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Summary 
Most EU Member States have tax systems allowing domestic groups of 
companies to offset their losses both horizontally and vertically within the 
group. Since the groups will be taxed on their net result, the overall tax 
burden is neither higher nor lower than if carried out within a single 
company. 
 
If, however, the group chooses to establish a company in another Member 
State, it looses the right to offset losses between the group and the 
subsidiaries on the other side of the border. The result may be that the 
overall tax burden of the group of companies is based on a higher net 
income than it, seen as an economic unit, actually makes. This is since the 
home state of the parent company does not take into account losses suffered 
in other Member States.  
 
The special treatment of foreign subsidiaries can be questioned from an 
economic point of view as well as a neutrality perspective. In addition the 
European Court of Justice stated in the Marks & Spencer and Oy AA cases 
that national legislation treating foreign subsidiaries less favourably than 
domestic subsidiaries constitutes a restriction on the freedom of 
establishment. 
 
The Marks & Spencer and Oy AA cases had a direct impact on Swedish law 
in March 2009, when the Supreme Administrative Court passed sentences 
upon ten cases concerning the right to cross-border loss compensation. The 
court found that the Swedish rules on group contributions in some cases 
violated EU law. As a consequence of the sentences, the Swedish 
government decided to incorporate the outcome of the ECJ’s and the 
Supreme Administrative Court’s rulings in July this year. 
 
The rules on corporate group deductions opens up the possibility for a 
Swedish parent company to deduct losses incurred in subsidiaries in another 
Member State, on condition that the losses are final in the sense of the law. 
This is a first step on the way to equal tax treatment between domestic and 
cross-border corporate groups.  
 
Nevertheless, the legislation is an extremely narrow interpretation of EU 
law as expressed in the Supreme Administrative Court's judgments and the 
Marks & Spencer and Oy AA cases. Because of the many limitations in the 
right to cross-border loss compensation the rules are difficult to put into 
practice and may well not be compatible with EU law.  



 2 

Sammanfattning 
I de flesta av EU:s medlemsstater kan bolag inom samma koncern 
resultatutjämna mellan sig. Förutsatt att bolagen har hemvist i samma 
medlemsstat kan ett bolag som går med vinst utjämna denna mot ett annat 
koncernbolags förluster. På så vis blir koncernen beskattad för sitt 
nettoresultat och skattebelastningen blir varken högre eller lägre än om 
verksamheten hade bedrivits inom ett enda bolag istället. 
 
Om koncernen däremot etablerar ett bolag i en annan medlemsstat upphör 
som regel rätten till förlustutjämning. Detta riskerar att leda till en högre 
skattebelastning för koncernen som helhet eftersom moderbolagets 
hemviststat inte tar hänsyn till förluster i de utländska dotterbolagen vid 
beräkningen av moderbolagets beskattningsbara vinst.  
 
Förutom att särbehandlingen av utländska dotterbolag i jämförelse med 
inhemska dotterbolag kan ifrågasättas ur ett principiellt samt ekonomiskt 
perspektiv, har EU-domstolen också fastslagit i målen Marks & Spencer 
samt Oy AA att den strider mot den EU-rättsliga etableringsfriheten.  
 
Marks & Spencer och Oy AA fick direkta följder för svensk rättstillämpning 
i mars 2009 då Regeringsrätten i flera avgöranden rörande rätten till gräns-
överskridande resultatutjämning fann att de svenska koncernbidragsreglerna 
i vissa delar stod i strid med EU-rätten. Som en konsekvens av dessa 
avgöranden samt EU-domstolens praxis trädde de svenska reglerna om 
gränsöverskridande koncernavdrag i kraft i juli i år. 
 
Reglerna om koncernavdrag öppnar upp för en möjlighet för svenska 
moderbolag att göra avdrag för förluster som uppkommit i dotterbolag i 
någon annan medlemsstat, under förutsättning att förlusterna är definitiva i 
lagens mening. Det är ett steg på vägen mot att skattemässigt behandla 
koncerner med bolag i flera medlemsstater på samma sätt som koncerner 
med bolag endast inom en medlemsstat.  
 
Lagstiftningen är dock en ytterst snäv tolkning av EU-rätten såsom den kom 
till uttryck i Regeringsrätten i mars 2009 samt i EU-domstolens domar i 
Marks & Spencer och Oy AA. Resultatet är en svårtillämpad lagstiftning 
med många begränsningar som dessutom i flera delar kan anses stå i strid 
med EU-rätten.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I december 2005 avkunnade EU-domstolen dom i det mycket 
uppmärksammade målet Marks & Spencer1 [cit. Marks & Spencer]. I målet 
tog domstolen för första gången ställning till frågan om rätten till 
gränsöverskridande resultatutjämning och huruvida bristen på en sådan rätt 
strider mot etableringsfriheten. Ett par år senare, i juli 2007, kom en ny dom 
från EU-domstolen gällande samma problematik. Innebörden av såväl 
Marks & Spencer och det senare målet Oy AA2

 

 [cit. Oy AA] har analyserats 
och tolkats otaliga gånger och rättsfallen har haft väldigt stor betydelse för 
hur medlemsstaterna idag ser på rätten till förlustutjämning över gränserna.  

Målen har också haft betydelse för svensk rättstillämpning. Regeringsrätten 
avgjorde i mars 2009 flera mål som rörde frågan om svenska bolags rätt till 
gränsöverskridande resultatutjämning. Domarna i Regeringsrätten har i sin 
tur legat till grund för den nya lagstiftningen om koncernavdrag som började 
gälla i juli i år (2010).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Avsikten med införandet av det nya kapitlet om koncernavdrag var att 
anpassa de svenska reglerna till EU-rätten såsom den har tolkats av 
Regeringsrätten i dess avgöranden från mars 2009.3

1.3 Metod och material 

 Syftet med denna 
uppsats är dels att sätta in den svenska lagstiftningen i ett större 
sammanhang. Varför ska man tillåta förlustutjämning över gränserna 
överhuvudtaget och vilka sätt kan man göra detta på? Dels är syftet att 
redogöra för den nya svenska lagstiftningen om koncernavdrag mot 
bakgrund av den EU-rätt som den härstammar från. De frågor som särskilt 
undersöks är huruvida lagstiftarens syfte med lagstiftningen har uppnåtts 
och om kodifieringen av praxis är förenlig med EU-rätten.  

För att utreda gällande rätt på området har jag använt mig av traditionell 
rättsdogmatisk metod. Därmed är mina källor lagtext, rättsfall, förarbeten 
och doktrin. Eftersom det rättsområde jag undersöker har sin grund i EU-
rätten använder jag mig också av EU-rättsligt material som källor. Utöver 
det nämnda materialet har jag också tagit del av skatterättsliga artiklar samt 
remissvar för att få idéer till min analys. 

                                                
1 Mål C-446/03. 
2 Mål C 231/05. 
3 Prop. 2009/10:194, s. 21. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel där avsikten är att redogöra för de skäl som 
talar för och emot förlustutjämning över nationsgränserna. Tanken med 
detta är att sätta in den svenska lagstiftningen i ett större sammanhang och 
undersöka vilka alternativ som finns till den väg Sverige har valt att gå. 
Eftersom de svenska rättsfall och den svenska lagstiftning som finns på 
området för gränsöverskridande förlustutjämningar har sin grund i EU-
rätten tar nästa del, den deskriptiva, avstamp i en redogörelse av den för 
uppsatsen relevanta EU-rätten. Därefter följer uppsatsen en kronologisk 
struktur där jag valt att först redogöra för EU-domstolens domar, därefter 
Regeringsrättens domar och slutligen den svenska lagstiftning dessa 
utmynnat i. Uppsatsen avslutas med en analys i vilken jag har för avsikt att 
redogöra för kritik som framkommit från andra håll samt mina egna 
synpunkter på den nya lagstiftningen  
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2 Resultatutjämning inom 
koncerner 

2.1 Inledning 

De flesta EU-länder har en lagstiftning som tillåter förlustutjämning över 
bolagsgränserna inom koncerner där bolagen har hemvist i samma land.4

 

 
Eftersom förluster i ett bolag kan beaktas i ett annat bolag som går med 
vinst blir koncernen beskattad på nettoresultatet för samtliga bolag vilket 
innebär att skattebelastningen blir densamma som om verksamheten hade 
bedrivits inom ett enda bolag istället.  

Om en koncern etablerar ett eller flera bolag i andra medlemsstater upphör 
som regel rätten till förlustutjämning.5 Detta leder till att skattebelastningen 
riskerar att bli högre än om hela koncernen hade hållit sig inom ett lands 
gränser eftersom moderbolagets hemviststat inte tar hänsyn till eventuella 
förluster i utländska dotterbolag vid beräkningen av moderbolagets 
beskattningsbara vinst. Moderbolaget kan därmed bli skyldigt att betala 
skatt trots att verksamheten sedd till koncernen som helhet går med förlust.6

 
 

Tanken med detta kapitel är att redogöra för de skäl som ligger bakom 
medlemsstaternas ovilja att tillåta förlustutjämning också över gränserna, 
samt vilka argument som talar för att faktiskt tillåta sådan utjämning. 
Avsikten är också att kortfattat ge några exempel på hur resultatutjämning 
över gränserna rent praktiskt kan gå till.  

