen för 
etableringen ska avgöras av företaget och inte inskränkas genom 
diskriminerande skatteregler.57 Diskrimineringsförbudet innefattar även 
indirekta former som i praktiken leder till samma effekt som direkt 
diskriminering.58 Domstolens praxis visar att begränsade och obegränsade 
skatteskyldiga inte befinner sig i samma situation beroende dels på 
inkomstkällan men också möjligheterna till personliga avdrag. I denna 
kontext föreligger diskriminering ändock för de fall en skatteförmån nekas 
en begränsad skatteskyldig utan objektiva skillnader i de båda fallen.59 
Etableringsrätten garanterar även skatteskyldiga frihet från diskriminerande 
regler på hemmaplan (så kallade exithinder). Tanken är att inhemska regler 
inte skall avskräcka företagen ifrån gränsöverskridande transaktioner.60 
Majoriteten av de fall som hamnar hos EGD gällande etableringsrätten 
innefattar även den fria rörligheten av kapital. Domstolen har fastslagit att 
förstnämnda frihet äger företräde i de fall andelsägaren får ett bestämt 
inflytande över bolagets verksamhet och beslut genom innehavet utan att 
lämna någon procentsats för när detta är för handen.61 

3.2.2 Fri rörlighet av kapital 

Den fria rörligheten för kapital i artikel 56 stadgar ett förbud mot 
kapitalrörelserestriktioner avseende åtgärder som får företag att avhålla sig 
ifrån gränsöverskridande investeringar.62 Inskränkningar av nämnda frihet 
omfattar inte endast åtgärder som medför hinder och begränsningar.63 Utan 
även regler av avhållande karaktär klassas som restriktioner avseende den 
fria rörligheten av kapital.64 

                                                 
56 Rempler och Persson s. 967. 
57 C-270/83 p. 21-22. 
58 C-330/91 p. 14. 
59 C-107/94 p. 41 - 42. 
60 C-251/98 p. 29. 
61 C-196/04 p. 31. 
62 C-513/03 p. 44. 
63 C-112/05 p. 19. 
64 C-324/00 p. 32. 
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3.3 Ogiltigtförklarandet av nationella 
skatteregler 

Detta avsnitt tar sikte på de konsekvenser för rättstillämpningen ett 
ogiltigförklarande av en nationell skatteregel medför. Vid en första anblick 
ter sig det hela som något väldigt enkelt då gemenskapsrätten äger företräde 
över nationell rätt samt att den fria rörlighetens artiklar besitter direkt effekt. 
Avsnittet analyserar själva processen av ett åsidosättande av en nationell 
skatteregel. Ifall regeln slutar att upphöra i sin helhet osv. Ett antal exempel 
(av betydelse för företagsgrupper) ges, ägnad att redogöra för hur en 
nationell domstol kan gå tillväga.65 
 
Ponera i ett första scenario att nationella regler endast erbjuder vissa 
skatteförmåner för obegränsade skatteskyldiga såsom ett förbud mot avdrag 
för utländska förluster (Lidl Belgium se nedan.) I det fallet kan utgången 
vara att regeln strider mot den fria rörligheten med generella konsekvenser. 
Här kan det vara tillräckligt att även utländska förlustavdrag tillåts för att 
den omtvistade lagstiftningen skall vara förenligt med gemenskapsrätten.66 
 
Ett annat scenario är fallet Marks and Spencer (se nedan). Domstolen 
yttrade att det strider mot gemenskapsrätten när ett företag inte tillåts göra 
förlustavdrag i de fall förlusterna härrör sig till utlandet under, 
förutsättningen att förlusten är slutgiltig. Ståhl menar att en nationell 
domstol ställs inför två möjliga alternativ under dessa omständigheter. En 
möjlig utväg kan innebära att det inte längre görs någon skillnad på 
inhemska och utländska förluster. Då har dock den nationella domstolen gått 
utöver gemenskapsrättens krav. Det troligare alternativet (den väg svenska 
domstolar valt) är att den nationella domstolen ställer upp kriterier i enlighet 
med EGD:s domar och tolkar fallen efter kriterierna som uppställts i EGD:s 
praxis.67  
 
Ett tredje scenario är olika skattesatser för skatteskyldiga med beaktande av 
bosättningsorten. Ponera att nationella skatteregler föreskriver att 
utdelningar till inhemska bolag beskattas med 25 procent varvid utdelningar 
till utländska bolag beskattas med 30 procent. Ett sådant scenario strider 
sannolikt mot gemenskapsrätten och återigen finns olika möjligheter att lösa 
problematiken på. Ett möjligt sådant är att utländska utdelningar inte 
beskattas alls. Det mest troliga är dock att den nationella domstolen väljer 
att behandla de både utdelningarna likadant d.v.s. båda beskattas med 30 
procent. Det senare alternativet är också i enlighet med gemenskapsrättens 
likabehandlingsprincip. Ståhl anger som ett exempel   
underkapitaliseringsregler som finns i vissa medlemsstater. EGD har yttrat 
att reglerna endast accepteras utifrån ett gemenskapsrättsligt synvinkel vid 
fall av konstlade arrangemang och om räntan överstiger den rådande 
marknadsräntan för just den transaktionen. Här menar hon att både 
                                                 
65 Ståhl s. 548. 
66 Ståhl s. 549. 
67 Ståhl s. 549. 
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konsekvenserna och tillämpningsområdet strider mot gemenskapsrätten och 
att en nationell domstol måste beakta dessa två faktorer vid fall av regler 
mot skatteflykt och dess förenlighet med gemenskapsrätten. Förutsatt att 
regeln anses strida mot gemenskapsrätten kan den nationella domstolen 
välja att antingen inte tillämpa den överhuvudtaget eller att tolka och 
tillämpa regeln mot bakgrund av praxisen kring den fria rörligheten.68 
 

3.4 Doktrinens syn på EGD:s praxis 

Trots EGD:s rättspraxis framgår det att alla de då 25 medlemsstaternas 
skattelagstiftningar stred mot domstolens diskrimineringsförbud.69 Praxis 
(innan Marks and Spencer) visar tydligt att i en klar majoritet av fallen stod 
medlemsstaterna som förlorarna. Gällande de olika rättfärdigandegrunderna 
är det endast ett fåtal som accepteras av domstolen. En grund som aldrig 
lyckas övertyga ledamöterna är den om en reducering av skattebasen ifall 
den omtvistade regeln underkänns. Graetz och Warren påtalar att 
domstolens valda tolkning av diskriminering inte är passande för vissa av de 
spörsmål som uppkommer inom skatterätten. Vidare menar de att den 
försvårar medlemsstaternas strävan och försök till att komma i bukt med de 
gränsöverskridande hindren genom lagstiftning. Detta eftersom 
medlemsstaterna inte längre kan använda skatter som ett incitament på 
samma sätt som förut.70 Tjernberg som analyserat problemet utifrån en 
skandinavisk synvinkel vidhåller att domstolens valda praxis i samspel med 
skattekonkurrensen på sikt kan medföra negativa effekter för den 
skandinaviska välfärdsmodellen. Detta genom minskade 
finansieringsmöjligheter för framtida samhällsinvesteringar. Samtidigt 
klargör Tjernberg att domstolens valda metod tar sikte på en välfungerade 
inre marknad där målet är en marknad utan snedvriden konkurrens som en 
följd av nationell skattelagstiftning i strid mot den fria rörligheten.71 Pelin 
riktar skarp kritik mot ministerrådet som inte vidtar några 
harmoniseringsåtgärder medan medlemsstaternas vetorätt urholkas för varje 
dom som levereras från EGD. Ryktet gör gällande att Sverige, Irland och 
Storbritannien är de mest motvilliga länderna till en reformering av 
vetorätten medan andra länder inleder processer i domstolen med mål att få 
reda på vilka av deras skatteregler strider mot den fria rörligheten. 
Vetorätten anses inte längre vara ett realistiskt inslag i ett EU med 27 
medlemsstater och lika många visioner för skattesystemet i en samtidig 
strävan mot harmonisering.72 
 
Vanistendael som är i favör för praxisen kring de fria rörligheterna påpekar 
att medlemsstaternas fiskala suveränitet varken är absolut eller uttömmande 
enligt EGF utan att den delas med EU genom utformandet av vetorätten och 
den fria rörligheten. Enligt honom är det enda alternativet för domstolen att 
                                                 
68 Ståhl s. 551 – 552.  
69 www.ukmediacentre.pwc.com/content/detail.asp?ReleaseID=1026&NewsAreaID=2. 
70 Graetz & Warren s. 1206-1207. 
71 Tjernberg s. 244 – 245. 
72 Pelin s. 508 – 511. 
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gå vidare med sin praxis med slutmålet; en inre marknad fri från konkurrens 
och gränser. Han presenterar ett dilemma och målar upp scenariot att 
kommissionen presenterat ett hinder som kan undanröjas genom 
harmoniserad lagstiftning, dock är det en medlemsstat som motsätter sig 
förslaget. Ska domstolen då invänta ett positivt besked eller gå vidare 
genom sin egen praxis? Vidare framförs det att domstolens domar inte är 
optimala då de endast tar sikte på en regel i en medlemsstat. Detta borde 
dock inte avskräcka domstolen när de får ännu en skatteregel framför sig.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Vanistendael s. 54-66. 
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4 Vändningen 

4.1 Marks and Spencer 

Fallet rör det engelska reglerna om group relief. Reglerna stadgade att ett 
dotterbolags förluster kan räknas av mot moderbolagets vinster under 
förutsättningen att båda bolagen har Storbritannien som hemviststat. 
Omständigheterna i fallet var följande. Marks and Spencer hade efter ett par 
års tid av förluster bestämt sig för att avsluta en del av sin 
utlandsverksamhet. Detta skedde genom att företaget överlät det franska 
dotterbolaget till en utomstående köpare och likviderade de tyska och 
belgiska dotterbolagen. Ingen av dotterbolagen bedrev verksamhet i 
Storbritannien. Således nekades moderbolagets avdrag för dotterbolagens 
förluster vid beräkningen av beskattningsunderlaget.74  

Frågan var om de engelska reglerna inskränkte etableringsrätten. EGD 
inledde med att konstatera att koncernavdraget medförde en skattelättnad för 
koncernen. De brittiska myndigheternas nekande bedömdes inskränka 
etableringsrätten då den nationella regeln utgjorde ett hinder i utövandet av 
denna.75 

Gällande rättfärdigandet fastslog domstolen att reglerna var i enlighet med 
territorialprincipen (förlustavdrag ges ifall eventuella vinster beskattas i 
territoriet) men, detta kunde inte i sig rättfärdiga avdragsförbudet. I första 
hand hävdade Storbritannien och dess allierade att vinster och förluster ska 
behandlas symmetriskt i skattehänseende inom ett skattesystem med mål att 
säkerställa en rättvis fördelning mellan medlemsstaternas beskattningsrätt. I 
andra hand hävdades det att ifall förlusten även skulle beaktas i 
moderbolagets hemland skulle det finnas en risk för dubbla avdrag. I sista 
hand argumenterade man att ifall dotterbolagets hemland beaktar förlusten 
kan det bli tal om skatteundandragande. Domstolen beaktade de tre 
grunderna tillsammans och nådde fram till slutsatsen att de engelska 
reglerna var ägnade att uppnå ett legitimt syfte.76  

Avseende proportionalitetstestet fastslog domstolen att reglerna bedöms 
vara oproportionerliga ifall möjligheterna att beakta förlusterna är uttömda 
eller när inga möjligheter finns till att utnyttja förlusterna i framtiden vare 
sig av moder- eller dotterbolaget i dess hemland. Lagstiftning riktad mot 
rent konstlade upplägg, där subjektet i fråga kringgår nationell lagstiftning i 
syfte att erhålla skatteförmåner anses vara förenligt med gemenskapsrätten. 
Domstolen ansåg att mindre inskränkande åtgärder kräver harmonisering.77 

                                                 
74 C-446/03 p. 20 – 25. 
75 C-446/03 p. 32 – 34. 
76 C-446/03 p. 40, 43 – 51. 
77 C-446/03 p. 53 – 58. 
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4.2 Rewe Zentranfinanz 

Fallet rör tyska värdeminsknings regler avseende andelsinnehav. Reglerna 
stadgade att nedskrivning på andelsinnehavet avseende tyska bolag 
beaktades fullt ut skattemässigt vid beräkning av moderbolagets 
beskattningsunderlag. Däremot kunde utländska innehav endast utnyttjas 
upp till en viss kvot, samt uppfylla vissa villkor såsom att förlusten först 
hade utjämnats mot vinster uppkomna i dotterbolagets hemland.78 

Domstolen fastslog inledningsvis att den tyska lagstiftningen visserligen 
erbjöd möjligheter till att beakta nedskrivningar på utländska innehav, men 
inte fullt ut och endast under vissa förutsättningar. Denna situation jämfört 
med en ren inhemsk situation ledde till att domstolen konstaterade att 
moderbolag i den första situationen gick miste om de likviditetsmässiga 
fördelar som lagstiftningen faktiskt innebar (vid rena inhemska fall). 
Skillnaden i lagstiftningen tog sikte på moderbolagets andelsinnehav och 
inte dotterbolagets hemvist. Detta innebar en skattemässig nackdel som 
avskräckte ifrån utlandsetableringar. De båda situationerna var även 
jämförbara eftersom det är moderbolagen som bär förlusten och de beskattas 
inte för dotterbolagets vinster. Sålunda bedömdes det att de tyska reglerna 
inskränkte etableringsrätten.79 

Avseende rättfärdigandet analyserades inledningsvis ifall den symmetriska 
behandlingen av vinster och förluster kunde rättfärdiga olikbehandlingen 
ovan. Det faktum att vinsterna inte beskattades i Tyskland utgjorde inte ett 
skäl för avdragsförbudet enligt domstolen. Vidare fastslog EGD att 
symmetrigrunden endast kunde tillämpas tillsammans med risken för dubbla 
avdrag och skatteflykt. Tyskland anförde i denna kontext att lagstiftningen 
är ägnad åt att motverka risken för dubbla avdrag (vilket är möjligt ifall 
avdrag beviljas i Tyskland). Domstolen accepterade inte detta då det var tal 
om två olika förluster i detta fall – moderbolagets förlust till följd av 
nedskrivningen och dotterbolagets rörelseförlust. Inte heller skatteflykt 
accepterades som en rättfärdigandegrund eftersom avdragsförbudet tog sikte 
på alla former av gränsöverskridande innehav. Även effektiv skattekontroll 
och upprätthållande av skattesystemets inre sammanhang framfördes av 
tyskarna utan framgång, då domstolen nekade det inre sammanhanget och 
framförde att direktivet om handräckning erbjöd det eftersökta målet om 
effektiv skattekontroll. Territorialprincipen nekades också eftersom fallet 
endast rörde den tyska lagstiftningen.80 