2.2 Skäl för och emot gränsöverskridande 
förlustutjämning 

Det främsta skälet mot att tillåta resultatutjämning över gränserna är 
medlemsstaternas vilja att skydda sina skattebaser.7 Genom att tillåta 
utjämning över nationsgränserna skulle man få räkna med en omfattande 
skatteplanering som skulle leda till minskade inkomster för statskassan i 
flera stater.8 Det skulle också kunna leda till en risk för att ett bolags 
förluster beaktas två gånger, dels i hemvistlandet och dels i moderbolagets 
hemviststat.9

                                                
4 Se vidare Terra & Wattel, s. 641 f. och kommissionens rapport COM(2006) 824 final s. 6. 

 Ett ytterligare följdproblem är att medlemsstaternas 

5 Se Anna Gersons avhandling Compensation of Losses in Foreign Subsidiaries within the 
EU – a Comparative Study of the Unilateral Loss-Compensation Mechanisms in Austria 
and Denmark som behandlar problematiken kring förlustutjämning över gränserna inom 
EU.  
6 Se Terra & Wattel, s. 641. 
7 Gerson, s. 110. 
8 Se vidare Gerson, s. 111.  
9 Se vidare Gerson, s. 112. 
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beskattningsrätt riskerar att bli snedfördelad om ett bolag med hemvist i en 
stat har rätt att dra av sina förluster mot ett annat bolag med hemvist i en 
annan stat.10

 
 

Skälen för att tillåta gränsöverskridande resultatutjämning har delvis sin 
grund i två erkända skatterättsliga principer; neutralitets- och 
likformighetsprinciperna. Neutralitetsprincipen innebär att lagstiftningen 
ska vara neutral inför den skattskyldiges val mellan olika 
handlingsalternativ och motiveras dels av samhällsekonomiska skäl.11 Om 
skattebelastningen görs oberoende av vilken bolagsform som väljs så 
kommer förhoppningsvis ekonomiska överväganden, istället för 
skattemässiga, att vara avgörande för dessa val. På detta vis undviker 
staterna också ett skäl till skatteplanering från bolagens sida.12 Genom att 
tillåta förlustutjämning mellan bolag inom samma koncern har 
medlemsstaterna också valt att förhålla sig neutrala till bolagens val att 
antingen bedriva sin verksamhet genom ett enda bolag eller genom flera 
bolag. Denna neutralitet upphör dock så snart ett av bolagen befinner sig 
utanför medlemsstatens gränser. Man kan argumentera för att lagstiftaren ur 
neutralitetssynpunkt bör förhålla sig objektiv till valet mellan en inhemsk 
etablering och en utländsk etablering.13

 
  

Likformighetsprincipen innebär i skattesammanhang att likartade fall ska 
beskattas på ett likartat sätt, d.v.s. man ska undvika diskriminerande 
behandling av vissa skattskyldiga.14 Det som avgör om två fall är lika är 
kapaciteten att betala skatt, något som mäts genom vilken nettoinkomst de 
skattskyldiga har.15 Ibland kan det vara svårt att avgöra vilka fall som är lika 
eftersom det inte finns något krav på att de två jämförelseobjekten ska 
befinna sig i identiska situationer, utan dessa ska endast vara jämförbara.16

 

  
Det kan t.ex. råda delade meningar om huruvida en verksamhet som bedrivs 
genom ett enda bolag är jämförbar med en verksamhet som bedrivs genom 
flera bolag i en koncern. Däremot bör man kunna jämföra en koncern där 
samtliga bolag befinner sig inom gränserna för ett enda medlemsland med 
en gränsöverskridande koncern, om nettoinkomsten sett till hela koncernen 
är densamma. Koncernerna behandlas trots detta olika. Beskattning av den 
inhemska koncernen sker med grund i hela koncernens nettoinkomst medan 
beskattningen av den utländska koncernen är uppdelad i lika många delar 
som länder koncernen är verksam i.  

För koncerner med bolag i flera medlemsstater är frågan om 
förlustutjämning över gränserna dock inte av principiell betydelse utan 
främst av rent ekonomisk innebörd. Avsaknaden av möjlighet till 
gränsöverskridande förlustutjämning riskerar att leda till att den 

                                                
10 Se vidare Gerson, s. 113.  
11 Lodin, s. 43. 
12 Gerson, s. 100.  
13 Se även Gerson, s. 101.  
14 Lodin, s. 42. 
15 Gerson, s. 106. 
16 Ibid. 
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sammanlagda beskattningen överskrider koncernens ekonomiska 
kapacitet.17 Att varken temporärt eller permanent ha möjlighet att 
tillgodogöra sig förluster uppkomna i utländska dotterbolag kan ge upphov 
till problem med likviditet och kassaflöde samt minskade möjligheter till 
expansion av bolagen.18 Det kan också påverka koncernens val av 
etableringsland eller vilken typ av bolagsform koncernen väljer, vilket i sin 
tur innebär ett problem ur ett EU-rättsligt problem (se kap. 3 nedan).19

2.3 Resultatutjämning i praktiken 

 

Resultatutjämning inom koncerner är något som majoriteten av 
medlemsländerna har särskilda regler kring. Endast sex medlemsstater 
saknar sådana regler helt.20

 

 Systemen för resultatutjämning ser dock olika ut 
och kan delas in i följande grupper:  

• Överföring av förluster eller vinster - systemet tillåter en slutlig 
utjämning mellan vinster och förluster inom olika bolag i samma 
koncern, antingen genom att förluster eller vinster överförs till ett 
annat bolag. Sveriges koncernbidragssystem faller in under denna 
grupp. 

• Sammanslagning - innebär att alla vinster och förluster i 
koncernbolagen slås samman hos moderbolaget.  

• Fullständig skattekonsolidering - Innebär samma sak som samman-
slagning men går längre. Koncernens resultat fatställs på grundval av 
en enda resultaträkning.  

 
I samtliga dessa system tillåts såväl horisontell som vertikal 
förlustutjämning, d.v.s. utjämning kan ske såväl mellan systerbolag som 
mellan moder- och dotterbolag. Ingen av medlemsstaterna tillämpar dock 
samma system för gränsöverskridande situationer som för inhemska 
situationer.21

 
 

I slutet av 2006 meddelade kommissionen nya riktlinjer för samordningen 
av medlemsstaternas system för direkt beskattning.22 Som en särskild del av 
detta meddelande ingår ett förslag om åtgärder medlemsstaterna bör vidta 
vad gäller skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande 
situationer.23

 

 Riktlinjerna meddelades ungefär ett år efter domen i målet 
Marks & Spencer och kan ses som ett resultat av denna dom.  

Kommissionen fastslog inledningsvis att frånvaron av möjligheten att 
förlustutjämna inom koncerner över nationsgränserna kan leda till att 
moderbolaget väljer att etablera filialer istället för bolag i andra länder, eller 
                                                
17 Se vidare Gerson, s. 109. 
18 Ibid. 
19 Se vidare Terra & Wattel, s. 158. 
20 Se vidare COM(2006) 824 final s. 6. 
21 COM(2006) 824 final s. 7. 
22 KOM(2006)823.  
23 COM(2006)824 final.  
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att de väljer att inte etablera sig i andra medlemsstater alls.24 Med 
hänvisning till Marks & Spencer menade kommissionen att åtgärder måste 
vidtas för att koncerner som verkar i andra medlemsstater än sina 
hemvisstater i så stor utsträckning som möjligt ska bli behandlade på samma 
vis som sådana som håller sig till en stat.25

 
 

För att komma till rätta med problemen gav kommissionen tre möjliga 
alternativ till gränsöverskridande utjämning av förluster inom koncerner. 
Enligt det första och mest långtgående alternativet kan medlemsstaterna 
välja att tillåta fri förlustutjämning över gränserna. Den överföring av 
förluster som sker är då definitiv och kan inte bli föremål för återvinning.26 
Det andra alternativet är att staten tillåter en temporär förlustutjämning 
mellan bolagen. Ett dotterbolag beläget i en medlemsstat kan få dra av en 
förlust hos ett moderbolag i en annan medlemsstat under förutsättning att 
förlusten återvinns så snart bolaget börjar gå med vinst igen.27 Enligt det 
tredje alternativet kan medlemsstaterna välja att införa ett så kallat system 
med konsoliderad vinst. Vinster och förluster i ett valt antal företag inom en 
koncern, eller hela koncernen, tas då upp hos moderbolaget under en 
begränsad tidsperiod. Perioden skulle t.ex. kunna vara tre eller fem år. 
Systemet är då inte begränsat endast till förlustutjämning utan innebär en 
slags sambeskattning av valda bolag inom en koncern. För att undvika 
dubbelbeskattning ska erlagd skatt i andra länder enligt kommissionens 
förslag tas hänsyn till genom credit-metoden.28

                                                
24 COM(2006)824 final, s. 6. 

  

25 COM(2006)824 final, s. 8. 
26 COM(2006)824 final, s. 9. 
27 Ibid. 
28 COM(2006)824 final, s. 9.  
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3 EU-rätt 

3.1 Inledning 

Även om direkta skatter inte faller inom unionsrättens behörighet så har EU-
domstolen konstaterat att medlemsländerna vid utövandet av sin behörighet 
är skyldiga att iaktta unionsrätten.29

3.2 Primär- och sekundärrätt 

 Innebörden av detta är att medlems-
staternas skattelagstiftning inte får utgöra ett hinder mot någon av de fyra 
friheterna eller diskrimineringsförbudet. Genomgången av den för 
skatterätten relevanta unionsrätten i detta kapitel tjänar som en bakgrund till 
efterföljande kapitel.  