4.3 Oy Aa 

Fallet rör de finska koncernbidragsreglerna och är av särskild betydelse ur 
ett svenskt perspektiv då reglerna påminner om svensk lagstiftning. De 

                                                 
78 C-347/04 p.13-19. 
79 C-347/04 p.29-36. 
80 C-347/04 p.39-69. 
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finska reglerna förutsatte att båda parter d.v.s. moder- och dotterbolag var 
hemmahörande i Finland för att transaktionen skulle vara avdragsgillt för 
avsändaren och skattepliktig för mottagaren. I detta fall rörde det sig om 
koncernbidrag mellan ett finländskt dotterbolag och dess utländska 
moderbolag varvid avdraget nekades av de finska myndigheterna, vid 
beräkning av dotterbolagets beskattningsunderlag. Domstolen konstaterade 
att olikbehandlingen innebar en skattemässig nackdel för finska dotterbolag 
med utländska moderbolag, jämfört med dotterbolag som har ett finskt 
moderbolag. Fokus för olikbehandlingen var på moderbolagets hemvist och 
bedömdes sålunda inskränka etableringsfriheten.81 

Gällande rättfärdigandet anförde den finländska regeringen de tre grunderna 
som accepterades i fallet Marks and Spencer. Domstolen klargjorde att 
grunden om den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan 
medlemsstaterna inte ska tillämpas till ett systematiskt nekande av 
skattemässiga fördelar baserad på moderbolagets hemvist, utan grunden är 
acceptabel när syftet är att motverka transaktioner som allvarligt äventyrar 
grunden. Ett sådant scenario är för handen när företaget själv får avgöra i 
vilket land vinster och förluster skall beskattas, vilket är fallet med de finska 
reglerna, då det innebär vid ett avdragsgillt koncernbidrag att en del av 
dotterbolagets vinst automatiskt undantas från beskattningen i Finland. Risk 
fanns inte för dubbla avdrag då koncernbidragsreglerna ej täckte avdragsrätt 
för förluster. Emellertid befanns en risk för skatteundandragandet då 
domstolen kunde tänka sig att fiktiva upplägg skapas för att föra över 
vinster till lågskatteländer. Reglerna bedömdes även vara proportionerliga.82  

4.4 Acceptabla rättfärdigandegrunder 

De rättfärdigandegrunder som accepteras av EGD är endast ett fåtal och 
detta avsnitt ämnar redogöra för de likheter och skillnader som finns mellan 
de aktuella grunderna. De grunder som skall analyseras är – 1) 
skattesystemens inre sammanhang83, 2) förhindra skatteundandragande84, 3) 
effektiv skattekontroll85, 4) samt en väl avvägd fördelning av 
beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.86 

4.4.1 Det inre sammanhanget 

Det inre sammanhanget87 introducerades genom fallet Bachmann som anses 
vara en av de få gånger medlemsstaternas (i detta fall Belgien) grunder 

                                                 
81 C-231/05 p.31-32, 39. 
82 C-231/05 Oy AA p. 53 - 59, 64-65. 
83 C-204/90 Bachmann p.20 ff. 
84 C-446/03 Marks and Spencer p. 49. 
85 C-250/95 Futura Participants p. 31. 
86 C-470/04 N v. Inspecteur p. 42. 
87 Grunden innebär följande - avdrag för inbetalda premier till inhemska försäkringsbolag 
är möjliga i de fall utbetalningarna är skattepliktiga. Således förbjuds avdrag för premier till 
utländska bolag vars försäkringsbelopp är skattebefriade. 
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accepterades. Dock har domstolen fått kritik för grunden och har valt att 
kraftigt begränsa räckvidden88 då grunden frekvent nekats i efterföljande 
praxis förutom fallet Danner. Wattel presenterar en förklaring till detta, då 
han anser att grunden kan tolkas så att domstolen finner sig i en 
fragmentering av den inre marknaden, vilket är opassande sett till syftet med 
den inre marknaden.89 Van Thiel däremot menar att grunden möjliggör en 
kompensation för uteblivna statsinkomster. Vidare menar han också att 
Belgien tillät avdrag för gränsöverskridande försäkringsinbetalningar även i 
de fall beloppen var skattefria i dubbelbeskattningsavtalen med 
Nederländerna och Frankrike vilket innebär att grunden i sig inte var 
rättfärdigande.90  

Grunden anses vara överflödig då de flesta medlemsstater fördelat 
beskattningsbefogenheterna i dubbelbeskattningsavtalen, vilket medför att 
det inre sammanhanget inte krävs på en individuell nivå.91 För att det inre 
sammanhanget skall kunna rättfärdiga en omtvistad skatteregel skall 
sambandet vara verklig och röra en och samma skatteskyldig på samma nivå 
i skattesystemet.92 Slutligen bör syftet vara ett allmänt intresse för att 
grunden skall accepteras. Domstolen verkar i denna kontext acceptera 
intressen som rör skattesystemet. Men detta ändrar ändock inte det faktum 
att grunden försöker rättfärdiga regler ur ett offentligt finansperspektiv 
något som är irrelevant sett till den inre marknaden.93 Grunden är numera 
utspelad men, en teori påstår att grunden fått nytt liv genom den 
skatterättsliga territorialitetsprincipen och den väl avvägda fördelningen av 
beskattningsbefogenheterna.94  

4.4.2 Den skatterättsliga territorialitetsprincipen 

Territorialprincipen innebär i hårda ordalag att avdrag ges i de fall 
inkomsterna beskattas inom territoriet. Grunden medför att ifall ett 
nationellt skattesystem är ordnad enligt principen rättfärdigar detta den 
omtvistade skatteregeln.95 Den är till karaktären inte att ses som ett 
ytterligare rättfärdigandegrund utan mer som ett ramverk för regler som 
hamnar utanför EGF något liknande den kända Kech principen96 (fri 
rörlighet av varor). En tolkning menar att grunden i själva verket är en nyare 

                                                 
88 Se bl.a. C-80/94 Wielockx, C-35/98 Verkooijen, C-168/01 Bosal Holding samt C-319/02 
Manninen. 
89 Wattel s. 141-142. 
90 Van Thiel s. 281. 
91 Van Thiel s. 281. 
92 Rabe s. 250 – 251. 
93 Van Thiel s. 281. 
94 Wattel s. 144. 
95 C-250/95 p. 20-22. 
96 Kech principen innebär att nationella bestämmelser som begränsar eller förbjuder vissa 
försäljningsformer inte kan anses hindra handeln mellan medlemsstaterna, förutsatt dels att 
dessa bestämmelser är tillämpliga på samtliga berörda näringsidkare som bedriver 
verksamhet inom det nationella territoriet, dels att de såväl rättsligt som faktiskt påverkar 
avsättningen av inhemska varor och varor från andra medlemsstater på samma sätt – de 
förenade målen Kech och Mithouard C-267 och C-268/91. 
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form av det inre sammanhanget. Detta då matchning av vinster och förluster 
accepteras i enlighet med principen samt att domstolen har efter fallet 
Futura i det närmaste ångrat sig precis på samma sätt, som man gjorde med 
det inre sammanhanget och begränsat97 grundens räckvidd till att omfatta 
endast en skatteskyldig och samma skattesituation. Grunden lades på hylla 
för en tid inom skatteområdet men var frekvent använd i socialförsäkrings 
mål. Slutsatsen blev att ifall den territoriella balansen inte upprätthålls skulle 
detta på sikt kunna leda till en urholkning av skattebasen och allvarligt 
äventyra välfärdsprogrammen men, även leda till en osund 
skattekonkurrens. Grunden har i senare praxis återkommit men, kan aldrig i 
sig utgöra ett rättfärdigande av ett förbud mot förlustavdrag vid 
gränsöverskridande situationer såsom domstolen markerat i fallet Marks and 
Spencer och får dessutom aldrig innebära att den skatteskyldige går miste 
om förlustavdraget (”always somewhere”). Principen i sig innebär att det är 
förenligt med gemenskapsrätten att förbjuda förlustavdrag vid 
gränsöverskridande situationer då det utländska dotterbolagets vinster inte 
beskattas i moderbolagets hemland vilket medför att medlemsstater skall 
ersätta utländska bolag den skatt de betalat för vinster uppkomna där något 
som domstolen vägrat. Men, grunden är inte längre att ses som en Kech 
variant då domstolen accepterat den som en form av symmetrisk behandling 
inom skattesystemet och tillämpas beroende på det resultat som eftersöks.98 

4.4.3 Fördelningen av beskattningsrätten 

Grunden uppkom i fallet Marks and Spencer och tolkas som ett 
rättfärdigande av att medlemsstaterna behandlar obegränsade och 
begränsade skatteskyldiga olika med hänvisning till territorialitetsprincipen. 
Det gemensamma med föregående grund är att ändamålet som rättfärdigar 
inskränkningar i denna kontext är den skatterättsliga territorialitetsprincipen. 
Att medlemsstater är fria att vidta åtgärder med mål att bevara denna 
avvägning mellan varandra innebär dock inte att säkerställandet får medföra 
diskriminering. Domstolens acceptans och tillämpning av grunden kan 
tolkas som att medlemsstater får vidta åtgärder för att skydda sig från dels 
obefogade förluster av beskattningsrätten avseende inkomster som haft sitt 
ursprung i dess territorium samt vid obefogade försvinnanden av förluster 
och utgifter som inte är hänförliga till dess territorium med andra ord en 
urholkning av skattebasen.99 

4.4.4 Skillnaden? 

Ifall denna tolkning visar sig vara den rätta så skulle det innebära att 
domstolen har i säkerställandet av beskattningsbefogenheterna i själva 
verket en ny identitet för det inre sammanhanget och den skatterättsliga 
territorialitetsprincipen, samt att ifall syftet med åtgärder sägs vara att 
förhindra ovanstående situationer är dessa grunder egentligen syftade mot 

                                                 
97 Se för närmare redogörelse bland annat C-168/01 Bosal Holding p. 37 -39. 
98 Wattel s. 144-151. 
99 Wattel s. 151-153. 
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kringgåenden av nationell skattelagstiftning. Wattel tolkar detta som att det 
egentligen inte finns någon skillnad mellan de tre grunder som nu 
diskuterats, utan att det snarare handlar om att så länge skatteområdet inte 
harmoniseras är det fritt fram för medlemsstater att bevara skatteterritorium 
mot territoriella missar av vinster och förluster. Wattel går vidare och menar 
att i de fall domstolen inte accepterar ett skatterättsligt inre sammanhang 
utan såsom vi sett i Marks and Spencer hänvisar istället till att en förlust 
måste vara möjlig för avdrag någonstans går den utöver sina befogenheter. 
Domstolen har en tolkande roll och går utöver sin tidigare praxis och roll 
när den hänvisar till denna ”somewhere principen”.100 

Åsikterna går isär inom litteraturen ifall detta är rättsläget. Van Thiel menar 
att man bör ta de gränsöverskridande hindren som en utgångspunkt istället 
för den internationella skatterätten och dess förlust av statsfinanser. En 
utgångspunkt i linje med det senare alternativet är opassande för visionen 
om en inre marknad fri från handelshinder. Skattekonkurrensen behöver inte 
bli verklighet då medlemsstaterna kan genom harmonisering i rådet både 
minska de handelshinder som ännu återfinns vid gränsöverskridande 
situationer, samt avvärja de risker som finns för ett så kallad ”race to the 
bottom”.101 

Att grunderna den skatterättsliga territorialitetsprincipen och säkerställandet 
av fördelningen av beskattningsbefogenheterna är nyare former av det inre 
sammanhanget förnekas. Dessa nya grunder handlar i själva verket om den 
uppdelning som gjorts mellan medlemsstaterna genom 
dubbelbeskattningsavtal. Sålunda var domstolens domar i både fallen Futura 
och Bosal Holdning korrekta.102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100 Ibid s. 153 -156. 
101 Van Thiel s. 282. 
102 Ibid. 

 26



5 Utvecklingen, filialer 

5.1 Deutsche Shell 

Deutsche Shell, ett bolag med säte i Tyskland bedrev verksamhet i Italien 
genom en filial som överfördes till ett helägt dotterbolag som i sin tur 
överförde driftstället till en utomstående köpare. Som en följd av 
överlåtelsen drabbades moderbolaget av valutakursförluster vilket inte 
kunde utnyttjas i Italien då italienarna inte beaktade valutakursförluster 
(bokföringen var i italiensk valuta.) Förlusten beaktades ej heller hemma i 
Tyskland eftersom filialen föll under ett undantag både enligt lagstiftningen 
och dubbelbeskattningsavtalet.103 
 
Frågan gällde huruvida de tyska reglerna inskränkte etableringsrätten. EGD 
inledde med att fastslå att det löper på den nationella domstolen att bedöma 
ifall en valutakursförlust är för handen vilket i sådana fall får anses vara en 
ekonomisk förlust. EGD skulle endast analysera ifall nämnda lagstiftning 
inskränkte etableringsrätten. I denna kontext påtalade domstolen att den 
tyska lagstiftningen medför ännu en risk för företagen vid 
gränsöverskridande etablering i de fall en annan valuta används. Trots 
uppdelningen av ansvaret mellan EGD och den nationella domstolen 
fastslog EGD att Deutsche Shell lidit en ekonomisk förlust till följd av 
valutakursförlusten som inte kunde utnyttjas vid beräkningen av det tyska 
beskattningsunderlaget vilket inskränkte etableringsrätten.104 
 
Gällande rättfärdigandet anfördes från tyskt håll två argument. I första hand 
anförde tyskarna att ett beaktande av valutakursförlusterna riskerade 
skattesystemets inre sammanhang. I andra hand anförde de att den 
välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna 
utgjorde ett legitimt ändamål vilket bör respekteras. Ingen av de 
ovanstående argumenten accepterades av EGD. Gällande det första 
argumentet anfördes det att kopplingen i detta fall inte uppfyllde de villkor 
som förutsätts för tillämpningen av grunden. Avseende det andra 
argumentet påtalade domstolen att grunden i sig inte medför en plikt för 
Tyskland att beakta valutakursförlusten endast för att den inte beaktas i 
Italien, något som även rimmar illa med etableringsrätten. Vidare 
konstaterades att en medlemsstat inte är tvungen att iaktta andra 
medlemsstaters skatteregler vid utformningen av sitt eget. Däremot 
poängterade domstolen att i detta fall är det faktiskt endast i Tyskland 
förlusten kan beaktas då den inte drabbar det fasta driftstället vilket 
medförde att etableringsrätten inskränktes.105 
 

                                                 
103 C- 293/06 p. 9 – 22. 
104 C-293/06 p. 23 – 32. 
105 C-293/06 p. 34 – 35, 41 – 45. 
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Eftersom den första frågan besvarades jakande analyserades den andra 
frågan som gick ut på att utröna huruvida villkoren för beaktande av 
förlusten i Tyskland stred mot etableringsrätten. Även detta bedömdes som 
en inskränkning då reglerna avskräcker ifrån gränsöverskridande etablering. 
Samma två grunder anfördes som rättfärdigandegrunder samt risken för 
dubbla avdrag. Avdragsförbudet har ju sin bakgrund i att filialens inkomster 
inte beskattades i Tyskland, men ifall ett avdrag ges får företaget dubbla 
skattefördelar då förlusten undgår Italienarna. Domstolen accepterade inte 
argumentet eftersom de ansåg att Tyskland själv hade förhandlat bort sin 
beskattningsrätt vilket inte kan utgöra ett rättfärdigande för detta nekande.106 

5.1.1 Doktrinens kommentarer 

Fallet Deutsche Shell följer fallet Marks and Spencer:s tankegång eftersom 
domstolen återigen fastställer att fördragets regler inskränks när en verklig 
ekonomisk förlust varken kan utnyttjas i källstaten eller i hemvistsstaten. 
Domen kan även ha konsekvenser för andra medlemsstater eftersom 
Nederländerna också har likalydande lagstiftning som efter denna dom 
antagligen strider mot etableringsrätten. Det faktum att eventuella 
valutavinster inte är föremål för beskattning har ingen betydelse vilket 
domen tydliggör. Utgången i Deutsche Shell bygger på att filialen upphörde, 
vilket innebar att förlusten inte kunde utnyttjas mot framtida vinster.107 
Wimpissinger menar att utgången är ett bevis på domstolens så kallade 
”somewhere princip” och att det är av mindre betydelse att det handlar om 
utländsk verksamhet.108 Ifall man skulle bedöma situationen ur ett 
proportionellt perspektiv skulle den tyska lagstiftningen inte anses 
proportionerlig då möjligheten finns att beakta valutakursförluster ifall 
filialen varit belägen i Tyskland.109 Som en följd av domen är Tyskland nu 
tvungen att beskatta valutavinster ifall den inte vill belöna den geniala 
skatteplaneraren.110 

5.2 Lidl Belgium 

Omständigheterna vid den nationella domstolen var följande. Lidl Belgium, 
(nedan kallad Lidl) ett kommanditbolag med säte i Tyskland bedrev 
verksamhet i Luxembourg genom en filial som redovisade förlust. Lidl:s 
yrkanden om förlustavdrag vid beräkningen av beskattningsunderlaget 
nekades med hänvisning till att filialens inkomster inte beskattades i 
Tyskland. Frågan gällde ifall den tyska lagstiftningen stred mot 
etableringsrätten.111 

Domstolen konstaterade inledningsvis att filialen enligt 

                                                 
106 C-293/06 p. 46 – 53. 
107 Meussen, T.K. s. 233, 235 – 236. 
108 Wimpissinger s. 175. 
109 O´Shea - http://www.law.qmul.ac.uk/people/academic/docs/Deutsche_Shell_WTD.pdf. 
110 Terra & Wattel s. 656. 
111 C-414/06 p. 8-14. 
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dubbelbeskattningsavtalet bedömdes som ett eget rättssubjekt i enlighet med 
både internationell praxis och gemenskapsrätten. Därefter analyserades den 
tyska lagstiftningen och slutsatsen blev att förlustavdrag innebar en 
skatteförmån och att denna förmån begränsades till inhemska förluster vilket 
medför att bolag med utländsk verksamhet befinner sig i en sämre 
skattesituation. Således inskränkte det tyska avdragsförbudet 
etableringsrätten då reglerna avskräckte ifrån gränsöverskridande 
etablering.112  

Gällande rättfärdigandet anförde Tyskland att förbudet rättfärdigades i första 
hand med hänvisning till bevarandet av den välavvägda beskattningsrätten 
och i andra hand faran för dubbla avdrag. Som stöd för sin hållning anförde 
Tyskland att de inte hade befogenhet att beskatta filialens verksamheter 
enligt dubbelbeskattningsavtalet. Avseende den första grunden konstaterade 
domstolen att det inte strider mot gemenskapsrätten att endast tillämpa en 
medlemsstats lagstiftning vid fall av gränsöverskridande verksamhet samt 
att beskattningsrätten äventyras då företag ges möjligheter att avgöra vilken 
medlemsstat beskattningen skall ske i. Således accepterades den första 
grunden då domstolens ansåg att Lidl vid avdrag hade försatts i ett läge där 
företaget kunde avgöra var vinsterna skulle beskattas vilket äventyrade 
symmetrin mellan medlemsstaterna. Risken för dubbla avdrag var enligt 
domstolen stor i detta fall då filialen fortfarande bedrev verksamhet 
(skillnaden i detta fall jämfört med Marks and Spencer) vilket innebär att 
företaget drar fördel av avdraget den dag filialen åter visar vinst. Avgörande 
i denna kontext är det faktum att Lidls ombud uppgav att det yrkade 
förlustavdraget nu faktiskt kvittats mot vinster. Detta innebar att även den 
andra grunden accepterades. Angående ifall de tre grunderna i Marks and 
Spencer var kumulativa fastslogs det att situationerna där de tre grunderna 
kan åberopas varierar vilket medför att det vore orimligt med ett sådant 
krav.113   

Avseende proportionaliteten gick åsikterna i sär. Generaladvokat Sharpston 
ansåg visserligen att syftet med lagstiftningen överensstämde med 
grunderna för domslutet, men att åtgärden var alltför långtgående. Sharpston 
argumenterade för att proportionalitetsprincipen bör beaktas särskilt vid 
gränsöverskridande situationer då de normalt utesluts ifrån den nationella 
möjlighet som finns att tillgå. Hon gick vidare och fastslog att nämnda 
lagstiftning innebär att ett företag beskattas för högre summor än dess 
faktiska nettovinst och att detta inte kan anses fylla kraven på 
proportionalitet. Enligt generaladvokaten fanns det mindre ingripande 
åtgärder (som existerat i äldre tysk lagstiftning) genom att Tyskland 
påbjuder förlustavdraget för att sedan ta tillbaka det beviljade summan till 
beskattning när filialen åter visar vinst samtidigt. Även om detta skulle 
påverka symmetrin mellan medlemsstaternas beskattning så skulle denna 
skada vara både begränsad i tid och effekt. Generaladvokaten stödde sig på 
det lilla utrymme som ges från Marks and Spencer fallet, där domstolen 

                                                 
112 C-414/06 p. 21 – 26. 
113 C-414/06 p. 29 – 42. 

 29



påpekade att nationell lagstiftningen är alltför långtgående när inhemska 
möjligheter har uttömts samt att man även i samma fall erkände det faktum 
att nekandet av förlustavdrag såsom i detta fall medför likviditetsnackdelar 
för det aktuella företaget.114 Domstolen däremot tvivlade på huruvida Lidl 
verkligen uttömt alla inhemska möjligheter. EGD analyserade den 
luxemburgska rätten och fann att Lidl inte uttömt alla de nationella 
möjligheterna då det för det första fanns en möjlighet att kvitta förlusten 
mot vinster nästkommande beskattningsår men, även att de faktiskt hade 
kvittat förlusten som var aktuell vid fallet mot vinster som uppkom senare 
beskattningsår.115 

5.2.1 Doktrinens kommentarer 

Meussen har jämfört mellan domstolens dom i Deutsche Shell och 
generaladvokatens förhandsavgörande i Lidl och poängterar att den senares 
slutsats stöds på en felaktighet. Detta då generaladvokaten anser att 
utländska dotterbolag och filialer skall behandlas lika. Meussen menar i 
detta avseende att domen i Deutsche Shell är den rätta då den följer Marks 
and Spencer till punkt och pricka med kraven på en verklig ekonomisk 
förlust. Meussen framför stark kritik mot generaladvokaten avseende hennes 
tolkning av etableringsrätten. I denna kontext menar han att 
generaladvokaten uppställer en alltför låg tröskel avseende åsidosättande av 
etableringsrätten, något som även kommissionen håller med om. Han anför 
att etableringsrätten inte inskränks i detta fall då utländska dotterbolag och 
filialer inte kan behandlas lika. De båda situationerna är inte desamma, som 
exempel nämner han att på filialer tillämpas två rättsordningar, till skillnad 
mot dotterbolag (förutsatt att dotterbolaget endast bedriver verksamhet i sitt 
eget hemland.) Dessutom menar han att Tysklands nekande av 
förlustavdraget är i enlighet med territorialitetsprincipen.116 Som stöd 
nämner han EGD:s domar i både Columbus Container och Kerckhaert och 
Morres där EGD uttalade att både undantagsmetoden och kreditmetoden är 
förenliga med gemenskapsrätten.117 Schön å andra sidan argumenterar för 
att denna så kallade symmetri av vinster och förluster som EGD accepterat 
efter Marks and Spencerdomen är ett hot mot unionens ambitioner om en 
reell inre marknad då dessa åtgärder driver ett företags investeringar endast 
till en medlemsstat. Med andra ord så menar Schön att denna symmetri har 
en avskräckande verkan på gränsöverskridande investeringar. Lösningen går 
enligt Schön ut på att skattesystem inom unionen skall baseras på en ability-
to-pay (förmågan att betala) princip som inte tolererar skillnader i 
skattebehandlingen mellan utländska och inhemska vinster och förluster 
(den inre marknaden). Varje sådan skillnad måste då enligt Schöns tes 
rättfärdigas men, inte på grundval av de grunder som accepterades i Marks 
and Spencer. Vidare anser han att faran för dubbla avdrag undviks genom 
ett återtagandesystem.118 Wimpissinger menar att Sharpstons 
                                                 
114 Generaladvokatens förslag till avgörande, C-414/06 p. 19 – 32. 
115 C-414/06 p. 44 – 52. 
116 Meussen s. 233-234. 
117 Se både C-298/05 p. 45 samt C-513/04 p. 22. 
118 Schön s.825, 829-830. 
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förhandsavgörande följer i spåren av ett domslut i ett liknande fall som Lidl 
från den österrikiska högsta domstolen där, slutsatsen blev att 
dubbelbeskattningsavtal endast är tillämpliga på positiv inkomst, eftersom 
det skulle medföra en högre skattebörda ifall dubbelbeskattningsavtal även 
skall inkludera negativ inkomst vilket, inte är syftet med dessa typer av 
avtal.119 Meussen är naturligtvis av en annan åsikt då han menar att Schöns 
lösning baseras på en harmonisering av den direkta beskattningen inom EU, 
något som Meussen vill motverka. Han välkomnar sådana åtgärder men, 
poängterar att åtgärderna skall komma från medlemsstaterna och inte 
påtvingas dem från Bryssel. Meussen hävdar att Sharpston förverkligar 
Schöns ambitioner med sitt förhandsavgörande, men tillägger att den praxis 
som nu är verklighet efter Marks and Spencer är den att föredra.120  

Wimpissinger angriper domstolen för att man behandlat fasta driftställen 
som enskilda enheter och menar att denna slutsats går helt emot 
internationella skatterättsliga principer. Lang däremot är av åsikten att det 
även efter denna dom fortfarande är oklart hur långt moderbolagets 
hemlands subsidiära skyldighet sträcker sig för att erbjuda det inhemska 
företaget förlustutjämning för förluster uppkomna hos en utländsk filial. 
Räcker det med att sådana regler existerar i det senare landet eller skall det 
vara tal om tillämplighet eller faktiskt utnyttjande?121   

5.3 Krankenheim am Wannsee 

KR Wannsee (nedan kallad KR) är ett tyskt bolag med ett fast driftställe i 
Österrike som under en period uppvisade förlust, vilket beaktades vid 
beräkningen av skatteunderlaget i Tyskland. Avdragen återfördes när det 
fasta driftstället åter visade vinst enligt då tillämpliga tyska regler. Vidare 
beskattades bolaget i Österrike utan beaktande av underskottsavdragen då 
tillämpliga österrikiska bestämmelser endast beaktar underskott i de fall 
dessa inte tas hänsyn till i hemvistsstaten. Det fasta driftställets inkomster 
beskattades inte av tyskarna det aktuella året på grund av ett undantag i det 
tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet.122 

Frågan var om denna återföring stred mot etableringsrätten. Då Österrike 
ännu vid tiden för ärendet inte var medlemmar i EU tillämpades artikel 32 i 
EES-avtalet. Artikeln har enligt domstolen samma innebörd som 
etableringsrätten. Domstolen konstaterade inledningsvis att bolaget hade 
beviljats en skattemässig fördel genom att underskotten beaktades i 
Tyskland utan hänsyn till var det fasta driftstället var belägen. Dock var det 
så i detta fall att domstolen bedömde fördelen vara för intet då de beviljade 
avdragen återtogs till beskattning vid vinst i Österrike. Återföringen ansågs 
avskräcka från gränsöverskridande etablering då utlandsetableringar 
behandlades sämre än nationella verksamheter vilket medför en 

                                                 
119 Wimpissinger s. 176. 
120 Meussen s. 235. 
121 Lang s. 109. 
122 C-157/07 p. 13 – 22. 
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inskränkning av etableringsrätten.123 

Vid rättfärdigandet framförde den tyska domstolen att återföringen är en 
konsekvens av att det fasta driftställets inkomster inte beskattas i Tyskland. 
Detta tyder på att återföringen har ett direkt, personligt, och materiellt 
samband mellan det medgivna förlustavdraget och återföringen av 
densamma vid vinst. Tyskarna avslutade med att konstatera att 
inskränkningen rättfärdigas då den avser att säkerställa skattesystemets inre 
sammanhang och är både fullständig symmetrisk och proportionell då 
återföringen är det belopp som beviljats vid avdraget. EGD återknöt till 
fallet Deutsche Shell gällande medlemsstaternas förhållande till 
etableringsrätten vid utformningen av de nationella skattereglerna. 
Domstolen konstaterade att inskränkningen i detta fall skett på den 
Österrikiska sidan som en följd av uppdelningen som gjorts mellan 
medlemsstaterna enligt avtalet. Att det fasta driftstället överlåtits med 
kvarvarande underskott inverkade inte på resonemanget kring 
skattesystemets inre sammanhang. Därmed utgjorde artikel 32 i EES-avtalet 
inget hinder mot den tyska lagstiftningen.124  