Den unionsrättsliga lagstiftningen på de direkta skatternas område är i det 
närmaste obefintlig. Om man bortser från kodifierade allmänna principer 
finns ingen primärrättslig reglering alls på området och den sekundär-
rättsliga regleringen inskränker sig till ett fåtal direktiv.30

 
  

EU-rätten har trots detta fått en allt större betydelse också för den direkta 
beskattningen. I kraft av sin behörighet att meddela förhandsavgöranden 
enligt art. 267 FEUF har nämligen EU-domstolen utvecklat en omfattande 
praxis på området för direkta skatter trots att detta område alltså egentligen 
inte berörs i fördragen.31 Detta har skett genom att medlemsstaternas 
nationella skattebestämmelser har prövats mot bakgrund av diskriminerings-
förbudet i art. 25 FEUF och de fria rörligheterna i art. 45, 49, 56 eller 53 
FEUF.32

3.3 Hinder för den fria rörligheten 
  

EU-domstolen konstaterade redan 1986 i målet Avoir fiscal33 att en skatte-
bestämmelse som strider mot den fria rörligheten för tjänster, personer och 
kapital kan underkännas direkt med stöd av fördraget.34

 
  

Eftersom skatterätten till största delen inte är harmoniserad inom EU är det 
dock fortfarande upp till medlemsstaterna själva att bestämma hur de ska 
organisera sina skattesystem och hur de ska fördela beskattningsrätten 
mellan sig. Men vid gränsöverskridande situationer där nationella 

                                                
29 Se vidare Pelin, s. 301. 
30 Se vidare Terra & Wattel, s. 18 ff. 
31 Se vidare Dahlberg, s. 215. 
32 Se vidare Terra & Wattel, s. 30. 
33 C-270/83. Se även Pelin, s. 344.  
34 Se Lodin m.fl., s. 633. 
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skatteregler riskerar att sätta hinder i vägen för den fria rörligheten är 
medlemsstaterna skyldiga att iaktta unionsrätten.35

 
 

Inte endast öppet diskriminerande regler är otillåtna utan också sådana 
regler som leder till indirekt diskriminering. En nationell bestämmelse som 
medför att objektivt jämförbara situationer behandlas olika utgör sådan 
indirekt diskriminering.36

 

 Ett vanligt exempel är att en nationell skatte-
bestämmelse ger en fördel till en obegränsat skattskyldig men inte till en 
begränsat skattskyldig.  

I målet Schumacker37

 

 prövades regler som innebar att personer bosatta i 
Tyskland hade förmånen att få göra vissa avdrag på skatten som personer 
med hemvist i andra länder inte fick göra. Då det inte förelåg någon objektiv 
skillnad mellan en i utlandet bosatt person och en person bosatt inom landet 
konstaterade EU-domstolen att lagstiftningen var diskriminerande.  

Samma bedömning av objektivt jämförbara situationer görs då EU-
domstolen prövar om en nationell bestämmelse innebär ett hinder mot den 
fria rörligheten. 

3.4 Rule of reason 

En skattebestämmelse som domstolen finner vara diskriminerande eller 
utgöra ett hinder mot den fria rörligheten kan ändå godtas eftersom EU-
domstolens bedömning sker i två steg. I det första steget undersöks huruvida 
bestämmelsen är ett hinder för den fria rörligheten och i det andra steget 
undersöks om hindret kan rättfärdigas på särskild grund.38

 
  

EU-domstolen har utvecklat ett särskilt test för att avgöra om en 
fördragsstridig åtgärd kan rättfärdigas, det så kallade rule of reason-testet. I 
målet Gebhard39

 

 ställde domstolen upp fyra kriterier som ska vara uppfyllda 
för att en inskränkning ska anses rättfärdigad. Åtgärden ska: 

• vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, 
• framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 
• vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvades genom den, och 
• inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna 

målsättning.40

 
 

                                                
35 Se Pelin, s. 344. 
36 Se Pelin, s. 345. 
37 C-279/93.  
38 Se Hilling, s. 610.  
39 Mål C-55/94. 
40 Mål C-55/94, p. 37. 
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I kapitlet nedan redogörs för de åtgärder som domstolen har fastslagit 
framstår som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, de så 
kallade rättfärdigandegrunderna.  

3.5 Accepterade rättfärdigandegrunder 

3.5.1 Skattesystemets inre sammanhang 
En rättfärdigandegrund som tidigt accepterades av EU-domstolen är 
bevarandet av skattesystemets inre sammanhang. I målet Bachmann41 
godtogs en vägran att medge avdrag för premiebetalningar på försäkringar 
som tecknats i andra medlemsstater, trots att detta egentligen var ett hinder 
för den fria rörligheten. Det belgiska systemet innebar att avdrag för erlagda 
premier endast fick göras om det utfallande beloppet beskattades i Belgien. 
Kunde den belgiska staten inte beskatta utfallande pensioner så vägrades 
avdrag. EU-domstolen fastslog att villkoret i fallet var berättigat av hänsyn 
till behovet att säkerställa detta samband i det belgiska skattesystemet.42

 
 

Domstolen preciserade senare i målet Lankhorst-Hohorst43 att för att 
rättfärdigandegrunden ska vara tillämplig krävs också ett direkt samband 
mellan en fördel och en nackdel i skattehänseende för att säkerställa 
kongruensen i skattesystemet44

 
. 

Efter målet Bachmann har EU-domstolen dock inte godkänt hänvisningen 
till skattesystemets inre sammanhang som en rättfärdigandegrund i något 
mål, trots att det har åberopats ett flertal gånger.45

3.5.2 Effektiv skattekontroll 

  

Effektiv skattekontroll är en rättfärdigandegrund som i princip har godkänts 
av EU-domstolen men som dock hittills ändå aldrig har funnits tillämplig i 
något mål.46 I målet Futura Participations47

3.5.3 Territorialitetsprincipen 

 ansågs det luxemburgska 
kravet på att ett franskt företags filial i Luxemburg skulle ha en bokföring 
enligt det sistnämnda landets bestämmelser strida mot etableringsfriheten. 
Reglerna kunde enligt domstolen rättfärdigas med hänsyn till Luxemburgs 
krav på effektiv skattekontroll men var ändå inte förenliga med kravet på 
proportionalitet.  

I målet Futura Patricipations ställdes två frågor till domstolen. Den ena 
behandlades ovan och rörde bokföringen av vissa inkomster. Den andra 
                                                
41 C-204/90. 
42 C-204/90, p. 35. 
43 Mål C-324/00. 
44 C-324/00 p. 42. Se också Pelin, s. 355.  
45 Se Pelin, s. 357. 
46 Se Dahlberg, s. 246. 
47 C-250/95, p. 31. 
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frågan Luxemburg ställde var huruvida etableringsfriheten hindrade en 
medlemsstat från att villkora möjligheten att rulla vidare ett företags 
underskott enligt principen om carry forward med att underskotten i 
ekonomiskt hänseende skulle vara relaterade till inkomst förvärvad i den 
medlemsstaten. Domstolen konstaterade att det visserligen rörde sig om ett 
hinder mot etableringsfriheten men att detta hinder kunde rättfärdigas med 
hänvisning till territorialitetsprincipen.48

3.5.4 Efter Marks & Spencer 

  

I målet Marks & Spencer (se sammanfattning i kap. 3 nedan) ansåg EU-
domstolen att de ifrågasatta reglerna kunde rättfärdigas med hänvisning till 
tre rättfärdigandegrunder. För det första hänvisade domstolen till den 
välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, för 
det andra till risken att förlusterna beaktas två gånger och för det tredje till 
risken för skatteundandraganden.49 Eftersom domstolen uttryckligen 
hänvisade till samtliga tre grunder innebär det troligen att ingen av dem 
ensam hade räckt för att rättfärdiga inskränkningen i etableringsfriheten.50

3.5.5 Ej accepterade rättfärdigandegrunder 

 

EU-domstolen har klargjort att vissa grunder inte kvalificerar sig som 
rättfärdigandegrunder. Grunder som har åberopats åtskilliga gånger men 
aldrig accepterats är förlust av skatteintäkter och skydd av den inhemska 
skattebasen. Domstolen har fastslagit att dessa skäl inte kan åberopas som 
grund för att rättfärdiga en åtgärd som strider mot en grundläggande frihet.51

 
 

En annan grund som har åberopats som argument för är att domstolen 
saknar behörighet på den direkta beskattningens område. Domstolen 
förklarade dock redan i målet Avoir fiscal att området låg inom dess 
behörighetsområde.52

 
  

Domstolen har också klargjort att en hindrande åtgärd inte kan godtas på 
den grunden att personen som är föremål för åtgärden kompenseras genom 
en fördel.53

 
 

I flera fall har medlemsstaten som en rättfärdigandegrund hävdat att om 
bolaget hade valt en annan form av etablering hade särbehandling inte 
skett.54

                                                
48 C-250/95, p. 16. 

 Denna grund har dock avfärdats med hänvisning till att syftet med 
etableringsfriheten skulle gå förlorad om denna grund godkändes. 

49 C-446/03, p. 46-49. 
50 Pelin, s. 361.  
51 Se Dahlberg, s. 260. 
52 Se Dahlberg, s. 256. 
53 Se t.ex. 270/83, p. 21. 
54 Se Dahlberg, s. 257. 
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4 Praxis från EU-domstolen 
Den svenska lagstiftningen om koncernavdrag har tillkommit som en 
anpassning till EU-domstolens avgöranden i två mål om rätten till gräns-
överskridande resultatutjämningar. I detta kapitel redogörs för omständlig-
heterna i fallen samt vilka slutsatser EU-domstolen kom fram till.  

4.1 Mål C-446/03 - Marks & Spencer 

4.1.1 Bakgrund 
De brittiska reglerna om resultatutjämning inom bolagskoncerner medgav 
en rätt för ett bolag hemmahörande i Förenade kungariket att göra avdrag på 
sin vinst för förluster som uppkommit i ett koncernbolag med hemvist i 
samma stat. Motsvarande avdragsrätt saknades dock om det andra bolaget 
hade hemvist i ett annat land.  
 
Trots avsaknaden av en sådan rätt ansökte bolaget Marks & Spencer med 
hemvist i Storbritannien om att få göra avdrag för förluster som uppkommit 
i dotterbolag belägna i andra EU-länder. Dotterbolagen, som var indirekt 
ägda genom ett holdingbolag med hemvist i Nederländerna,55 hade slutat att 
gå med vinst och Marks & Spencer ville därför dels överlåta och dels helt 
avveckla samtliga dotterbolag på kontinenten.56 Skattemyndigheten avslog 
ansökan med hänvisning till att avdragsmöjlighet saknades då dotterbolagen 
inte hade hemvist i Förenade kungariket. Marks & Spencer överklagade 
avslagsbeslutet till High Court of Justice som vände sig till EU-domstolen 
för ett förhandsbesked.57

 
  

Frågan som den nationella domstolen ville ha svar på var huruvida 
artiklarna 43 och 48 FEG58 utgör hinder för en lagstiftning i en medlemsstat 
som inte medger rätt för ett moderbolag att göra avdrag för förluster i ett 
utländskt dotterbolag, trots att sådana avdrag är tillåtna om dotterbolaget har 
sitt hemvist i Förenade kungariket.59

4.1.2 Domen 

  

Domstolen konstaterade inledningsvis att ett koncernavdrag som endast kan 
utnyttjas då förlusterna uppkommit i ett dotterbolag med hemvist i 
moderbolagets hemviststat utgör en inskränkning av etableringsfriheten. De 
utländska bolagens förluster behandlas ur skattesynpunkt annorlunda än 
förluster som uppkommit i ett dotterbolag med hemvist i en annan 
                                                
55 Se p. 8 förslag till avgörande av generaladvokat M. Poiares Maduro föredraget den 7 
april 2005.  
56 C-446/03, p. 18-21. 
57 C-446/03, p. 22-26. 
58 Numera art. 49 och 54 i FEUF. 
59 C-446/03, p. 27. 
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medlemsstat. En sådan inskränkning av etableringsfriheten är endast tillåten 
om syftet med den är legitimt och överensstämmer med fördraget och om 
den kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset. Vidare krävs 
dessutom, i enlighet med rule of reason-testet, att tillämpningen av 
bestämmelsen är ägnad att säkerställa att det sålunda eftersträvade syftet 
uppnås och att det inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
syfte.60

  
 

Domstolen ansåg att inskränkningen i detta fall kunde rättfärdigas med 
hänsyn tagen till tre berättigandegrunder. Den första var säkerställandet av 
medlemsstaternas fördelning av beskattningsrätten, den andra var att 
medlemsstaterna måste kunna hindra att förlusterna beaktas två gånger och 
den tredje var att medlemsstaterna måste få försöka förhindra 
skatteundandraganden.61 Med hänsyn till detta ansåg EU-domstolen att den 
inskränkande regleringen var ägnad att uppnå ett med fördraget överens-
stämmande legitimt syfte och kunde motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset. Vidare var regleringen avsedd att säkerställa det 
eftersträvade syftet.62

 
  

Dock konstaterade domstolen att den inskränkande åtgärden gick utöver vad 
som var nödvändigt för att uppnå det huvudsakliga syftet med den. 
Anledningarna till detta var att det rörde sig om ett dotterbolag med hemvist 
i utlandet som hade uttömt de möjligheter som erbjudits i dess hemviststat 
att beakta förluster under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser och 
tidigare beskattningsår. Vidare fanns inte någon möjlighet att förlusterna i 
det utländska dotterbolaget skulle kunna utnyttjas i dess hemviststat för 
framtida beskattningsår, vare sig av bolaget självt eller av utomstående.63

 
 

Sammanfattningsvis fastslog domstolen att etableringsfriheten inte utgör 
hinder för lagstiftning i en medlemsstat som generellt utesluter möjligheten 
för ett moderbolag med hemvist i denna medlemsstat att från sin vinst göra 
avdrag för förluster uppkomna i ett dotterbolag hemmahörande i en annan 
medlemsstat, trots att en sådan avdragsmöjlighet finns för förluster 
uppkomna i dotterbolag med hemvist i samma stat som moderbolaget. Dock 
strider det mot etableringsfriheten att utesluta nämnda förlust-
utjämningsmöjlighet om det utländska dotterbolaget har uttömt sin 
möjlighet att utnyttja förlusterna i dess hemviststat under det beskattningsår 
som avses med yrkandet och tidigare beskattningsår, samt där det inte finns 
någon möjlighet att förlusterna skulle kunna utnyttjas i dess hemviststat för 
framtida beskattningsår, vare sig av dotterbolaget självt eller av en utom-
stående part. Detta gäller särskilt vid en överlåtelse av dotterbolaget till den 
utomstående parten.64

 
 

                                                
60 C-446/03, p. 32-35. 
61 C-446/03, p. 47-50. 
62 C-446/03, p. 51. 
63 C-446/03, p. 55. 
64 C-446/03, p. 59. 
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4.2 Mål C-231/05 – Oy AA 

4.2.1 Bakgrund 
Det finländska bolaget Oy AA ägdes indirekt av bolaget AA ltd med säte i 
Förenade kungariket. Verksamheten i AA ltd gick med förlust och Oy AA 
ansökte därför om ett förhandsbesked hos skattemyndigheten om huruvida 
lämnande av koncernbidrag till moderbolaget skulle vara avdragsgillt enligt 
finländsk rätt.65

 
  

Centralskattenämnden fastslog att ett koncernbidrag till ett bolag som inte 
omfattades av det nationella skattesystemet inte var avdragsgillt enligt den 
finländska skattelagen. Beskedet överklagades till Högsta förvaltnings-
domstolen som valde att begära ett förhandsbesked från EU-domstolen i 
följande fråga: ”skall artiklarna 43 FEG och 56 FEG,66 mot bakgrund av 
artikel 58 FEG67 och rådets direktiv 90/435/EEG ... om ett gemensamt 
beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater, tolkas så, att de utgör hinder för sådana bestämmelser som 
föreskrivs i den finländska lagen om koncernbidrag vid beskattningen, 
enligt vilka avdragsrätten för koncernbidrag villkoras av att givaren och 
mottagaren av koncernbidraget är inhemska bolag?”68

4.2.2 Domen 

 

Domstolen inledde med att konstatera att rätten att göra avdrag för en 
överföring till moderbolaget enligt den finländska lagstiftningen var 
beroende av huruvida moderbolaget hade sitt säte i Finland eller inte. En 
överföring till ett finländskt moderbolag ansågs enligt landets lagstiftning 
utgöra ett koncernbidrag och kunde därmed dras av från dotterbolagets 
skattepliktiga inkomst. En överföring till ett moderbolag med hemvist 
utanför Finland var däremot inte avdragsgill, vilket innebar att utländska 
moderbolag i skattemässigt hänseende behandlades sämre än motsvarande 
finländska.69

 
 

En sådan skillnad i behandlingen utgjorde enligt domstolen en inskränkning 
i etableringsfriheten eftersom den ledde till att det blev mindre attraktivt för 
bolag med hemvist i andra medlemsstater att utöva denna frihet och t.ex. 
bilda dotterbolag i medlemsstater med bestämmelser som den i målet.70

 
  

Inskränkningen kunde dock motiveras med hänvisning till flera rätt-
färdigandegrunder. Behovet att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 
beskattningsrätten mellan medlemsstaterna kunde godtas som rätt-

                                                
65 C-231/05, p. 11-13. 
66 Numera art. 49 och 63 i FEUF.  
67 Numera art. 65 i FEUF.  
68 C-231/05, p. 16. 
69 C-231/05, p. 31-32. 
70 C-231/05, p. 39. 



 17 

färdigandegrund när ändamålet med de aktuella bestämmelserna var att 
förebygga ageranden som kunde äventyra en medlemsstats rätt att utöva sin 
beskattningsrätt när det gäller verksamhet som bedrivs inom dess 
territorium. En rätt för bolag att välja i vilket land deras förluster ska beaktas 
skulle påtagligt kunna äventyra en väl avvägd fördelning av 
beskattningsrätten.71

 
 

Domstolen ansåg också att förhindrandet av skatteflykt var en godtagbar 
grund då möjligheten att överföra skattepliktig inkomst till bolag med 
hemvist i andra medlemsstater innebär en risk för att inkomst förs över via 
fiktiva upplägg inom koncernen till bolag i medlemsstater med lägre 
skattesatser.72

 
  

Med hänsyn till dessa två rättfärdigandegrunder i kombination fastslog EU-
domstolen att bestämmelserna tjänade legitima ändamål som är förenliga 
med fördraget och som omfattas av tvingande hänsyn till allmänintresset. 
Bestämmelserna var dessutom ägnade att säkerställa att dessa ändamål 
uppnås.73

 
 

Domstolen konstaterade därefter att målsättningen om en välavvägd 
fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och målsättningen 
att förhindra skatteflykt hänger ihop eftersom icke affärsmässiga upplägg 
som syftar till undvikande av skatt i förlängningen kan rubba fördelningen 
av beskattningsrätten.74 Vidare menade domstolen att en utvidgning av 
fördelen för en koncern att få bestämma i vilket bolag en vinst beskattas till 
också gränsöverskridande situationer, skulle leda till att koncerner fritt 
kunde välja i vilken medlemsstat deras vinster beskattas.75 Detta i sin tur 
skulle få till effekt att medlemsstaternas rätt att beskatta vinst som 
genererats i verksamhet som bedrivits inom dess territorium gick förlorad.76 
Domstolen ansåg inte att denna rubbning i beskattningsrätten gick att 
förebygga genom uppställandet av villkor varför bestämmelserna befanns 
vara proportionerliga mot bakgrund av de ändamål som eftersträvades med 
dem.77

                                                
71 C-231/05, p. 54-55. 

 

72 C-231/05, p. 58-59. 
73 C-231/05, p. 60. 
74 C-231/05, p. 62. 
75 C-231/05, p. 64. 
76 Ibid. 
77 C-231/05, p. 65. 
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5 Regeringsrättens domar 

5.1 Inledning 

I mars 2009 avkunnade Regeringsrätten tio domar i mål rörande rätt till 
gränsöverskridande resultatutjämning. Mottagarna av koncernbidrag var i 
dessa mål inte skattskyldiga i Sverige varför rätt till avdrag för koncern-
bidraget saknades enligt nationell svensk rätt. Frågan i målen var om en 
sådan rätt kunde åberopas med hänvisning till EU-domstolens domar i 
Marks & Spencer och Oy AA. Uppdelningen i framställningen nedan är 
gjord med utgångspunkt i riktningen på koncernbidragen. 