5.3.1 Doktrinens kommentarer 

Lang påpekar att domstolens acceptans av det inre sammanhanget följer i 
spåren av domstolens agerande i fallet Wielockx125, där denna grund 
accepterades. Vid en jämförelse av fallen Lidl Belgium och KR kan man 
urskönja att symmetrigrunden är densamma, men den eller de grunder som 
rättfärdigade den nationella skatteregeln skiljer sig åt. En slutsats som kan 
dras är att två av de tre grunderna i Marks and Spencer kan bytas ut mot den 
nygamla grunden det inre sammanhanget. Som stöd för detta anger Lang att 
risken för dubbla avdrag och den välavvägda fördelningen av 
beskattningsbefogenheter accepterades i Lidl. Skillnaden mellan de två 
ovannämnda fallen är istället argumenteringen kring det faktiska 
utnyttjandet av förluster. Den klagande parten föll i Lidl då de vid 
domstolsförhandlingarna hade uppgivit att de aktuella förlusterna faktiskt 
hade kvittat mot senare uppkomna vinster. KR avviker från Lidl eftersom 
domstolen anser att det ligger på värdlandets axlar att erbjuda 
förlustutjämning även om hemvistsstaten inte gör detta. Lang ställer sig 
frågande till domstolens resonemang kring medlemsstaternas skyldigheter 
avseende de fiskala hindren som uppkommer vid gränsöverskridande 
handel. Domstolen återknöt ju som bekant i denna kontext till Deutsche 
Shell och avslutade med att konstatera att ifall det måste vara någon stat 
vars skyldighet är att undanröja problematiken så är det värdlandets. Fallet 
Lidl är ju det solklara exemplet på att det kan uppkomma vissa situationer 
där bedömningen ger vid handen att hemvistsstaten är bäst lämpad att 
undanröja problematiken. Istället kvarstår frågan i vilka fall hemvistsstaten 
bör träda in i ärendet. Lang är av åsikten att domstolen med hjälp av 

                                                 
123 C-157/07 p. 23-24, 34 – 39.  
124 C-157/07 p. 41 – 47, 51 – 55. 
125 Se i detta sammanhang C- 80/94 p. 25. 
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dubbelbeskattningsavtalen tar sikte på att bygga upp en praxis där 
medlemsstaterna under vissa förutsättningar skall vara skyldiga till att 
erbjuda gränsöverskridande förlustutjämning. Dubbelbeskattningsavtalen är 
dock inte det rätta verktyget för detta på grund av en rad olika skäl. I första 
hand eliminerar inte dubbelbeskattningsavtalen riskerna för dubbla 
förlustavdrag, samt att avtalen ej heller erbjuder möjligheter för 
förlustutjämning. I andra hand har domstolen enligt egen praxis126 inte 
befogenhet att tolka dubbelbeskattningsavtal. Vidare är själva domstolens 
mål ett problem då den går stick i stäv med domstolens etablerade praxis 
gällande likabehandlingen mellan inhemska och gränsöverskridande 
transaktioner.127 

Då Lang anar vissa motsägelser i domstolens praxis argumenterar han 
istället för en annan typ av arbetsmetod. Domstolen bör enligt denna metod 
endast analysera skattelagstiftningen i en medlemsstat och ignorera hur det 
ser ut i den andra inblandade medlemsstaten i ärendet. I denna del anför 
Lang att då den direkta beskattningen inte är föremål för harmonisering 
inom unionen kan resultatet av domstolens valda metoder aldrig leda till de 
mål som domstolen uppställt. Resultatet är att det alltid blir 
dubbelbeskattning eller ingen beskattning alls. Vidare finns det heller inga 
några harmoniserade regler kring hur en förlust skall beräknas. På grund av 
dessa omständigheter bör inte domstolen ta på sig lagstiftarens roll. 
Domstolen behöver inte ta på sig denna roll. Ifall de följer Langs föreslagna 
metod blir resultatet allt som oftast dubbelbeskattning eller ingen 
beskattnings alls, vilket utgör ett incitament till lagstiftning. Vidare menar 
Lang att ifall endast en medlemsstats lagstiftning iakttas kommer detta att 
öppna upp möjligheter för en europeisk skatteplanering. Slutsatsen blir att 
modellens konsekvenser kommer att fungera som ett incitament för 
harmoniseringsåtgärder.128  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Se i denna kontext Columbus Container och Amurta. 
127 Lang s. 109-110. 
128 Ibid. 
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6 Utvecklingen, dotterbolag 

6.1 Société Papillion 

Fallet rör de franska reglerna om fiskal konsolidering.129 Omständigheterna 
i fallet var följande. Papillion ett bolag med säte i Frankrike ägde ett 
holländskt dotterbolag som i sin tur ägde ett franskt bolag. Tanken var att 
ansluta alla bolagen till konsolideringen. Detta nekades dock med 
hänvisning till att det holländska dotterbolaget saknade ett fast driftställe i 
Frankrike. Det faktum att det holländska bolaget inte skulle räknas med i 
konsolideringen saknade betydelse. En konsekvens av nekandet var att 
Papillions vinster och förluster inte kunde kvittas mot de andra franska 
bolagens.130 

Frågan gällde huruvida reglerna stred mot etableringsrätten. Domstolen 
inledde med att klargöra att frågan ställd av, den nationella domstolen inte 
gällde huruvida, en vägran att inkludera det holländska bolaget i 
konsolideringen stred mot etableringsrätten, utan det faktum att det 
mellanliggande bolaget, i detta fall det holländska bolaget, är anledningen 
till varför moderbolaget inte kan konsolidera sina vinster och förluster. 
Vidare konstaterades att den franska modellen med konsolidering medför en 
skattefördel då den möjliggör ett omedelbart beaktande av förluster 
uppkomna inom koncernen. Domstolen anförde vidare att systemet gör 
skillnad på huruvida moderbolaget innehar de indirekt ägda andelarna via ett 
franskt eller utländskt bolag. Den franska regeringen anförde att de både 
situationerna inte är jämförbara eftersom det utländska bolaget inte är 
skatteskyldigt i Frankrike. En acceptans av den franska regeringens 
argument skulle urholka etableringsrätten utan domstolen analyserade 
istället huruvida de båda situationerna är jämförbara med beaktande av 
omständigheter såsom ändamålet med den nationella lagstiftningen i syfte 
att utröna ifall diskriminering var för handen. Reglernas ändamål var att så 
långt som möjligt jämställa en koncern med ett bolag med flera filialer. 
Ändamålet bedömdes dock kunna uppfyllas både i en nationell kontext som 
i en gemenskapsrättslig sådan vilket inskränkte etableringsrätten.131 

Gällande rättfärdigandet anfördes från tyskt och nederländskt håll de tre 
grunderna i fallet Marks and Spencer, vilket domstolen avvisade i sin helhet. 
Detta eftersom grunderna hänför sig till fall där frågorna rört förluster 
                                                 
129 innebär att bolagsvinsterna i en konsoliderad koncern samlas upp i koncernens 
moderbolag där vinster och förluster i Frankrike konsolideras. Kraven för inträde i 
konsolideringen är att bolagen bör vara franska skatteskyldiga samt att bolagen bör vara till 
95 procent direkt ägd antingen av moderbolaget eller av andra franska bolag. 
Möjligheterna till indirekt ägande finns också då för franska bolag eller utländska bolag 
med ett fast driftställe beläget i Frankrike.  

130 C-418/07 p. 7 – 13.  
131 C- 418/07 p. 17 – 32.  
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uppkomna i en annan medlemsstat och risken för skatteundandragande varit 
aktuella. Fransmännen påtalade dock att de franska reglerna rättfärdigades 
av syftet att uppehålla skattesystemets inre sammanhang. De hävdade att 
ifall det utländska bolagets förluster även ska konsolideras kan förlusterna 
beaktas två gånger under ett system ägnat åt att underlätta beskattningen för 
bolag skattskyldiga i Frankrike. Vidare anförde de att ifall konsolidering är 
tillämplig kan bolagen inte längre vidta vissa andra åtgärder och att en av 
fördelarna med systemet ur lagstiftarens synvinkel är att det förhindrar 
dubbla avdrag av förluster uppkomna hos de franska bolagen. Avseende en 
utländsk förlust kan den komma att beaktas två gånger, först i form av ett 
förlustavdrag från det utländska bolaget och sedan som ett avdrag för 
värdeminskning av andelsinnehavet hos det franska moderbolaget. 
Domstolen fann att det direkta sambandet var för handen och godtog 
grunden det inre sammanhanget.132 

Gällande proportionalitetstest anfördes administrativa svårigheter från 
franskt håll i att utröna om en förlust dragits av två gånger då utländska 
bolag är mellanbolag. Domstolen avvisade detta på tre grunder, för det 
första, att praktiska svårigheter i sig inte kan rättfärdiga en inskränkning, 
det andra att det inom gemenskapsrätten finns direktiv som erbjuder bistånd 
mellan de nationella myndigheterna och för det tredje att myndigheterna 
kan uppställa att den skatteskyldige ska bevisa att förlusten inte varit 
föremål för dubbla avdrag. Således fann domstolen att det fanns mindre 
inskränkande åtgärder för handen vilket medförde att de franska reglerna 
stred mot etableringsrätten då de var alltför långtgående.133 

6.1.1 Doktrinens kommentarer 

Utgången är en aning överraskande med tanke på att det inre sammanhanget 
utgjorde grunden för rättfärdigandet, något som doktrinen ansåg omöjligt 
efter Oy Aa. En annan iakttagelse är det faktum att den franska domstolen 
utelämnade hänvisningar till domstolens praxis (framförallt gällande det 
inre sammanhanget) något som kan förklaras med att man eftersökte en 
neutral bedömning från EGD. Men, underställningen från den franska 
domstolen är ändock väldig positiv då de flesta nationella domstolar ej valde 
att gå samma väg eftersom rättsläget vid tiden för förhandsbeskedet 
bedömdes som given.134 Som ovan visats har det gällande det inre 
sammanhanget konstaterats att tidigare rättspraxis i princip spelat ut denna 
grund. Utgången i både KR samt fallet Papillion visar att EGD möjligtvis 
återigen börjat acceptera grunden. En åsikt som framförs inom doktrinen är 
det faktum att omständigheterna i nämnda fall påminner om det svenska 
fallet X AB & Y AB135 då den franska domstolen valde att utforma 

                                                 
132 C- 418/07 p. 34 – 51.  
133 C- 418/07 p. 52 – 63.  
134 Brokelind s. 536 – 537. 
135 C-200/98 – rörde svenska koncernbidragsregler som bedömdes inskränka 
etableringsrätten, då reglerna samt dubbelbeskattningsavtalet förbjöd avdragsgilla 
koncernbidrag mellan svenska dotterbolag i de fall denne ägdes av ett helägt mellanbolag 
verksam i mer än en medlemsstat. Syftet var att förhindra att bolaget kunde utnyttja alltför 
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frågeställningen utifrån fransk synvinkel d.v.s. reglerna ses som så kallade 
exitregler. Utgången hade möjligtvis blivit annorlunda om frågorna istället 
tog sikte på värdlandet, med förbudet mot utländska bolag att räknas med i 
den franska konsolideringen.136  

Fransk företagsbeskattning har gynnats av utgången då en rad oklarheter har 
retts ut. I de fall dotterbolagen ägs av mellanbolag från tredje länder väntas 
inte domen innebära några förändringar av rättsläget då fallet inte tolkades 
utifrån fri rörlighet av kapital. Däremot ändras rättsläget i de fall 
mellanbolagen är etablerade i EES-länderna och ett tillämpligt 
dubbelbeskattningsavtal är för handen då detta innebär att ett 
informationsutbyte existerar mellan de nationella skattemyndigheterna. 
Fallet berörde inte vissa andra scenarion av betydelse för 
företagsbeskattningen137, däremot ligger ett holländskt fall,138 som 
behandlar de fall då ett utländskt dotterbolag kan inkluderas i en 
konsolidering, på domarnas bord i Luxembourg. För den händelse att EGD 
bedömer att den aktuella holländska lagstiftningen strider mot relevant frihet 
(antagligen prövas fallet utifrån etableringsrätten) väntas konsekvenserna 
överstiga fallet Papillions utgång, dock med de förutsättningar som blivit 
praxis efter Marks and Spencer.139 Lang noterar att proportionalitetstestet 
tidigare inte spelat en så vital roll inom den direkta beskattningen, men att 
det numera är rätt så vanligt att ta hänsyn till de nationella skattereglernas 
proportionalitet. Detta har sin grund i att domstolen ändrat sitt 
förhållningssätt. Numera accepterar EGD allt oftare olika 
rättfärdigandegrunder framförallt inom gränsöverskridande 
förlustutjämningens område och då är domstolen skyldig att även testa 
reglernas proportionalitet.140 Gällande tillsyn som en rättfärdigandegrund är 
det numera praxis att domstolen hänvisar till de olika direktiv som finns för 
att underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter och 
underkänna grunden gällande proportionaliteten.141 Lang påpekar att de 
problem som de nationella reglerna medför ett företags likviditet inte längre 
tas till hänsyn av domstolen och som stöd för sitt argument nämner han 
domstolens agerande i fallet Lidl.142 

 

 

                                                                                                                            
många förmåner genom de olika tillämpliga dubbelbeskattningsavtalen. Den svenska 
regeringen medgav under förhandlingarna att lagstiftningen stred mot EG-rätten.   
136 Hilling s. 400  
137 Såsom t.ex. ifall mellanbolagets inhemska lagstiftningen inkluderar det franska 
dotterbolagets i dess konsolidering. För fler scenarion se Durand & Rutschmann. 
138 C-337/08  X Holding Bv v. Staatssecrataris van Financien. Begäran inkom till EGD den 
21 juli 2008. Det Holländska bolaget X ville inkludera sitt belgiska dotterbolag i sin 
konsolidering något som de holländska myndigheterna nekade. 
139 Durand & Rutschmann s. 125 – 128.  
140 Lang s. 110. 
141 Se i detta sammanhang C-334/02 p. 13.  
142 Lang s. 112. 
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6.2 Steko Industriemontage 

Fallet rör tyska värdeminskningsregler avseende utländska innehav. STEKO 
Industrimontage (hädanefter STEKO), ett bolag med säte i Tyskland hade 
ett innehav i ett utländskt bolag. Innehavet understeg tio procent och det var 
oklart huruvida innehavet gällde ett land inom gemenskapen eller inte. 
Kursvärdet hade under en längre tid gått ner, därför bokfördes innehavet till 
ett lägre delvärde vilket, minskade den beskattningsbara inkomsten. Då nya 
tyska regler förbjöd värdeminskningsavdrag gällande utländska innehav 
nekades avdraget vid beräkningen av beskattningsunderlaget.143 

Frågan gällde huruvida de tyska reglerna stred mot den fria rörligheten av 
kapital. EGD konstaterade att det under det aktuella året inte var möjligt för 
tyska bolag att göra värdeminskningsavdrag avseende utländska innehav, 
men att det var möjligt för inhemska innehav. Således behandlades tyska 
bolag med utländska innehav sämre rent skattemässigt än bolag med 
inhemska andelar. Domstolen pekade även på lagstiftningens avvärjande 
karaktär då reglerna året innan det år varom tvisten vid den nationella 
domstolen behandlade innehav olika med hänsyn till investeringsorten. 
Konsekvenserna innebar både att tyska bolag tänkte sig för en eller två 
gånger innan de avgjorde var de skulle placera sina investeringar, samt att 
de även kunde förmås till att sälja av innehav tidigare än tänkt, men även att 
utländska bolag fick problem med att attrahera till sig utländskt (tyskt) 
kapital. Att reglerna endast gällde under en begränsad tid hade ingen 
inverkan. Domstolen fann även att det rörde sig om en och samma situation 
med hänvisning till domstolens dom i fallet Rewe Zentralfinanz. Således 
befanns reglerna inskränka fördragets regler om fri rörlighet av kapital.144 

Tyskland anförde att reglerna endast var övergångsbestämmelser i väntan på 
den nya lagstiftning som introducerade förfarandet med hälfteninkomster145 
vilket bedömdes vara förenligt med gemenskapsrätten. I anslutning till detta 
framförde tyskarna även att det bör tillhöra medlemsstaternas kompetens på 
vilket sätt de väljer att inrätta ett system med syfte att uppfylla 
gemenskapsrättsliga krav. Det inre sammanhanget framfördes i andra hand, 
då de anförde att lagstiftningen är tänkt att innebära symmetriska för- och 
nackdelar utan hänsyn till investeringsorten. Slutligen anfördes effektiv 
skattekontroll för de fall innehaven är i bolag hemmahörande i tredje länder. 
Ingen av grunderna vann någon framgång. EGD yttrade att processen med 
införandet av ny gemenskapsanpassad lagstiftning ändock ska ta hänsyn till 
friheterna i EGF. Således inskränktes den fria rörligheten av kapital.146  

                                                 
143 C- 377/07 p. 13 – 18.  
144 C-377/07 p. 25 – 35.  
145 Kapitalbolag betalar 25 procent skatt på sin vinst och ifall vinsten delas ut till 
aktieägarna undkommer man ekonomisk dubbelbeskattning genom att aktieägaren endast 
beskattas för hälften av utdelningen. I de fall utdelningen sker mellan två bolag är detta 
skattefritt.  
146 C- 377/07 p. 37 – 56.  
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7 Svensk skatterätt 

7.1 Tidigare års underskott 

Reglerna kring tidigare års underskott återfinns i 40 kap. IL. 40:2 § tillika 
huvudregeln ger möjligheten till avdrag för föregående års underskott ifall 
inga begränsningar i 40 kap. eller i 23:19 § gällande underprisöverlåtelser är 
tillämpliga. En av dessa begränsningar är den i 40:10§ vid ägarförändringar 
där det förvärvande företaget får ett bestämt inflytande (t.ex. där det 
förvärvande företaget blir ett dotterbolag enligt 40:5§ och för internationella 
förvärvare i 40:5§ 3st.) Begränsningen medför att koncernbidragsspärren 
och beloppsspärren inträder. Svensk rätt innehåller inte någon 
tidsbegränsning för hur länge rätten till underskottsavdrag kan finnas kvar.  

7.2 Filialer 

7.2.1 Svenska regler 

Ett svenskt företag (obegränsat skatteskyldigt) etablerar en filial i Tyskland. 
Då filialen inte är ett eget rättssubjekt beskattas företaget för dess vinst 
inom inkomstlaget näringsverksamhet enligt 13:2§ samt 14:10§ IL. 
Avseende förluster medför detta att utländska förluster inte ger avdragsrätt i 
de fall det aktuella dubbelbeskattningsavtalet föreskriver 
exemptionmetoden enligt 9:5 § IL. Men, ifall avtalet föreskriver 
creditmetoden och den utländska beskattningen motsvarar den svenska 
avseende skattesatsen, kan de utländska förlusterna dras av.  

7.3 Valutakursförluster 

7.3.1 Svenska regler 

Kapitalförluster relaterade till marknadsnoterade svenska fordringsrätter147 
(förutom premieobligationer) dras av i sin helhet enligt 48:23§ IL. Däremot 
finns det ett tak på 70 procent avseende kapitalförluster på utländska148 
fordringsrätter enligt 24§.  

7.3.2 Rättspraxis 

RegR har ansett att de svenska reglerna rörande kapitalförluster avseende 
utländska fordringsrätter strider mot gemenskapsrättens fria rörlighet för 

                                                 
147 48 : 3 § IL – För att en fordran skall anses svensk skall den vara utsatt i svenska kronor.  
148 48 : 4 § IL – För att en fordran skall anses utländsk skall den vara utsatt i utländsk 
valuta. 
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kapital i ett mål från den 30 mars 2009.149 Omständigheterna i fallet var 
följande. En person hade tagit upp ett lån i bl a tyska mark och drabbades 
av en valutakursförlust när D-marken övergick till euro (och lånet.) Således 
yrkade personen avdrag som nekades av samtliga instanser. RegR 
meddelade prövningstillstånd och analyserade inledningsvis ifall det 
aktuella lånet är att ses som en kapitalrörelse inom gemenskapsrätten. 
Domstolen hade analyserat EGD:s praxis och nått slutsatsen att en 
transaktion kan vara en gemenskapsrättslig sådan trots att både parter hör 
hemma i samma medlemsstat ifall det finns någon gemenskapsrättslig 
koppling. I detta fall var både personen och banken hemmahörande i 
Sverige, men lånet var taget i tysk valuta vilket räckte för att den fria 
rörligheten skulle vara tillämplig trots att lånebeloppet utbetalades i svenska 
kronor.150 

Domstolen gick vidare för att bedöma ifall det förelåg någon 
kapitalrestriktion. Domarna hänvisade till EGD:s dom i Deutsche Shell och 
bedömde att detta partiella avdragsförbud som finns inom svensk rätt inte är 
förenligt med den fria rörligheten av kapital då den ökar den ekonomiska 
risken för en part som då hellre undviker gränsöverskridande situationer. 
Det fanns inga grunder för ett eventuellt rättfärdigande.151 

7.3.3 Doktrinens kommentarer 

Skv anser att reglerna med kvoter syftade till att motverka innehav i 
utländska valutor och därmed är att ses som restriktioner mot 
kapitalrörelser. Att reglerna har en generell karaktär bidrar till det faktum 
att reglerna ej heller är föremål för rättfärdigande. Vidare anför Skv att fullt 
avdrag numera ges oavsett valuta.152 

Åsikter inom doktrinen anser det vara överraskande att denna inhemska 
situation ansågs ha gemenskapsrättsliga dimensioner. I målet erhölls faktiskt 
lånebeloppet i svenska kronor motsvarande den tyska kursen, men 
domstolen bedömde inte att detta hade någon inverkan i fallet. Domstolen 
bedömde inte heller att skatteanpassning kunde rättfärdiga de svenska 
reglerna. Domstolen som härvid hänvisade till fallet Cadbury Schweppes 
påpekade att skatteanpassning som rättfärdigandegrund endast är aktuellt 
vid fall av rena konstlade affärsupplägg i syfte att undkomma skatt. Melbi 
anser att det är vanskligt med gemenskapsrättens inverkan på de svenska 
skattereglerna då det ger upphov till en rad frågor, speciellt avseende 
koncernbidragsreglerna.153 

                                                 
149 Mål nr 3264-05. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Skatteverkets ställningstagande 2009-04-22. 

153 Melbi  

 39



7.4 Koncernbidrag 

7.4.1 Svenska regler 

Koncernbidragsreglerna återfinns i 35 kap IL. Principen är att 
koncernsbidrag endast är möjligt i de fall vinsterna beskattas i Sverige. 
Förutsättningarna för ett avdragsgillt koncernbidrag är dels att moderbolaget 
skall vara svenskt samt äga minst 90 procent av dotterbolagets aktier. 
Vidare skall detta ägarförhållande ha bestått under hela beskattningsåret.154 
Ifall koncernbidrag ska lämnas mellan två systerbolag eller från ett 
dotterbolag till ett moderbolag skall en sådan utdelning till moderbolag vara 
undantagen från beskattningen (näringsbetingade andelar.)155 Gällande 
gränsöverskridande koncernbidrag uppställer lagstiftningen krav på att 
mottagaren skall ha svensk skatterättslig hemvist enligt det aktuella 
dubbelbeskattningsavtalet156 dock likställs bolag hemmahörande inom EES 
med svenska aktiebolag. Kravet i detta hänseende är visserligen att 
mottagaren bedriver verksamhet (fast driftställe) i Sverige som den betalar 
svensk skatt för.157  

7.4.2 Rättspraxis 

RegR har den senaste tiden avkunnat tio domar avseende koncernbidrag i 
gränsöverskridande situationer. Alla de tio fallen gällde överklaganden från 
Skatterättsnämnden. Någon detaljerad skildring av omständigheterna i de tio 
fallen kommer inte att redovisas för i detta avsnitt utan arbetet kommer att 
fokusera på de essentiella yttranden domstolen gjort.  

Tre fall158 rörde direkt- och helägda dotterbolag i Tyskland och 
Nederländerna som är föremål för likvidering. I samband med dessa ärenden 
inledde RegR med att hänvisa till praxisen från Marks and Spencer och 
klarlade förutsättningarna för avdragsgilla koncernbidrag. Domstolen 
konstaterade att rätten till avdrag inträder först det år likvideringen avslutats 
men, eftersom dotterbolaget vid det skedet inte helägts under hela året finns 
det inga möjligheter till avdragsgilla koncernbidrag. Koncernbidrag från 
modern till sin utländska dotter är ändock möjligt i de fall beslut om 
koncernbidrag tagits i samband med bokslutsrapporten under dotterns sista 
år som ett helägt dotterbolag. En annan begränsning är att avdraget ej får 
vara högre än den faktiska förlusten.  

En särskild fråga uppkommer i de fall159 lagstiftningen i dotterbolagets 
hemland endast påbjuder underskottsavdrag under en begränsad period. Har 
inte underskotten utnyttjats under denna tid behandlas förlusten som en 
                                                 
154 35 : 2- 3 §§ IL. 
155 35 : 3 § p.6 IL. 
156 35 : 3 § p.4 IL. 
157 35 : 2 a § IL. 
158 Mål nr 6511-06, 7322-06 samt 1267-08.  
159 Mål nr 1651-07 samt 7444-06. 
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definitiv sådan. Definitiva förluster till följd av värdlandets skatteregler ger 
inte koncernbidragsrätt enligt RegR senaste praxis.  

Fyra fall160 rörde koncernbidrag där givaren var svenska bolag och 
mottagaren antingen var utländska moder- eller systerbolag. RegR nekade 
rätten till avdragsgilla koncernbidrag i samtliga fall med hänvisning till 
EGD:s dom i Oy Aa som rörde de finska koncernbidragsreglerna.  

Det sista målet161 rörde två systerbolag, ett svenskt och ett danskt med en 
tillhörande amerikansk moder. Det ena företaget lämnade koncernbidrag till 
det andra men, nekades till detta av skatterättsnämnden som menade att EG-
fördragets etableringsregler inte var tillämpliga då moderbolagets hemvist 
var USA. Etableringsrätten skiljer sig i denna kontext från den fria 
rörligheten av kapital till den grad att den endast gäller för människor och 
företag inom EU. RegR uppehöll skatterättsnämndens beslut.  

7.4.3 Doktrinens kommentarer 

Holmdahl och Olsson är av åsikten att RegR med dessa domar ger svar på 
ifall gränsöverskridande koncernbidrag kan ges mellan svenska företag och 
dess europeiska koncernkollegor samt under vilka förutsättningar. Vidare 
anser de att man av domstolens argumenterande kan utröna med någorlunda 
säkerhet hur domstolen skulle se på avdragsrätten vid fall av avveckling av 
ett fast driftsställe till följd av en fusion. De gör även en återkoppling till 
general advokat Sharpstons förhandsavgörande i Lidl Belgium avseende det 
faktum att det blir tal om en likviditetsnackdel för de företag med 
gränsöverskridande verksamhet när de får vänta ett helt år innan 
avdragsgilla koncernbidrag kan ges. Både RegR och EGD noterade inte 
detta som något större problem. Dock anser de både att domstolen lämnat en 
del frågor öppna med dessa domar.162  

Gällande ägarstrukturen gör Skv bedömningen att gränsöverskridande 
koncernbidrag endast är möjlig i de fall det rör sig om helägda dotterbolag, 
med andra ord lyfter Skatteverket indirekta företag bort från 
koncernbidragsscenen. Till stöd för sin ståndpunkt anför Skv domstolens 
bedömning av Marks and Spencer fallet i ett163 av de tre fallen som 
lämnades positivt besked av RegR. I det fallet påpekade domstolen att de 
ägarstrukturer som det är tal om i denna fråga är just den som var uppe för 
diskussion i det engelska fallet och som förstärktes av EGD:s utgång i det 
finländska Oy Aa fallet.164 Holmdahl och Olsson delar varken RegR eller 
Skv:s bedömning då de anser att det hela grundar sig på en feltolkning av 
omständigheterna i det engelska fallet. De har studerat generaladvokatens 
förhandsavgörande där det klart framgår att de utländska dotterbolagen 

                                                 
160 Mål nr 6512-06, 3628-07, 1648-07 samt 1650-07. 
161 Mål nr 1652-07. 
162 Holmdahl & Olsson II s. 454. 
163 Se mål nr 1650-07. 
164 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15. 
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ägdes i sin tur av ett helägt holdingbolag i Holland. Dock anser de båda att 
det inte är tal om en feltolkning utan snarare att det inte dykt upp ett fall 
inför RegR med en indirekt ägarstruktur varför det inte heller finns någon 
dom på just denna omständighet. Ifall fallen skall tolkas som ett förbud mot 
indirekt ägande skulle detta enligt Holmdahl och Olsson strida mot 
gemenskapsrätten.165 Skv anser vidare att det dock skall vara tal om en 
faktisk förmögenhetsöverföring vilket grundas på att RegR uttalat att beslut 
om koncernbidrag skall fastställas vid det sista ägande årets bokslut.166 

Holmdahl och Olsson riktar kritik mot den rådande praxisen avseende att 
det ej skall stå företagen fritt att avgöra var inom unionen beskattningen 
skall äga rum. De båda anser istället att ett svenskt dotterbolag, helägd av ett 
svenskt moderbolag skall kunna lämna avdragsgilla koncernbidrag till sin 
syster inom EES-området på den grunden att avdraget ändå stannar kvar i 
Sverige. De båda poängterar att deras tolkning inte innebär att 
företagsgruppen väljer stat utan företag.167 