5.2 Koncernbidrag från moderbolag till 
dotterbolag 

5.2.1 Bakgrund 
I fem av målen78

5.2.2 Allmän motivering 

 ville svenska moderbolag ha förhandsbesked om huruvida 
koncernbidrag till deras utländska dotterbolag var avdragsgilla i Sverige. 
Bidragen avsåg att täcka underskott som uppkommit i de helägda dotter-
bolagen.  

Domskälen är i alla fem mål till stora delar identiska. Nedan följer därför en 
sammanfattning av den för de fem målen gemensamma motiveringen.  
 
I samtliga fall inledde Regeringsrätten med att konstatera att 
förutsättningarna för avdragsgillt koncernbidrag enligt svensk rätt inte var 
uppfyllda eftersom dotterbolagen inte var skattskyldiga i Sverige. Frågan 
var därefter om de svenska reglerna stred mot etableringsfriheten enligt art. 
43 och 48 FEG79

 

. Av principerna som låg till grund för EU-domstolens 
avgörande i Marks & Spencer drog domstolen slutsatsen att de svenska 
reglerna innebar en inskränkning av etableringsfriheten eftersom de ledde 
till en olikbehandling av svenska och utländska dotterbolag.  

Regeringsrätten undersökte sedan om de svenska reglerna kunde rättfärdigas 
på någon av de grunder som godkänts i Marks & Spencer samt om 
inskränkningen i så fall kunde anses proportionerlig. Domstolen fastslog, 
med hänvisning till nämnda dom, att krav på skattskyldighet i Sverige för 
det företag som tar emot ett koncernbidrag inte är proportionerligt om 

                                                
78 Se RÅ 2009 ref. 13, RÅ 2009 ref. 14, RÅ 2009 not. 35, RÅ 2009 not. 37, RegR 6511-
2006. 
79 Numera art. 49 och 54 i FEUF. 
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koncernbidraget är avsett att täcka definitiva förluster och motsvarande 
begränsning inte gäller i fråga om ett svenskt dotterföretag.  
 
För att uppnå en faktisk likabehandling i denna situation beslutade därför 
Regeringsrätten att ett svenskt moderbolag under vissa särskilda 
förutsättningar skulle få tillgodogöra sig definitiva förluster i direkt helägda 
utländska dotterbolag. Följande villkor för rätten till koncernbidrag 
uppställdes: 
 

• Avdraget för koncernbidrag får inte överstiga den slutliga förlust 
som uppkommit i dotterbolaget vid utgången av företagets sista hela 
beskattningsår. 

• Avdraget får inte heller överstiga den slutliga förlusten vid 
likvidationen. Beloppet ska beräknas enligt båda staternas skatte-
regler och avdrag medges med det lägsta beloppet enligt dessa 
beräkningar. 

• Avdrag för koncernbidrag bör medges vid moderföretagets taxering 
för det beskattningsår under vilket likvidationen av dotterföretaget 
avslutats, eftersom det först då är säkerställt att förlusten är definitiv.  

 
Regeringsrätten fastslog vidare att frågan om avdragsrätten inte påverkas av 
om koncernbidraget är skattepliktigt i den andra medlemsstaten eftersom 
avdrag för koncernavdrag förutsätter att det saknas möjlighet att utnyttja 
förlusten.80

5.2.3 Särskilda frågor 

  

5.2.3.1 Slutlig förlust  
Två av fallen81

 

 tog upp ett särskilt fall av slutliga förluster. I båda fallen 
ägde de svenska moderbolagen italienska dotterbolag som hade gått med 
förlust i flera år. Enligt italiensk skattelagstiftning kan bolag föra vidare 
underskott i fem år för att kvitta dessa mot löpande vinster i företaget. Efter 
fem år kan dock underskotten inte längre utnyttjas. I de två målen var 
avsikten med koncernbidragen att täcka sådana förverkade underskott i de 
italienska dotterbolagen som skulle fortsätta att bedriva skattepliktig 
verksamhet.  

Enligt Regeringsrätten kunde man av EU-domstolens avgöranden inte dra 
slutsatsen att det skulle strida mot etableringsfriheten att vägra avdrag för en 
förlust som är slutlig till följd av en skatteregel i den medlemsstat där 
dotterföretaget bedriver sin verksamhet. Därför ansågs inte de svenska 
bestämmelserna innebära en otillåten begränsning av etableringsfriheten i 
något av fallen. 
 

                                                
80 Se t.ex. RegR 6511-2006.  
81 RÅ 2009 ref. 14, RÅ 2009 not. 37. 
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5.2.3.2 Fusion 
I ett av målen, RÅ 2009 ref. 13, var ett alternativt förfarande att 
dotterbolaget med underskott skulle avvecklas genom fusion med sitt 
moderbolag. Frågan var om underskottet i dotterbolaget på detta sätt fick 
överföras till moderbolaget.  
 
Skatterättsnämnden konstaterade att eftersom fusionen inte uppfyllde kraven 
i 37 kap. IL för att bli betraktad som en kvalificerad sådan borde 
konsekvensen bli att bolaget fick avslag på sin förfrågan. Men efter en 
prövning mot bakgrund av Marks & Spencer drog Skatterättsnämnden 
slutsatsen att reglerna i 37 kap. IL inte kunde anses vara proportionerlig i en 
situation som denna där alla möjligheter att utnyttja underskotten var 
uttömda.  
 
Regeringsrätten tog dock aldrig ställning till denna fråga då den i ansökan 
ställda frågan var formulerad på fel sätt. Förhandsbeskedet från Skatterätts-
nämnden undanröjdes i denna del och avvisades.  

5.3 Koncernbidrag från dotterbolag till 
moderbolag 

Ett av målen82

5.4 Koncernbidrag från systerbolag till 
systerbolag 

 var ett förhandsbesked om avdrag för koncernbidrag som två 
svenska dotterbolag hade för avsikt att lämna till sitt moderbolag med 
hemvist i Finland. Skatterättsnämnden avslog ansökan och Regeringsrätten 
fastslog det beskedet med hänvisning till EU-domstolens dom i Oy AA. 
Domstolen fastslog att eftersom etableringsfriheten inte utgör hinder för en 
lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken ett dotterbolag har rätt att göra 
avdrag för lämnade koncernbidrag till sitt moderbolag endast om detta bolag 
har hemvist i samma stat som dotterbolaget, så kunde det inte heller i detta 
mål anses strida mot gemenskapsrätten att vägra avdrag för det svenska 
dotterbolaget. 

Regeringsrätten godkände inte ansökningar om avdrag för koncernbidrag 
från ett svenskt bolag till ett utländskt systerbolag i något av fallen.83

                                                
82 RegR 6512-2006. 

 I 
samtliga mål var moderbolaget i koncernen utländskt och i två av fallen 
hade moderbolaget dessutom sin hemvist utanför EES. I RÅ 2009 ref. 15 
hänvisade domstolen till EU-domstolens praxis på området och fastslog att 
man av denna kunde dra slutsatsen att skyldigheten att godkänna 
gränsöverskridande resultatutjämning inte gick längre än till den specifika 
situation som var föremål för prövning i Marks & Spencer. Med hänsyn till 

83 RÅ 2009 not. 36, RÅ 2009 ref. 15, RegR 3628-2007, RegR 1648-2007. 
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detta skulle avdrag för koncernbidrag till systerbolag inte godkännas även 
om bidragen var avsedda att täcka definitiva förluster.  
 
Skatterättsnämnden uttalade i målet RegR 1652-2007 att reglerna om 
etableringsfrihet enligt sin ordalydelse är begränsade till att ett företag i en 
medlemsstat utövar etableringsfriheten genom att bedriva verksamhet 
genom dotterbolag inom EU. Eftersom det i detta mål var fråga om ett 
amerikanskt bolag i toppen kunde bolaget inte åberopa reglerna om 
etableringsfrihet.  

5.5 Kommentarer 

Vilka slutsatser kan man dra av Regeringsrättens domar i ovanstående mål? 
Domstolen menar att både Oy AA och Marks & Spencer är gällande rätt och 
har därmed avvisat tolkningen att EU-domstolen med Oy AA underkände 
utgången i Marks & Spencer. Regeringsrätten hänvisar till båda dessa mål i 
sina domar och tolkningen som görs är ganska snäv. I nedanstående del är 
tanken att redogöra för de slutsatser som kan dras av Regeringsrättens tio 
domar.  

5.5.1 Koncernbidrag till indirekt ägt dotterbolag 
Målen har gett upphov till frågan om Regeringsrätten tog ställning till 
huruvida koncernbidrag till indirekt ägda dotterbolag utomlands ger rätt till 
avdrag eller om ett avdrag i sådana fall alltid är uteslutet.  
 
Som framkom tidigare var samtliga dotterbolag helägda i de fall som 
prövades 2009 varför domstolen aldrig behövde ta ställning till om ett 
bidrag till ett indirekt ägt utländskt bolag i något fall skulle kunna vara 
avdragsgillt. Skatteverket menade dock i sitt ställningstagande om 
avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag att dotterbolaget ska vara 
direktägt av det givande moderbolaget.84 Myndigheten hävdade att 
domstolens uttalande i RÅ 2009 ref. 13 att ”det bör därför vara möjligt att 
tillgodogöra sig en motsvarande förlust i förhållande till direkt helägda 
dotterföretag inom EES-området” tydde på detta.85

 
 

Detta ställningstagande är dock omdiskuterat. Holmdahl och Ohlsson menar 
t.ex. att Skattverkets tolkning skulle innebära att Regeringsrätten felaktigt 
utgått från en direktägd ägarstruktur i Marks & Spencer, något som enligt 
dem är mindre troligt.86 De hävdar istället att Regeringsrätten inte har haft 
”skäl att uttala sig om det indirekta ägandet” och att uttalandet som 
Skatteverket valt att citera istället är avsett att markera skillnaden mellan att 
”som dotterföretag själv vara ägt (Oy AA) och att som moderföretag själv 
äga ett dotterföretag (Marks & Spencer)”.87

                                                
84 Skatteverkets ställningstagande den 15 maj 2009 (dnr 131 440547-09/111). 

  

85 Se kap. 4 i Skatteverkets ställningstagande (dnr 131 440547-09/111). 
86 Homdahl & Ohlsson, s 2. 
87 Ibid. 
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Domen i Marks & Spencer kan enligt Holmdahl och Ohlsson inte uppfattas 
på annat sätt än att en vägran att medge avdrag för koncernbidrag till 
indirekt ägda dotterföretag utomlands skulle strida mot etableringsfriheten 
om också övriga förutsättningar för avdrag var uppfyllda.88

 
  

5.5.2 Koncernbidrag mellan systerbolag 
Som visats godkändes inte avdrag för koncernbidrag i något av fallen där 
det givande bolaget var ett systerbolag till mottagaren. Något som 
diskuterats är huruvida utgången hade blivit annorlunda om det i något av 
fallen hade varit ett svenskt moderbolag i toppen istället för ett utländskt. 
Holmdahl och Ohlsson hävdar att ett svenskt systerbolag med ett svenskt 
moderföretag bör få avdrag för koncernbidrag som lämnats till ett 
systerbolag inom EES.89

 

 Skälet härtill är att avdraget inte förflyttas till 
”någon annan stat än den som enligt Marks & Spencer-domen ändå är den 
som är berättigad till det”.  

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen i RÅ 2009 ref. 14 att ett bidrag 
som lämnas från ett svenskt dotterbolag med ett svenskt moderbolag till ett 
utländskt dotterbolag bör behandlas på samma sätt som ett bidrag direkt från 
moderbolaget till det utländska dotterbolaget. Regeringsrätten tog dock 
aldrig ställning till denna fråga eftersom förhandsbeskedet avslogs på en 
annan grund. 

5.5.3 Slutlig förlust 
Enligt Regeringsrätten fanns inte anledning att medge avdrag för en förlust i 
ett dotterföretag som är slutlig till följd av en skatteregel i den medlemsstat 
där dotterföretaget bedriver sin verksamhet och inte till följd av att 
verksamheten upphört att generera överskott.  
 
Von Bahr menar att det finns belägg för denna ståndpunkt samtidigt som det 
går att argumentera också för motsatt synsätt. Det som talar för 
Regeringsrättens lösning är att de svenska reglerna ”inte bör kunna 
användas för att kompensera begränsningar i andra medlemsstaters 
regelsystem”.90

                                                
88 Holmdahl & Ohlsson, s. 2 

 Att medge avdrag också i fall där resultatutjämning 
överhuvudtaget inte är tillåten enligt lagstiftningen i det mottagande 
företagets hemviststat skulle kunna innebära en överflyttning av 
avdragsrätten som stred mot medlemsstaternas anspråk på en välavvägd 
fördelning av beskattningskompetensen. Å andra sidan, menar von Bahr, 
kan man hävda att Marks & Spencer utgår från att utländska dotterbolag ska 
behandlas lika förmånligt som inhemska så länge risk för dubbla avdrag 
eller skatteflykt inte föreligger. Har man detta som utgångspunkt saknas 

89 Holmdahl & Ohlsson, s. 3. 
90 Von Bahr, s. 434.  
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anledning att behandla förlust på grund av likvidation annorlunda än en 
förlust som uppkommit på grund av begränsningar i lagstiftningen.91

 
  

Vad gäller frågan om fusion behövde Regeringsrätten som sagt inte ta 
ställning till huruvida en förlust vid en sådan situation skulle kvalificera sig 
som slutlig. Intressant är dock att Skatterättsnämnden kom fram till att så 
var fallet. Holmdahl och Ohlsson menar också att Regeringsrätten troligen 
hade fastställt förhandsbeskedet om frågan i målet hade formulerats rätt.92

                                                
91 Von Bahr, s. 434 f.  

 

92 Holmdahl & Ohlsson, s. 5. 
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6 Svensk rätt 
Utgångspunkten i den svenska koncernbeskattningen är att valet att bedriva 
sin verksamhet genom ett eller flera bolag inte ska ha någon betydelse för 
skattebelastningen.93

6.1 Koncernbidrag 

 För att uppnå denna neutralitet i beskattningen har 
Sverige infört ett system där bolag inom samma koncern kan skicka 
koncernbidrag mellan sig.  

Resultatutjämning mellan två bolag i en koncern kan enligt 35 kap. IL ske 
om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda. I 35 kap. 2 § IL stadgas att ett 
moderbolag enligt koncernbidragsreglerna är ett svenskt bolag som äger mer 
än 90 procent av aktierna i ett dotterbolag. Utländska bolag hemmahörande i 
EES ska behandlas som svenska bolag enligt reglerna i samma kapitel 
endast om bolaget är skattskyldigt i Sverige för den del av närings-
verksamheten som bidraget hänför sig till. Koncernbidrag får ges från 
moderbolag till dotterbolag, från dotter till moder och mellan två 
dotterbolag med samma moderbolag. Ett koncernbidrag som uppfyller 
kraven i 35 kap. IL dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren. 
Koncernbidrag kan inte lämnas till bolag hemmahörande i andra länder.  

6.2 Koncernavdrag 

De nya reglerna om koncernavdrag som infördes i svensk rätt från och med 
den 1 juli 2010 medger dock rätt för svenska moderbolag att göra avdrag för 
förluster hos utländska dotterbolag i vissa fall. Nedan följer en redogörelse 
för reglerna såsom de presenterats i lagtext samt den proposition som 
föregick lagstiftningen.  

6.2.1 Allmänna utgångspunkter 
Istället för att utvidga tillämpningsområdet för reglerna om koncernbidrag 
har man valt att införa ett nytt kapitel, 35 a kap. IL med regler om 
koncernavdrag. Anledningen till detta är att koncernbidragen har betydelse 
vid tillämpningen av andra regelsystem och det ansågs därför lämpligare att 
införa ett helt nytt regelverk för gränsöverskridande situationer.94

 
  

Koncernbidragsreglerna förutsätter en faktisk värdeöverföring som dras av 
hos givare och tas upp hos mottagare. Något motsvarande krav har inte 
uppställts för koncernavdrag eftersom ett sådant villkor är svårt att 
upprätthålla vid gränsöverskridande förlustutjämningar.95

 
  

                                                
93 Lodin m.fl., s. 399. 
94 Prop. 2009/10:194, s. 20. 
95 Ibid. 
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Utgångspunkten för regleringen är att den inte ska tillåta mer än nödvändigt 
på grund av Regeringsrättens domar från mars 2009.96

6.2.2 Förutsättningar avseende företagen 

  

I 35 a kap. 1 § IL anges att bestämmelserna i kapitlet endast avser svenska 
moderföretags rätt att göra avdrag för slutlig förlust hos ett helägt utländskt 
dotterföretag. Med helägda dotterföretag avses företag hemmahörande i 
EES som ägs till mer än 90 procent av moderföretaget utan några 
mellanliggande företag.  
 
Frågan om dotterbolagets hemvist avgörs enligt 35 a kap. 3 § IL av om 
bolaget enligt det andra landets lagstiftning i skattehänseende anses vara 
hemmahörande i den staten. Anses företaget enligt ett skatteavtal ha hemvist 
i en annan stat ska det behandlas som hemmahörande i denna andra stat. 
 
Enligt 35 kap. 5 § 1 p. IL ska dotterföretaget ha försatts i likvidation och 
denna ska ha avslutats. Vidare ska dotterföretaget enligt andra punkten ha 
varit helägt under hela moderföretagets och dotterföretagets beskattningsår 
till dess likvidationen har avslutats eller dotterföretaget ha varit helägt sedan 
det började driva verksamhet av något slag till dess likvidationen har 
avslutats. 
 
Vidare finns en begränsning till vilka företagsformer dotter- och moder-
bolag får ha. Begränsningen är densamma som gäller för tillämpningen av 
koncernbidragsreglerna enligt 35 kap.  