Vad gäller underskottets storlek fastslog RegR två förutsättningar, dels att 
koncernbidraget ej ska överstiga förlusten vid utgången av det sista 
beskattningsåret dels att det ej heller ska överstiga den slutliga förlusten 
baserat på de båda involverade ländernas skatteregler. RegR gjorde även i 
denna kontext klart att avdrag medges med det lägre beloppet av de två som 
fås fram.168 Detta tolkas av Skv som ett förbud mot att överföra ett 
dotterbolag med förluster till sin svenska moder för att kvitta förlusterna 
mot det svenska beskattningsunderlaget inför en eventuell likvidering. 
Gällande vilket lands skatteregler som skall fastställa förlustens storlek 
tolkar Skv detta snarare som ett förtydligande att de båda ländernas regler 
skall tillämpas i syfte att utröna ifall förlusten minskat eller höjts sedan 
likvideringsbeslutet togs.169 Holmdahl och Olsson delar Skv:s tolkning då 
även de anser att båda ländernas skatteregler skall avgöra förlustens storlek 
och att de regler som ger den minsta förlusten skall få företräde, de menar 
även att regeln kan ses som en huvudregel. Innebörden är enligt de båda att 
med det lägsta beloppet åsyftas den förlust som ackumulerats under hela det 
avslutande beskattningsåret och den förlust som ackumulerats till och med 
likvideringens slut. I praktiken skulle detta innebära att nya förluster under 
det sista året inte har någon inverkan på förlustavdragets storlek medan, en 
eventuell vinst sänker beloppet. Holmdahl och Olsson är av åsikten att man 
fortfarande inte kan se det hela mönster som RegR vill få fram med dessa 
domar. Men, de anser att det även finns vissa undantag från denna 
huvudregel. Till stöd för detta åberopar de omständigheterna i ett170 av de 
tre fallen där RegR uttalade huvudregeln. Det fallet gällde förluster hos ett 
tyskt dotterbolag som efter tillämpning av tyska regler begränsades. 
Skatterättsnämnden hade inte brytt sig om denna begränsning men RegR 

                                                 
165 Holmdahl & Olsson II s. 455 – 456. 
166 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15. 
167 Ibid s. 456-457. 
168 Mål nr 1267-08, 7322-06 samt 6511-06. 
169 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15. 
170 Mål nr 1267-08. 
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ansåg att reglerna inte kunde bedömas sett till de fakta som fanns i målet. 
Holmdahl och Olsson menar i detta skede att det faktum att RegR valde att 
röja undan Skatterättsnämndens besked visar att huvudregeln även har 
undantag.171  

En annan slutsats som kan dras av de tre fallen där koncernbidrag medgavs 
är att möjligheten utläcks ifall koncernbidraget skulle bli föremål för 
beskattning i dotterbolagens hemviststat med resultatet att den svenska 
moderns avdragsrätt går om intet.172 Skv anser att mottagaren av 
koncernbidraget (i dessa fall utländska dotterbolag) inte behöver vara 
skatteskyldiga för bidraget från deras svenska moder.173 Holmdahl och 
Olsson menar att det inte ska tolkas som att skattskyldighet utsläcker rätten 
till koncernbidrag utan snarare att det inte finns något krav på 
skatteskyldighet i enlighet med Skv:s tolkning.174 

Gällande tidsaspekter gör Skv bedömningen att förlustens status är 
avgörande. Processen går till såtillvida att likvideringen av dotterbolaget 
först skall avslutas och bekräftas eftersom det är vid den tidpunkt som 
förlusten är definitiv.175 Holmdahl och Olsson tar först sikte på vilka former 
av transaktioner skall anses få utgöra koncernbidrag skatterättsligt menat. 
Härvid gör de bedömningen att tidigare års aktieägartillskott bör ses som 
koncernbidrag vid dotterbolagets likvidering.176 Denna tolkning beror på att 
Holmdahl och Olsson i domarna ser en strävan från RegR att radera den 
rådande olikbehandlingen mellan utländska och svenska bolag vilket skulle 
innebära att deras tolkning är rätt eftersom den återspeglar rättsläget i en ren 
inhemsk situation. En annan omständighet som talar för denna tolkning är 
RegR:s valda teknik gällande tidpunkten för ett avdragsgillt koncernbidrag 
(att koncernbidraget skall lämnas ett år innan avdraget yrkas.) I denna 
kontext anser de att det inte är någon omständighet eller detalj som påtalar 
att det endast rör ett visst tidigare år.177  

Gällande förlustens status menar Skv att det fortfarande råder vissa 
oklarheter. Som t.ex. ifall en förlust är definitiv under det scenario att 
dotterbolagets verksamhet fortsätter men antingen på ett annorlunda sätt än 
tidigare eller genom att bolaget överlåts till ett annat företag inom 
koncernen men fortfarande i samma land. Skv är av åsikten att så inte bör 
vara fallet och som stöd för sin åsikt drar de slutsatser från Marks and 
Spencer domen. Det likviderade bolaget skall för att erhålla möjligheten till 
gränsöverskridande förlustutjämning ha uttömt alla inhemska möjligheter 
till sådan och så är inte fallet ifall andra företag inom koncernen är 
verksamma i nämnda land. De krav som uppställts i och med dessa domar 
bör inte strida mot gemenskapsrätten enligt Skv, som stöder sig på EG-

                                                 
171 Holmdahl och Olsson II s. 457 – 458. 
172 Mål nr 6511-06, 7322-06 samt 1267-08. 
173 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15. 
174 Holmdahl och Olsson II s. 459. 
175 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15. 
176 Holmdahl och Olsson I s. 22. 
177 Homdahl & Olsson II s. 460 – 461. 
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domstolens avgörande i Krankenheim där domstolen accepterade 
olikbehandling baserad på olika skatteregler i de två involverade länderna. 
Vidare anser Skv att det inte är tal om definitiv förlust i de fall dotterbolaget 
har gjort underprisöverlåtelser oavsett förvärvarens hemviststat. Skulle detta 
dock tillåtas anser verket att det strider mot Marks and Spencer då företaget 
försätts i en situation där det kan välja destinationen för förlusten.178  

Holmdahl och Olsson anser att fusion även kan utgöra en anledning till 
avdragsrätt och åberopar RegR:s agerande i mål 1267-08 som stöd. I det 
målet undanröjdes Skatterättsnämndens positiva besked gällande det tyska 
dotterbolagets fusion med sin svenska moder då detta inte ingick i 
frågeställningen som RegR tog del av, men de både anser ändock RegR 
hade uppehållit nämndens beslut i detta avseende. RegR har i detta fall följt 
i EGD:s fotspår i fallet Lidl Belgium där Holmdahl och Nilsson avslutar 
med att hade det rört sig om slutliga förluster i det svenska fallet hade 
utgången blivit en annan.179 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
178 Skatteverkets ställningstagande 2009-05-15. 
179 Holmdahl & Olsson II s. 461. 
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8 Förhandsavgörande 

8.1 EGF:s regler och rättspraxis 

8.1.1 Artikel 234 (3) 

Som den uppmärksamme läsaren noterade vid föregående avsnitt avgjordes 
samtliga fall av RegR utan inblandning av EGD. Enligt EGF skall domstolar 
vars avgörande inte är föremål för någon vidare rättslig prövning (sista 
instans) begära förhandsavgöranden från EGD i mål av gränsöverskridande 
karaktär gällande tolkningen av gemenskapsrätten.180 Syftet bakom detta är 
att motverka risken för en nationell praxis som går stick i stäv med den 
praxis som härstammar ifrån EGD.181 Artikeln skiljer mellan de domstolar 
som skall och de domstolar som kan begära förhandsbesked.182 Det finns 
två olika teorier gällande tolkningen och räckvidden av artikelns paragraf 
tre. Den ena teorin benämns den abstrakta och förordar att de instanser vars 
dom inte är föremål för omprövning faller in under artikeln. Den andra 
teorin, den konkreta, förordar att appellationsdomstolar (HovR i Sverige) 
vars avgöranden alltid kan överklagas till högre instans inte faller in under 
artikelns paragraf 3. Att prövningstillstånd krävs saknar betydelse.183 
Rättspraxis ifrån EGD tyder på att domstolen favoriserar den senare av de 
två teorierna. I fallet Costa framförde den italienska regeringen att den 
nationella domstolen inte uppfyllde villkoren i artikel 234. Den italienska 
domstolens avgöranden kunde visserligen omprövas, men inte i det aktuella 
fallet då tvisten rörde ett alltför lågt belopp. EGD ansåg att domstolen 
tillhörde den kategori av domstolar vars avgöranden inte är föremål för 
någon omprövning.184 I det svenska fallet Lyckeskog ställde hovrätten för 
Västra Sverige frågan ifall en hovrätt vars dom kan överklagas endast efter 
att prövningstillstånd beviljats faller in under paragraf tre. EGD 
konstaterade att så inte var fallet samt att kravet på prövningstillstånd inte 
förändrade den bedömningen. EGD konstaterade även att endast den högsta 
instansen i Sverige faller in under paragraf tre.185 

8.1.2 Acte clair doktrinen 

I fallet R ställdes frågan ifall en nationell domstol är tvungen att enligt 
gemenskapsrätten inhämta ett förhandsavgörande även i de fall 
tveksamheten kring tolkningen är av den mildare graden. EGD uttalade att 
det ankommer på den nationella domstolen att avgöra ifall ett 
förhandsavgörande skall inhämtas. Det är alltså inte tillräckligt att en part 

                                                 
180 Art. 234.3 EGF. 
181 Se i denna kontext C-393/98 p.17. 
182 Se art. 234 2-3 EGF. 
183 Craig & De Burca s.466. 
184 C- 6/64 Costa. 
185 C-99/00 Lyckeskog p.10 – 19.  
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gör gällande att gemenskapsrätten är tillämplig.186 Den sk Acte clair-
doktrinen utgör undantaget till huvudregeln i artikel 234 (3). Doktrinen fick 
sitt intåg inom gemenskapsrätten genom det berömda CILFIT fallet. EGD 
konstaterade i det fallet att det kan förekomma fall inför en nationell 
domstol där det inte finns något behov av ett förhandsavgörande. 
Förutsättningarna för detta är dels att den nationella domstolen anser att 
rättsläget är så klart och entydigt att det inte råder några som helst tvivel om 
hur den aktuella rättsfrågan ska lösas. Vidare skall denna tolkning delas av 
andra nationella domstolar och EG-domstolen själv. Rasmussen anser att 
utgången i CILFIT reflekterar en ”ge och ta” strategi ifrån domstolen som 
inte vill trampa på för många tår.187 Bernitz är av åsikten att de strikta 
kriterierna gett upphov till ett starkt ifrågasättande vilket lett till att de 
nationella domstolarna ofta inte följer EG-domstolens riktlinjer. Framförallt 
menar han att de svenska domstolarnas inställning hittills har varit att 
riktlinjerna kan undvaras samt att denna inställning är tydlig i framförallt 
fallet Barsebäck.188 Vängby som analyserat samma fall är av åsikten att 
svenska höga instanser endast bör inhämta ett förhandsavgörande i de fall 
domarna efter en grundlig rättsutredning av relevant gemenskapsrätt ändå 
inte uppnått en tydlig uppfattning om rättsläget. Vängbys rekommendation 
är att ett förhandsavgörande endast skall begäras av de högsta instanserna i 
de situationer detta är möjligt.189  

8.2 Svenska domstolar 

Nordiska domstolar begär få förhandsavgöranden i förhållande till övriga 
medlemsstaters nationella domstolar. Bernitz som studerat de fall i vilka 
förhandsavgöranden inhämtats fann inget påtagligt mönster då både högre 
och lägre instanser begärt förhandsavgörande i undersökningen. 
Skattemålen i vilka RegR inhämtat förhandsavgöranden kring hur 
gemenskapsrätten påverkar de svenska skattereglerna utgjorde en liten 
grupp. Dock menar Bernitz i denna kontext att HD och specialdomstolarna 
är de instanser som allra minst inhämtar förhandsavgöranden från EGD. 
Bernitz poängterar efter att ha studerat en rad avgöranden från både RegR 
och HD, att anledningarna kan vara flera, men att det inte går att undgå att 
det har utkristalliserats en sorts mentalitet som går ut på att så långt som 
möjligt undvika att inhämta förhandsavgöranden och att svenska domstolar 
således tolkar cilfit kriterierna ytterst liberalt.190 Remstam påpekar från en 
praktikers synvinkel att framförallt de svenska förvaltningsdomstolarnas 
obenägenhet att begära förhandsavgöranden kvarstår även i de fall det är 
tydligt att kollegor i andra medlemsstater ser saken annorlunda.191 Ett 
dagsfärskt mål från RegR visar att den ovan nämnda mentaliteten 
fortfarande råder. Omständigheterna i målet tas inte upp i denna uppsats 

                                                 
186 C-344/04 R p.22 och 28. 
187 Rasmussen s. 242. 
188 Bernitz s. 112. 
189 Vängby s. 249. 
190 Bernitz s. 113-115. 
191 Remstam s. 748. 
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men däremot Regeringsrättens resonemang om möjligheten att inhämta ett 
förhandsavgörande. Frågan i fallet var ifall den tillämpliga svenska regeln 
var i enlighet med gemenskapsrätten vilket en majoritet av Regeringsrättens 
ledamöter ansåg. Således fanns inget behov av ett förhandsavgörande. Dock 
ansåg en stark minoritet bland ledamöterna att den svenska lagstiftningen 
inte uppfyllde gemenskapsrättens krav på proportionalitet.192 Denna starka 
avvikande åsikt tyder på att rättsläget inte uppfattades som tydligt varför det 
är överraskande att något förhandsbesked inte begärts.193 

8.3 Kommissionens motiverade yttrande 

Fallet Lyckeskog beskrev de svenska processreglerna vilket medförde att 
kommissionen i ett motiverat yttrande194 från 2004 hotade att stämma 
Sverige inför EGD då de ansåg att de svenska högsta instanserna har varit 
alltför obenägna att inhämta förhandsavgörande från EGD. Yttrandet 
omfattade både de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. 
Nämnda artikel är den enda regel som påtvingar svenska domstolar att 
begära förhandsavgöranden då sådana regler i övrigt saknas inom intern 
svensk processrätt. Kommissionen tar även i sitt yttrande fasta på reglerna 
om prövningstillstånd som erfordras för att de högsta instanserna skall pröva 
ärendet ifråga. Problemet i denna kontext är avsaknaden av motiveringar till 
varför ett fall nekas prövningstillstånd. Detta medför att allmänheten inte får 
ta del av motiveringen till att prövningstillstånd inte beviljats, och det går 
därför enligt kommissionens mening inte att utröna ifall gemenskapsrätten 
beaktats och i sådana fall till vilken grad. Kommissionen ger i yttrandet 
exempel på en rad fall där i vilka behov av förhandsavgörande fanns. 
Kommissionen anser även att de svenska kammar- och hovrätterna omfattas 
av skyldigheten då dessa instanser ses som sista instans i vissa fall med stöd 
av fallet Lyckeskog. Kommissionen fastslår avslutningsvis att en 
reformering av de svenska reglerna krävs för att dessa ska anses kunna vara 
förenliga med gemenskapsrätten samt att den rådande passiviteten från 
Sveriges sida gett upphov till det motiverade yttrandet.195 Sverige anför i sitt 
svaromål att utrymme till att begära förhandsavgörande finns i svensk rätt, 
samt att denna trend inte bör ses som att det svenska systemet strider mot 
gemenskapsrätten.196 

 

 