6.2.3 Förluster som omfattas 

6.2.3.1 Definition av slutlig förlust 
Enligt 35 a kap 5 § IL får ett svenskt moderföretag göra koncernavdrag 
enbart för slutliga förluster. En förlust är enligt 35 a kap. 6 § IL slutlig om 
den inte har kunnat utnyttjas och inte kan komma att utnyttjas av 
dotterföretaget eller någon annan i den stat där dotterföretaget hör hemma. I 
propositionen förtydligas detta med att företaget måste kunna göra sannolikt 
att det inte har någon möjlighet att utnyttja förlusten på annat sätt, t.ex. 
genom att lägga den till grund för en reducering av en annan avgift.97

6.2.3.2 Undantag från slutliga förluster 
 

Skälet till att förlusten inte kan utnyttjas får dock inte vara att det saknas en 
rättslig möjlighet till detta eller att denna möjlighet är begränsad i tiden. 
Bakgrunden till denna regel är Regeringsrättens dom i RÅ 2009 not. 37 där 
domstolen kom fram till att det inte står i strid med unionsrätten att vägra 
avdrag för en förlust som är definitiv på grund av en skatteregel i det land 
där dotterföretaget bedriver sin verksamhet.98

                                                
96 Prop. 2009/10:194, s. 21. 

 Det innebär att för att 

97 Prop. 2009/10:194, s. 25 f. 
98 Se RÅ 2009 not. 37. 
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förlusten ska anses slutlig i lagens mening måste det finnas en rättslig 
möjlighet att utnyttja förlusten på något sätt men sakomständigheterna är 
sådana att dessa inte har utnyttjats. I propositionen ges som exempel att ett 
företag har gått med vinst år 1-3 och med förlust år 4-5. Om det enligt 
företagets hemvistlands regler finns en möjlighet till carry-back av förluster 
så kan bolaget kvitta sina förluster mot de tidigare vinsterna. Väljer 
företaget att inte utnyttja denna möjlighet är förlusterna inte definitiva i den 
mening som avses i 35 a kap. IL. Väljer företaget att utnyttja möjligheten, 
men förlusterna överstiger vinsterna, är den överskjutande delen en definitiv 
förlust eftersom det saknas rättsliga möjligheter att utnyttja förlusten.99

6.2.3.3 Kvarvarande rörelse i dotterföretagets 
hemviststat 

  

Ett ytterligare krav för att få göra avdraget är enligt 35 a kap. 5 § 5 p. IL att 
det inte finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid 
likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör 
hemma. Skälen till denna reglering är att om det företaget börjar gå med 
vinst bör förlustutjämning i första hand ske mellan dessa företag belägna i 
samma land. Förlusten är inte heller att se som slutlig om eventuella 
utjämningsmöjligheter kvarstår.100

6.2.4 Koncernavdragets storlek 

 Hänsyn ska då inte endast tas till om 
koncernen fortsatt bedriver verksamhet i det likviderade dotterbolagets 
hemvistland genom andra företag, utan också företag i intressegemenskap 
ska beaktas. Med företag i intressegemenskap avses enligt 35 a kap. 4 § IL 
ett företag som ett annat företag, direkt eller indirekt, har ett väsentligt 
inflytande i, eller två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.  

Enligt 35 a kap. 5 § 3 p. IL ska avdraget göras vid taxeringen för det 
beskattningsår då likvidationen avslutats. Skälet härtill är att det är först vid 
denna tidpunkt som en definitiv förlust kan konstateras.101

 
  

Avdraget hos moderbolaget får enligt 35 a kap. 7 § IL inte överstiga 
dotterbolagets förlust vid utgången av det sista hela beskattningsåret före 
likvidationens avslutande. Det får heller inte överstiga ett positivt resultat 
hos moderföretaget innan avdraget eftersom lagstiftaren menar att detta inte 
är att se som resultatutjämning.102

 
  

Av andra stycket i samma lagrum framgår det att vid beräkningen av 
resultatet hos moderföretaget ska det minskas med koncernbidrag som 
företaget har tagit upp till beskattning sedan dotterföretaget blev helägt. 
 

                                                
99 Prop. 2009/10:194, s. 26. 
100 Prop. 2009/10:194, s. 27.  
101 Prop. 2009/10:194, s. 31. 
102 Prop. 2009/10:194, s. 36. 
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6.2.4.1 Beräkningsmetod 
Förlusten ska enligt 35 a kap. 8 § IL dels beräknas enligt skattereglerna i 
den utländska stat där företaget hör hemma och dels som om företaget var 
ett svenskt aktiebolag. Storleken på avdraget får uppgå till det lägsta av 
dessa två belopp. Enligt propositionen ska en beräkning av förlusten göras 
dels vid utgången av företagets sista hela beskattningsår och dels när 
likvidationen avslutats, vilket sammanlagt leder till fyra olika beräkningar. 
Syftet med detta förfaringssätt är att uppnå en likabehandling med svenska 
företag som likvideras.103

 
  

Enligt samma lagrum ska endast förluster som uppkommit efter att dotter-
bolaget blev helägt av det svenska bolaget tas hänsyn till. Eventuella 
obeskattade övervärden i dotterbolaget ska också anses realiserade vid 
beräkning av förlusten.  
 
Om en utländsk myndighet meddelar beslut av betydelse för beräkningen av 
koncernavdrag och beslutet innebär att avdrag har gjorts med för stort 
belopp, ska moderföretaget enligt 35 a kap. 11 § IL ta upp mellanskillnaden 
det beskattningsår beslutet vinner laga kraft. Detsamma gäller om avdrag 
har gjorts med ett för lågt belopp. I de fallen är det dock upp till 
moderbolaget själv att begära en justering.  

6.2.4.2 Överföringar till företag i intressegemenskap 
Dotterföretagets förlust ska enligt 35 a kap. 9 § IL minskas om bolaget 
under tio år närmast före likvidationen eller därefter har gjort överföringar 
till ett företag i intressegemenskap med dotterbolaget. Överföringen kan 
t.ex. ha skett genom utdelning som har fått dras av eller överlåtelse av 
tillgångar utan ersättning eller till en ersättning understigande 
marknadsvärdet.  
 
Om moderföretagets anskaffningsvärde för andelarna i dotterföretaget har 
legat till grund för avdrag ska förlusten minskas i motsvarande mån enligt 
35 a kap. 10 § IL. Detta för att inte moderföretaget ska kunna göra avdrag 
flera gånger för samma förlust.104

                                                
103 Prop. 2009/10:194, s. 32. 

  

104 Prop. 2009/10:194, s. 34. 
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7 Analys och kommentarer 

7.1 Inledning 

Argument för en mer tillåtande lagstiftning från medlemsstaternas sida vad 
gäller gränsöverskridande resultatutjämning har sin grund i såväl 
ekonomiska aspekter som rättviseaspekter. För att den inre marknaden 
verkligen ska fungera som en inre marknad utan hinder för de fria 
rörligheterna i form av lagstiftning på nationell nivå är det nödvändigt att 
hitta lösningar för koncerner med bolag i flera medlemsstater.  
 
EU-domstolens dom i Marks & Spencer bekräftade att regler på nationell 
nivå som särbehandlar utländska dotterbolag vid frågor om förlustutjämning 
utgör ett problem också ur ett rättsligt perspektiv. Det tog fyra och ett halvt 
år innan Sverige anpassade sin lagstiftning efter denna dom. Det kan 
konstateras att reglerna om koncernavdrag är mycket snävt utformade då 
lagstiftaren har valt en lösning där Sverige tillåter förlustutjämning över 
gränserna endast i det specifika fall som av EU-domstolen fastslagit i Marks 
& Spencer. 
 
Syftet är att i detta kapitel dels granska den nya lagstiftningen ur ett EU-
rättsligt perspektiv. Har lagstiftaren lyckats med sin avsikt att utforma 
reglerna i förenlighet med unionsrätten? Syftet är också att analysera 
koncernavdragsreglerna mot bakgrund av neutralitets- och 
likformighetsprinciperna samt de ekonomiska argument som finns både för 
och emot en liberalare behandling av förluster uppkomna i andra 
medlemsstater.  

7.2 EU-rättsliga aspekter på lagstiftningen 

7.2.1 Begränsningen till direkt ägda dotterbolag 
Enligt motiven till den nya lagen fanns inte anledning att på grund av 
Regeringsrättens domar tillåta avdrag för annat än förluster hos helägda 
dotterföretag inom EES,105 något som har blivit ifrågasatt av flera 
remissinstanser.106

                                                
105 Prop. 2009/10:194, s. 21.  

 Som nämndes i kapitel 5 framgår dock av 
generaladvokatens förslag till avgörande att det i Marks & Spencer fanns ett 
mellanliggande företag mellan moderbolaget och dotterbolaget. Det råder 
därför ingen tvekan om att denna begränsning strider mot unionsrätten 
såsom den tolkats av EU-domstolen.  

106 Se t.ex. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitets remissvar, s. 3. 
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7.2.2 Begränsningen till likvidationer 
Flera remissinstanser menade att Marks & Spencer inte ger stöd för 
begränsningen till enbart likvidationer och att såväl konkurser som mer 
formlösa avregistreringar borde omfattas av regleringen.107 Juridiska 
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet ansåg till exempel att konkurser 
borde omfattas av den nya lagstiftningen eftersom det annars uppstår en 
omotiverad skillnad i behandlingen mellan likvidation och konkurs, trots att 
förluster vid en konkurs i lika hög grad är slutliga som förluster vid en 
likvidation.108 Johansson menar dock att likvidationskravet förmodligen är 
fördragsenligt eftersom det fram till ett bolags likvidation kan anses osäkert 
huruvida förlusterna kan komma att beaktas i dotterbolagets hemviststat 
eller inte.109

 
 

Det är inte särkilt anmärkningsvärt att lagstiftaren har valt att begränsa sig 
till likvidationer eftersom det uttryckliga målet med lagstiftningen var att 
inte tillåta mer än nödvändigt med hänsyn till EU-domstolens och 
Regeringsrättens domar. Jag lutar dock åt att hålla med remissinstanserna i 
deras bedömning om att begränsningen troligen står i strid med EU-rätten 
eftersom en förlust vid en konkurs eller fusion, som inte längre kan utnyttjas 
i bolagets hemviststat, borde vara slutlig i samma mening som en förlust vid 
en likvidation. 