                                                 
192 Mål nr 1087 – 87. 
193 http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____11182.aspx. 
194 Ett motiverat yttrande från kommissionen baseras på art. 226 EGF och är sista anhalten 
innan en överträdelseförfarande inleds mot en medlemsstat. Förutsättningarna för ett 
yttrande är att ett fördragsbrott anses vara för handen enligt kommissionen.  
195 Kommissionen s. 2-3 och 5. 
196 Kommissionen s. 5. 
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8.4 Riskerna 

Bernitz anser att det reella problemet i denna fråga inte är avsaknaden av 
motivering vid nekande av prövningstillstånd (till de högsta instanserna.) 
Han menar att problemet istället är den negativa tendens som råder vid de 
högsta instanserna. Problemet är istället gemenskapsrättens framtid. 
Förhandsavgöranden spelar en vital roll i utvecklingen av de fria 
rörligheterna. Detta då ledamöterna genom förhandsavgörande bereds 
tillfälle att bekanta sig med de olika rättsordningar som existerar inom EU. 
Bernitz poängterar att den rådande mentaliteten skapar ett utanförskap och 
det faktum att den delas av övriga nordiska medlemsstater leder till att 
Norden inte deltar i utvecklingen av gemenskapsrätten.197 Brokelind har 
analyserat denna obenägenhet i ett fall rörande moder- och 
dotterbolagsdirektivet. Hon anser att domstolen bröt mot gemenskapsrätten 
då den underlät att inhämta ett förhandsavgörande. Hennes hållning bygger 
på en indirekt tolkning av art. 234 (3) där det framgår att nationella 
domstolar inte är behöriga att vare sig avgöra om ett direktiv är tillämpligt 
eller om det har direkt effekt. Brokelind frågar sig vad påföljden kan bli av 
denna underlåtenhet som även visar sig vara en felaktig tolkning tolkning av 
rättsläget. I detta sammanhang har utvecklingen gått i rätt riktning; för en tid 
sedan blev det bara några skriverier och sedan var det slut. Efter 
lyckosamma resultat i Köbler och Lyckeskog kan nu däremot de drabbade 
parterna kräva skadestånd från staten.198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Bernitz s.116. 
198 Brokelind II s. 328 och 330. 
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9 Framtida lösningar 

Arbetet har ovan visat att den lösning som länge varit uppe för diskussion 
bland medlemsstaterna och varit föremål för en spänd väntan från 
sakkunniga inom det EG-rättsliga skatteområdet, nämligen CCCTB 
antagligen aldrig kommer att bli verklighet. Att vi vidare i skrivande stund 
befinner oss i tider av finansiell oro samt klimathot talar emot en lansering 
av det kontroversiella förslaget. Detta avsnitt skall istället blicka framåt och 
redogöra för en del lösningar som föreslagits här på hemmaplan. 

Det mesta talar dock för att avsnittet endast förblir en dröm då Lodin 
konstaterar att svenska regeringar, oavsett partitillhörighet, präglas av en 
motvilja till att utvidga koncernbidragsreglerna trots flertalet 
framställningar från näringslivet. Faktum är att den svenska regeringen efter 
domen i Marks and Spencer ansåg att en utvidgning var aktuell för att de 
svenska reglerna skulle vara förenliga med gemenskapsrätten. Inställningen 
ändrades dock efter utgången i Oy Aa men- som detta arbete redogjort för 
och framförallt efter domen i Lidl Belgium så gäller fortfarande Marks and 
Spencer. Tyskland har faktiskt reformerat sina regler och en ändring av de 
svenska reglerna är fortfarande nödvändig enligt Lodin. I denna kontext 
anser Lodin att den svenska regeringen är skyldig till att utvidga reglerna. 
Men, oviljan kvarstår och beror på en alltför snäv syn på statsfinanserna då 
fördelarna med en utvidgning bortses. Som exempel anger Lodin det 
faktum att ett bolags gränsöverskridande expansion även medför att den 
inhemska verksamheten växer vilket i sin tur innebär ökade arbetstillfällen 
samt ökade skatteintäkter.199  

9.1 Avdrag för likvidationförluster 

En statlig utredning presenterar en lösning200 som tar sikte på de 
näringsbetingade andelarna i 24 kap IL. Motivet till en reform av reglerna 
är förbudet mot avdrag för kapitalförluster vid en eventuell avyttring 
motiverat av att nämnda transaktion hade vid vinst varit skattefritt. Förbudet 
skapar en del problem för företagare såsom i de fall verksamhet drivs 
genom ett helägt dotterbolag med varaktig förlust. Som en effekt av den 
varaktiga förlusten minskar aktiernas värde och vid försäljning av dessa 
uppstår en kapitalförlust som dels rent skattemässigt inte kan utnyttjas av de 
förra ägarna på grund av förbudet i 25 a kap. 5 § 2st IL men också på grund 
av att reglerna om koncernbidrag inte är tillämpliga vid exempelvis en 
likvidation. En möjlig lösning är att bedriva verksamheten genom en 
utländsk filial där det tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet föreskriver 
exemptmetoden, men utredningen fastslog att denna etableringsform är 

                                                 
199 Lodin s. 18 – 19. 
200 SOU 2005 : 99. 
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avsevärt krångligare än aktiebolagssystemet.201 

Utredningen fastslog att symmetri råder inom den svenska 
aktiebolagssektorn och nådde slutsatsen att man bör reformera med 
målsättningen att den som står för förlusten även skall kunna utnyttja 
denna, speciellt med fokus på s k joint ventures.202 De förslag utredningen 
lämnade omfattade även utländsk verksamhet då utredningen ansåg att det 
dels utgjorde ett incitament för gränsöverskridande etablering men även att 
risktagande uppmuntras då företagare och entreprenörer kan välja 
etableringsform fritt. Utredarna tänker sig också att med förslaget kunna 
locka utländska koncerner att bedriva verksamhet via svenska dotterbolag, 
förutsatt att förlusten är verklig och definitiv samt att svensk beskattning 
skall äga rum.203  

Fokus kan inte i första hand vara riktad mot de aktuella förlusterna utan 
istället på ”vad ägaren/investeraren förlorat” samt att man inriktat sig på 
verksamheter av hög risk och även nystartade projekt. Förslaget går ut på 
att introducera ett undantag till förbudet mot avdragsrätt vid kapitalförluster 
i fall av näringsbetingade andelar. Utredarna framhöll dock att man bör vara 
mycket restriktiv i förslagets utformning beroende på att det dels rör sig om 
ett undantag som även kan ge upphov till oönskad skatteplanering. 
Utredarna har sneglat på holländsk lagstiftning och deras regler om 
participation exemption204 som utgjort en förebild för det föreslagna 
undantaget.205 

9.1.1 Reglernas utformning 

Förslaget innebär som sagt att det måste vara tal om en verklig och definitiv 
förlust samt att den inte skall vara möjlig att utnyttjas av någon part för att 
det föreslagna undantaget skall kunna tillämpas (i fall av konkurs eller 
likvidation.) En nackdel med en sådan utformning är enligt utredarna att 
incitament skapas till att likvidera bolag som annars hade fått fortsätta 
bedriva verksamheten. Den risken är dock liten och begränsad. Vidare 
föreslår utredarna i linje med principen att beskattning endast skall ske en 
gång inom den dubbelbeskattade sektorn att man även bör ha regler som 
förhindrar avdrag som i normala situationer varit skattefria vid vinst. 
Således bör avdrag endast vara möjligt exempelvis i samband med 
bildandet av bolaget (nyemission) samt innan bolagets produktion drar 
igång. Aktieägartillskott har inte räknats in då det är svårt att identifiera 
jämfört med ursprungligt aktiekapital. Det måste även finnas regler som 
säkerställer att endast den part som gjort investeringen medges avdraget; 

                                                 
201 SOU 2005 : 99 s. 219 – 221. 
202 Samriskföretag. 
203 SOU 2005 : 99 s. 223 – 226. 
204 Vid tiden för utredningens publicering innebar de holländska reglerna undantag från 
beskattning både vid utdelning samt avyttringar. Reglerna innehåller även ett förbud mot 
avdrag vid kapitalförluster men, även här finns det vissa undantag såsom t.ex vid 
likvidering av ett företag som till följd av detta upphör.  
205 SOU 2005 : 99 s. 228 – 229. 
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med andra ord ett förbud mot ägarförändringar. Effekterna skulle då bli att 
dubbla avdrag förhindras samt att avdraget får full effekt i den stund den 
investerande parten åter visar vinst i annan verksamhet. Avdraget skall 
samtidigt endast gälla i de situationer som nämnts ovan. Därför måste det 
säkerställas att avdraget inte rör orealiserade eller realiserade 
kapitalförluster som inte är avdragsgilla. Således föreslår utredarna att ett 
krav på direkt ägande införs så att det verkligen är tal om en förlust och inte 
endast en värdeminskning i innehavet. Det skall även uppställas krav på att 
avdraget beviljas den part som verkligen investerat beloppet, och endast till 
den del investeraren inte fått något i godo. Därför föreslås att alla 
värdeöverföringar tillbaka till investeraren får en minskande effekt på 
avdragsbeloppet. Som en konsekvens av att förlusten skall vara definitiv 
skall även ett förbud finnas mot att verksamheten fortsätter att bedrivas av 
ett annat koncernbolag.206 

9.1.2 Konsekvenser 

Förslagets effekter på statsfinanserna väntas vara rätt så begränsade då 
utredarna bedömer att majoriteten av de högriskprojekt som bedrivs i 
Sverige sker i form av handelsbolag. Effekten kan dock bli något större 
avseende gränsöverskridande verksamhet. Utredningen som analyserat 
antalet förluster i svenska aktiebolag bedömer att med det restriktiva 
förslaget som lagts fram bör effekten på finanserna vara ca 150 mnkr.207    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206 SOU 2005 : 99 s. 229 – 236. 
207 SOU 2005 : 99 s. 333 – 334. 
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10 Analys 

Gränsöverskridande förlustutjämning eller snarare bristen på sådan och den 
problematik detta innebär för gränsöverskridande handel och den inre 
marknadens funktion är inte endast en vision för framtiden. Denna vision 
som delas av rättssakkunniga och näringslivsrepresentanter är även ett 
fenomen präglat av politik och ideologier men även lagstiftarens syn på det 
europeiska samarbetet. När ett ämne skulle väljas för denna uppsats var det 
ytterst viktigt att det skulle beröra gemenskapsrätten och det europeiska 
samarbetet. Vidare var syftet att visa visionerna bakom denna union som nu 
är vår vardag och sedan fokusera på ett område där denna vision inte är helt 
uppnådd.  
 
Beskattningsrätten utgör som detta arbete försökt visa ett av de områden 
medlemsstaterna helst inte vill rycka på i onödan. Man har från 
medlemsstaternas sida försökt hålla den direkta beskattningen utanför 
genom krav på absolut enhällighet för harmonisering. Detta är enligt 
författarens mening högst olyckligt. Denna åsikt blir ännu mer påtaglig när 
man tar det nya Lissabonfördraget i åtanke. Fördraget är ett resultat av det 
franska och nederländska folkets avslag till Europakonstitutionen. Dess 
syfte är att förenkla och framförallt effektivisera lagstiftningsarbetet inom 
ministerrådet, men även i Europaparlamentet. Fördraget medför även delad 
lagstiftningskompetens inom områden som tidigare var absoluta revirer för 
medlemsstaterna och där parlamentet endast hade en rådgörande uppgift, 
såsom till exempel inom jordbrukspolitiken. Detta område som så länge 
utgjort det europeiska samarbetets akilleshäl då nästan hälften av EU-
budgeten går till diverse subventioner till producerande bönder i framförallt 
de södra delarna av vår kontinent. Resultatet av denna politik är de kända 
bergen av mjölk och ost som samlats upp ute i Europa. Att denna politik 
framförallt inte har något krav på enhällighet vid lagstiftningen, men även 
att den nu kommer under parlamentets lup, är högst välkommet men detta 
medför även att medlemsstaternas förhållningssätt till den direkta 
beskattningen blir än mer olycklig. Kraven på enhällighet blir löjlig om man 
analyserar konsekvenserna av kravet. EU består i skrivande stund av 27 
medlemsstater och inom en snar framtid kommer den antagligen att utökas 
med i alla fall två nya medlemsstater, Kroatien och Island.  
 
Unionens sammansättning utgör en annan del av problematiken eftersom 
medlemsstaterna består både av de ”gamla” medlemsstaterna (de mer 
utvecklade ekonomierna i Västeuropa) och de ”nya” (de gamla öststaterna 
men, även Malta). Uppdelningen medför olika problem och konflikter 
eftersom ekonomierna i Västeuropa är mer etablerade marknadsekonomier 
med högre levnadsstandard. Framförallt är utvecklingen och tillväxten inte 
endast koncentrerade till storstäderna men även regionerna. De nya 
medlemmarna är däremot inte riktigt där än. Många av dessa stater har bara 
börjat sitt experiment med marknadsekonomi och i krisens spår har de nya 
staterna blivit hårdare drabbade än de gamla ekonomierna (framförallt 

 52



Baltikum och Ungern). De nya medlemmarna har inte heller samma höga 
levnadsstandard och möjligheterna och tillväxten är framförallt 
koncentrerad till storstäderna. Dessa skillnader innebär att fenomenet 
enhällighet är ett mål som inte kommer att nås så ofta inom unionen. 
Skatteincitamenten utgör en enorm kraft inom politiken i vissa 
medlemsstater men kanske inte i andra. I denna kontext tänker jag 
framförallt på den skandinaviska välfärdsstaten och dess modell av tillväxt 
med stora samhällsinvesteringar finansierade av skatter. Denna modell är 
unik till och med i de gamla ekonomierna men framförallt ifall man tänker 
på de nya medlemsstaterna. Ta Irland till exempel där de övergav den 
progressiva beskattningen och numera har en s.k. ”flat rate”. Skulle en 
svensk politiker våga yttra något liknande är åsikten det sista han eller hon 
gör inom svensk politik. Med sådana olika tankar kring skatter och dess roll 
inom samhället är kravet på enhällighet inget annat än en dröm.  
 
Detta är antagligen det medlemsstaterna hoppades på när de enades om 
kravet på enhällighet. Sedan så ansåg de nog att med kravet så utgjorde den 
direkta beskattningen sin egen sfär ovan från de andra handelsområden som 
harmoniserades enligt modell á la EU. Däremot delar författaren 
Vanistendaels åsikt gällande denna del av problematiken. Kravet på 
enhällighet är enligt min egna åsikt (och Vanistendaels) inte ett tecken på att 
skatter är ett område utanför samarbetet utan snarare en indikation på hur 
uppdelningen inom området är tänkt att se ut. I detta arbete har vi sett att 
fundamentet i det europeiska samarbetet är att medlemsstaterna överför en 
stor del av sina suveräna rättigheter till unionen. I denna överföring ingår 
faktiskt den direkta beskattningen och som stöd för denna tes anför jag de 
fåtal direktiv som redan existerar inom området.  
 
Häri ligger EGDs roll och betydelse för utvecklingen av det europeiska 
samarbetet. Domstolen är som bekant den institution som skall tolka och ge 
mening åt fördragets olika artiklar och regler. Som påpekats ovan utgör inte 
den direkta beskattningen ett område fritt från de fria rörligheternas 
innebörd så argumentet att domstolen inte har någon behörighet faller tomt. 
Gemenskapen har behörighet och domstolen introducerar inte någon ny 
lagstiftning utan nöjer sig med att markera dess inställning. Enligt min 
mening är det förståeligt och beundransvärt att domstolen valt att bedriva en 
sådan revolution utan blodgjutelse (tänker inte på minskade skatteintäkter i 
denna kontext). Med domar såsom det svenska fallet X & Y AB fastslog 
EGD att den fria rörligheten minsann skall respekteras även vid 
utformningen av skatteregler. Av denna anledning är jag missnöjd med den 
praxis domstolen uppvisat avseende problematiken kring 
gränsöverskridande förlustutjämning (mer om detta nedan). Domstolen skall 
enligt min mening fortsätta på den väg de utstakat. Domarna bör markera att 
de förordar en sann inre marknad utan hänsyn till att harmonisering inte 
skett. Unionen är baserad på frihandel och framförallt gränsöverskridande 
handel då detta har setts som det bästa receptet på tillväxt. Visst medger jag 
att domstolens praxis på kort sikt kan medföra minskade intäkter till 
medlemsstaternas skattebaser samt återbetalning av ett antal miljarder såsom 
RegR tio domar innebar för Sverige. Men, man bör ha i åtanke att på lång 
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sikt är en fri inre marknad det som behövs. Ifall marknaden får agera fritt 
och inte utsättas för snedvriden konkurrens kommer detta i sin tur att 
generera mer skatteintäkter sedan tidigare med hänsyn till att små- och 
medelstora företag också ges chansen till sann gränsöverskridande 
etablering. Små- och medelstora företag är som bekant enligt kommissionen 
EU:s ryggrad!  
 
Ifall siktet ställs in på kopplingen mellan gränsöverskridande 
förlustutjämning och CCCTB ser man snabbt att domstolens betydelse ökar 
markant lite beroende på vilken infallsvinkel man har på det europeiska 
samarbetet. Direktivförslaget har som fokus att stadga regler för en 
gemensam skattebas inom unionen vilket skulle lösa problematiken kring 
gränsöverskridande förlustutjämning. Nu när det är lagt på is, måste 
domstolen enligt min mening ta sig an den roll den själv skapat genom att 
med sin praxis skapa incitament för lagstiftaren till att förverkliga direktivet 
och inte bara acceptera den rådande osäkerheten. Detta var även 
anledningen till varför just detta ämne valts för arbetet då syftet var att 
utröna domstolens senaste inställning efter beskedet om CCCTB. I denna 
kontext är det beklagligt att domstolen inte endast accepterat 
medlemsstaternas grunder i Marks and Spencer utan att grunderna nu 
dessutom är gällande rätt och inte bara ett engångstillfälle (mer om detta 
nedan). 
 
Här är det dock viktigt att inte glömma bort de nationella domstolarna och 
deras betydelse för ifall EGD skall kunna skapa de incitament som talats om 
i föregående stycke. Detta kräver samarbete mellan de både institutionerna. 
Det är detta samarbete som utvecklar gemenskapsrätten. Således är det 
högst anmärkningsvärt att de svenska, men även de nordiska högsta 
instanserna valt att i princip stå utanför detta samarbete vilket inte bådar gott 
i det långa perspektivet. Enligt min mening skall acte clair doktrinen ses 
som förutsättningar för samarbetet och inget annat. Doktrinen påtalar tydligt 
att för att rättsläget skall anses klart bör åsikten även delas av de andra 
nationella domstolarna. Uppsatsen har redogjort för en rad fall där detta inte 
var aktuellt samt ett fall där denna åsikt inte ens delades av de samtliga 
närvarande rättsråden. En kontrast till de nordiska domstolarnas inställning 
kan den franska domstolens inställning i fallet Papillion nämnas. Som det 
visats ovan begärdes förhandsavgörandet endast en vecka innan EGD:s dom 
i Oy Aa. I detta läge var det nog ett antal både inom doktrinen och också 
rättsväsendet som ansåg rättsläget vara klart. Trots detta begärdes 
förhandsbeskedet och utgången kom att bli en överraskning. Dels att 
proportionalitetstestet inte höll men, även att det inre sammanhanget nu på 
allvar är tillbaka. Fallet Papilion visar enligt min mening 
förhandsavgörandets betydelse. EGD är inte endast en domstol som ägnar 
sig åt juridiska spörsmål men, även i hög grad åt politiska frågor för man 
kan ändå inte komma ifrån att detta handlar om politik i förhållande till 
medlemsstaterna. Således kan praxis ändras relativt snabbt beroende på 
domarnas inställning till gränsöverskridande handel men, även 
europasamarbetet. Ta till exempel Regeringsrättens dom i Italien fallet där 
de fastslog att det inte var tal om en definitiv förlust då italienska regler 
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stadgade att förlusterna inte kunde utnyttjas efter en period. En tolkning är 
att dotterbolaget inte hade utnyttjat möjligheterna i värdlandet men, är detta 
verkligen den rätta tolkningen? Kan det inte finnas några omständigheter 
som medför en annan tolkning? Visserligen pekar det mesta på att domen är 
korrekt men, omständigheterna i fallet var unika ifall man jämför med de 
fall som hittills hamnat hos EGD att det enligt mig krävdes ett 
förhandsavgörande.  
 
Mentaliteten som uppvisats hos de svenska domstolarna är vansklig, men 
det är ännu vanskligare att föreslå konkreta åtgärder som kommer i bukt 
med detta. Ett förslag är precis som kommissionen föreslagit i dess 
motiverade yttrande att svenska domstolar bör motivera skälen till nekandet 
av prövningstillstånd i de fall gemenskapsrätten och behovet av ett 
förhandsavgörande varit aktuellt. Detta är enligt min mening också av 
betydelse för ett eventuellt skadeståndsanspråk för de fall domstolens 
tolkning inte visat sig vara den rätta. Ett annat förslag är att erbjuda de 
skattemål med gemenskapsrättslig anknytning företräde. Detta för att 
relativt snabbt analysera ifall ett förhandsavgörande krävs och kunna begära 
in det utan att det innebär att ärendet förlängs med två till tre år. 
 
Om man tittar på fallen från EGD är en del av domstolens yttranden aningen 
beklagliga. Särskilt i Deutsche Shell där domstolen fastslog att 
medlemsstaterna ej är skyldiga enligt gemenskapsrätten att ta hänsyn till 
andra medlemsstaters skatteregler vid utformandet av sitt eget system i syfte 
att undanröja fiskala hinder. Detta är visserligen helt korrekt då 
gemenskapsrätten inte uppvisar något sådant krav, men andemeningen ger 
felaktiga signaler till medlemsstaterna enligt min mening. Yttrandet ger 
sken av att de problem som fiskala hinder innebär för gränsöverskridande 
handel inte är av betydelse och att medlemsstaterna inte behöver vidta några 
större åtgärder kring detta. Detta är oroande speciellt när medlemsstater 
redan nu har dubbelbeskattningsavtal med varandra vilket gör yttrandet 
missvisande. Vidare i samma fall fastslår domstolen arbetsgången mellan 
den nationella domstolen och EGD när de fastslår att den omständighet som 
avgör ifall en valutakursförlust är för handen skall avgöras av den nationella 
domstolen men, fastslår ändock att det handlar om en sådan längre ned i 
fallet. Enligt min mening bör domstolen i detta fall endast analysera för de 
fall det föreligger en valutakursförlust ifall detta strider mot 
etableringsrätten. Den nationella domstolen skall sedan avgöra ifall det 
föreligger en valutakursförlust enligt tillämpliga inhemska regler eftersom 
de är bättre anpassade till att avgöra detta. Däremot är det intressant att 
analysera skälen i detta fall. I Deutsche Shell ägnar domstolen stor möda åt 
den extra risk som de tyska reglerna innebar för företaget vid sidan av de 
vanliga ekonomiska riskerna en etablering medför. De ekonomiska risker 
som bristen på gränsöverskridande förlustutjämning är något som bör tas 
med i beräkningen mycket mer än vad som görs i praxisen. Domstolens 
utgång i Deutsche Shell är av denna anledning enligt min mening den rätta 
samt att generaladvokatens förhandsavgörande var i enlighet med detta. 
Denna författare delar Meussen:s kritik gällande Sharpston:s jämförelse 
mellan fasta driftställen och dotterbolag, men enligt min mening har detta 
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sin bakgrund i själva etableringsrätten innebörd. Rätten till fri etablering 
medför även att företaget skall själv få avgöra etableringsformen och 
generaladvokatens argumentering anser jag bygger kring detta även om det 
inte är rätt skattetekniskt sett.  
 
Det viktigaste i generaladvokatens argumentering är den diskussion hon 
förde kring företagens likviditet. Det är förvånande att EGD inte lägger 
större vikt vid denna omständighet, men enligt min mening beror detta på att 
Lidl under förhandlingen uppgav att förlusten hade kvittats mot vinsterna i 
senare beskattningsår. Således fann domstolen det onödigt att kommentera 
generaladvokatens ståndpunkt. Ifall man analyserar domstolens agerande i 
fallet Lidl med beaktande av fallet Papillion kan man kanske börja ana en 
viss ändring. Sharpston argumenterade i Lidl för att det tyska 
avdragsförbudet var alltför långtgående då reglerna förbjöd alla förluster 
relaterade till utlandet och i Papillion föll de franska reglerna på grund av att 
administrativa svårigheter inte utgjorde ett legitimt syfte. Häri kan den som 
vill hitta en rad tecken på vissa ändringar. Domstolen för fram i det senare 
fallet att den skattskyldige har en bevisbörda och skall bevisa att det som 
krävs för ett avdrag eller liknande. Detta tyder enligt min mening på att det 
finns vissa röster inom domstolen som kanske på sikt vill lösa denna 
problematik med tillämpning av ”enkla” rättsprinciper såsom detta.  
 
Om man ägnar en stund åt att analysera de grunder som accepterats i 
samband med gränsöverskridande förlustutjämning kan man urskönja vissa 
svagheter. Ett skäl som ofta framförs av medlemsstaterna vid fall av 
gränsöverskridande förlustutjämning är risken för dubbla avdrag. I detta fall 
kan domstolens argumentering kring administrativa svårigheter föras fram. 
Det finns en risk för dubbla avdrag – absolut det visade fallet Lidl på t.ex. 
Däremot är det enligt min mening inte lämpligt och bryter mot 
proportionaliteten när medlemsstaterna endast förbjuder förlustavdrag vid 
gränsöverskridande aktiviteter. Istället bör det enligt min mening uppställas 
krav på bevisbörda gällande avdrag yrkandets status. Det bör vara på sin 
plats att i detta fall kräva från företaget ifråga att visa att något avdrag inte 
skett i värdlandet. Vidare finns det direktiv som förordar samarbete mellan 
skattemyndigheterna inom unionen där hemviststatens myndigheter kan 
säkerställa ifall ett avdrag getts eller ej i någon annan medlemsstat.  
 
Gällande faran för att företag kan välja var vinsterna skall beskattas skall det 
bara nämnas kort om domstolens åsikt i Cadbury Schweppes208. EGD 
fastslog i det fallet att låga skatter kan utgöra skäl för etablering i en 
medlemsstat men att verksamheten skall vara en verklig ekonomisk sådan 
och uteslöt ”postlådeföretag” som endast har en adress där för att utnyttja 
skatteförmånerna. Enligt min mening är domen i fallet Cadbury Schweppes 
av betydelse framförallt när man beaktar de svenska och finska 
koncernbidragsreglerna. Ta omständigheterna i Oy Aa som ett exempel. Det 
finska dotterbolaget bedrev riktig och varaktig verksamhet i Finland och jag 
antar även att bolagsbeskattningen i Storbritannien liknar den finska 
                                                 
208 Förvisso rörde fallet CFC-lagstiftningen i Storbritannien men utgör ändå skäl för mitt 
argument i denna del. 
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gällande själva beskattningsnivån. Således har jag lite svårt att se faran här, 
förutom det faktum att de finska vinsterna uppkommit i Finland och att den 
skall beskattas där, men detta kan ordnas genom avtal mellan de inblandade 
länderna eller att moderbolaget måste vid vinst återge exakt det beloppet till 
sitt dotterbolag. Vidare påminner denna grund lite om medlemsstaternas 
famösa yrkande ”skattebasen urholkas” som för övrigt aldrig accepteras av 
EGD.  
 
Enligt min mening med bakgrund av misslyckandet med CCCTB och 
finanskrisen bör domstolen återta sin gamla roll och uppmana till någon 
sorts lagstiftning av medlemsstaterna eller att gå vidare i en riktning som 
hotar medlemsstaterna enligt min modell ovan. Jag anser att det är dags för 
domstolen att chocka återigen! 
 
Således förordar jag ”Langs modell” där han presenterar en modell för 
domstolens analys, där endast en medlemsstats lagstiftning skall beaktas och 
analyseras av domstolen i hopp om att uppmuntra till harmonisering. Om 
man använder modellen på Italien fallet som avgjordes av RegR förordar jag 
att man endast skall beakta antingen svensk eller italiensk lagstiftning. 
Denna modell är kanske inte optimal rent juridiskt sett, men målet är att 
uppmana till lagstiftning och åtgärder inom problemet, man kan inte bortse 
från näringslivets uppmaningar speciellt i dessa tider av finansiell oro.  
 
Således innehåller denna framställning ett avsnitt om framtida lösningar. 
Enligt min mening är det bästa alternativet det generaladvokaten förordade i 
fallet Lidl, nämligen regler i hemviststaten som erbjuder avdrag som 
återförs vid vinst i värdlandet. Fallet Krankenheim visar även att en sådan 
lösning är förenligt med gemenskapsrätten. En annan lösning är den om 
avdrag för likvidationsförluster, men detta ges redan genom den praxis som 
finns på området. Däremot är det aldrig fel att få det på pränt då detta 
uppmanar till risktagande hos företagarna enligt min mening. 
 
Framställningens ambition har varit att utifrån en europeisk integrations 
synvinkel propagera för gränsöverskridande förlustutjämning som ett 
nödvändigt ont. I denna kontext kan jag påminna om Lodins åsikter om 
svenska regeringars ovilja inom detta område. Men, speciellt nu i dessa tider 
av finansiell oro och kris samt en ”krisbudget” som lagts fram av 
alliansregeringen kan man kosta på sig att snegla på detta område. Detta 
eftersom det enligt min mening är något som behövs inom näringslivet och 
att en ökad verksamhet utomlands medför en ökning även här hemma med 
på sikt ökade statsinkomster. 
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