7.2.3 Kvarvarande rörelse i den andra staten 
Den kanske mest kritiserade begränsningen i koncernavdragsreglerna är den 
i 35 a kap. 5 § 5 p. IL som anger att kvarvarande rörelse i dotterföretagets 
hemviststat utesluter koncernavdrag. Flera remissinstanser menade att denna 
begränsning inte är förenlig med EU-rätten eftersom något liknande krav 
inte uppställs för koncernbidrag.110 Kravet gör det mycket svårt att i 
praktiken få göra avdrag för slutliga förluster. Särskilt stora koncerner 
kommer att drabbas då alternativen blir att antingen helt dra sig ur en 
marknad eller att inte kunna utnyttja koncernavdraget alls.111 Lagrådet fann 
att det saknades stöd i såväl Regeringsrättens domar som EU-domstolens 
domar för ifrågavarande inskränkning och att den därmed ”mycket väl [kan] 
anses stå i strid med den EU-rättsliga principen om etableringsfrihet”.112

 
 

Regeln motiverades i promemorian med att om en kvarvarande rörelse i den 
andra medlemsstaten börjar gå med vinst så borde resultatutjämning i första 
hand ske mellan detta företag och dotterföretaget. I dessa fall är ju förlusten 
inte slutlig sedd till unionen som helhet. Skulle det sedan saknas en rättslig 
möjlighet till resultatutjämning borde det vidare i analogi med 
                                                
107 Prop. 2009/10:194, s. 24 f. 
108 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitets remissyttrande, s. 2.  
109 Johansson, s. 1026. 
110 Prop. 2009/10:194, s. 27. Se också ex. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala 
universitets remissyttrande, s 4 samt Svenska advokatsamfundets yttrande s. 2 f. 
111 Prop. 2009/10:194, s. 28 f. 
112 Lagrådets protokoll från 2010-03-22, s. 4. 
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Regeringsrättens avgörande i RÅ 2009 not. 37 leda till att förlusten ändå 
inte anses slutlig i lagens mening.113 Avslutningsvis anfördes att reglerna 
kunde motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset och inte gick 
utöver vad som är motiverat av dessa skäl.114

 
 

Eftersom det redan finns en regel i 35 a kap. 6 § IL som stadgar att förlusten 
inte är slutlig i lagens mening om den kan utnyttjas av dotterföretaget eller 
någon annan i den stat där dotterföretaget hör hemma, är bestämmelsen om 
kvarvarande rörelse enligt min mening onödig och går dessutom utöver vad 
som är motiverat.  

7.2.4 Undantaget från slutliga förluster 
Förlusten är inte slutlig i lagens mening om skälet till att den inte kan 
utnyttjas av dotterföretaget är att det saknas en rättslig möjlighet till detta 
eller att denna möjlighet är begränsad i tiden. Det är oklart om denna 
bestämmelse har stöd i EU-rätten. Lagstiftaren hänvisar till RÅ 2009 not. 37 
där domstolen gjorde uttalandet att ”det finns emellertid inte stöd för 
slutsatsen att det skulle strida mot etableringsfriheten […] att vägra avdrag 
för en förlust i ett dotterföretag som är slutlig, inte p.g.a. att verksamheten 
upphört att generera överskott utan till följd av en skatteregel i den andra 
medlemsstat där dotterföretaget bedriver sin verksamhet”. Den del i domen 
som Regeringsrätten å sin sida hänvisar till är p. 55 i Marks & Spencer där 
EU-domstolen fastslår att dotterbolaget med hemvist i utlandet ska ha 
”uttömt de möjligheter som erbjuds i dess hemviststat att beakta förluster 
under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser och beträffande tidigare 
beskattningsår […] och det inte finns någon möjlighet att förlusterna i det 
utländska dotterbolaget skulle kunna utnyttjas i dess hemviststat för 
framtida beskattningsår…”. 
 
Domstolen exemplifierar inte detta på något sätt och jag har svårt att dra 
samma långtgående slutsats som Regeringsrätten har gjort av detta 
uttalande. Dahlberg är inne på samma spår och menar också att det finns 
praxis som visar på motsatt ståndpunkt hos EU-domstolen, nämligen att 
gynnande lagstiftning i en medlemsstat i vissa fall uträcks till att omfatta 
utlandsetablerade dotterbolag trots att motsvarande förmån inte finns i den 
andra staten.115 Resonemanget stöds också av von Bahr som i sin 
kommentar till Regeringsrättsdomarna menar att utgången i Marks & 
Spencer ”vilar på tanken att utländska etableringar ska behandlas lika 
förmånligt som inhemska så länge risk för dubbelavdrag eller liknande 
skattefördelar inte föreligger”.116

                                                
113 Fi2009/6194, s. 21. 

 

114 Prop. 2009/10:194, s. 28 f.  
115 Dahlberg i Skattenytt, s. 2. 
116 Von Bahr, s. 5. 
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7.2.5 Beloppsbegränsningen 
Den förlust som kan dras av hos moderföretaget begränsas av 
moderföretagets positiva resultat vilket med andra ord innebär att ett 
koncernavdrag inte får leda till ett underskott hos moderföretaget. I 
Finansdepartementets promemoria föreslogs att en motsvarande 
begränsning skulle införas i reglerna om koncernbidrag i 35 kap. IL.117 
Anledningen härtill var dels att en begränsning i reglerna om koncernavdrag 
skulle bli verkningslös om inte en begränsning av de svenska företagens 
möjlighet att lämna bidrag till det bolag som avsåg att göra avdraget 
infördes.118

 

 Dels skulle en beloppsspärr kunna utgöra otillåten 
diskriminering enligt EU-rätten om en likadan spärr inte infördes för 
inhemska situationer.  

Motsvarande begränsning i koncernbidragsreglerna infördes dock inte. 
Lagstiftaren valde att begränsa koncernavdraget genom införandet av ett 
andra stycke i 35 a kap. 7 § IL där det anges: 
 
”Vid beräkningen av resultatet hos moderföretaget ska detta minskas med 
mottagna koncernbidrag som företaget har tagit upp till beskattning efter det 
att dotterföretaget blev helägt […] om det har medfört eller ökat ett 
underskott hos givaren.” 
 
Vidare ansågs en olikbehandling av koncernavdraget i jämförelse med 
koncernbidraget kunna rättfärdigas av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
samt inte gå längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose avsett syfte. 
Skälet var att koncernavdrag utan beloppsbegränsning skulle kunna leda till 
en kraftigt beskuren rätt att kunna beskatta framtida inkomster hos svenska 
företag.119

 
  

Flera remissinstanser ifrågasatte dock begränsningens förenlighet med EU-
rätten.120 I Näringslivets Skattedelegations remissvar till promemorian 
anfördes t.ex. att, även om också koncernbidragsreglerna skulle inskränkas, 
så skulle beloppsbegränsningen slå hårdare mot de utländska 
resultatutjämningarna än motsvarande inhemska. Eftersom förlusterna i det 
utländska dotterföretaget endast kan utnyttjas det år likvidationen avslutats, 
medan svenska dotterbolags förluster kan utnyttjas löpande är regeln 
diskriminerande redan därför.121 Johansson är inne på samma spår när han 
menar att beloppsspärren i kombination med likvidationskravet får till effekt 
att de gränsöverskridande situationerna drabbas av betydligt större negativa 
konsekvenser än de rent inhemska situationerna.122

 
  

                                                
117 Fi2009/6194, s. 23 f. 
118 Fi2009/6194, s. 24.  
119 Prop. 2009/10:194, s. 40. 
120 Prop. 2009/10:194, s. 36. 
121 Näringslivets Skattedelagations remissvar, s. 5. 
122 Johansson, s. 1025.  
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Det får anses klarlagt att den begränsning som införts i reglerna om 
koncernavdrag inte motsvaras av en begränsning i reglerna om 
koncernbidrag och därför leder till en olikbehandling av utländska 
dotterbolags förluster i jämförelse med inhemska bolags underskott. I 
propositionen hävdas att en sådan inskränkning är förenlig med EU-rätten 
då den kan rättfärdigas och är proportionerlig. Som skäl anges att ”för att 
undvika att den svenska beskattningsrätten allvarligt äventyras genom en 
rätt till avdrag för slutliga utländska förluster anser regeringen att en sådan 
begränsning är nödvändig”.123

 
 

Den grund lagstiftaren åberopar tycks närmast hänföra sig till ett skydd av 
den inhemska skattebasen, d.v.s. att Sverige riskerar att gå miste om 
skatteintäkter om regeln inte införs. Förlust av skatteintäkter och skydd av 
den inhemska skattebasen är dock grunder som inte har accepterats av EU-
domstolen i något fall som tvingande hänsyn till allmänintresset.124

 

 Är det 
istället den välavvägda beskattningsrätten mellan medlemsstaterna som 
lagstiftaren åberopar så kan man dels konstatera, med hänvisning till Marks 
& Spencer, att denna grund troligen inte ensam räcker för ett rättfärdigande 
av en inskränkning i etableringsfriheten. Dels är det tveksamt om denna 
grund ens är tillämplig i fallet. Det rör sig nämligen inte om en valmöjlighet 
för bolagen om var förlusterna ska beaktas utan om de ska beaktas 
överhuvudtaget. Tas de inte i beaktande i den svenska delen av koncernen 
kommer de att helt gå förlorade då reglerna i 35 a kap. IL i övrigt uppställer 
kraven att dotterbolaget ska ha likviderats samt att det inte finns företag i 
intressegemenskap med moderföretaget som vid likvidationens avslutande 
bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör hemma. 

Min slutsats är att regeln i 35 a kap 7 § 2 p. IL utgör ett hinder som inte kan 
rättfärdigas på den grund lagstiftaren uppgett i motiven till lagen. Någon 
anledning att diskutera regelns proportionalitet finns därmed inte. 

7.2.6 Beräkningsmetod 
Kritiken mot själva beräkningsmetoden gäller främst det praktiskt 
besvärliga i förfaringssättet. Dels är det enligt flera remissinstanser oklart 
hur en beräkning enligt svenska regler ska gå till i praktiken och dels torde 
regleringen strida mot den EU-rättsliga effektivitetsprincipen då den ställer 
orimliga krav på de enskilda.125

                                                
123 Prop. 2009/10:194, s. 41. 

 Regeringen menar att det besvär som 
regleringen ger upphov till är en oundviklig följd av att regler som från 
början var tänkta endast för inhemska situationer nu har utsträckts till att 
också omfatta gränsöverskridande sådana.  

124 Dahlberg s. 260. 
125 Prop. 2009/10:194, s. 32. Se t.ex. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitets 
remissyttrande, s. 5. 
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7.2.7 Tioårsregeln 
Den justering av förlusten som sker om dotterföretaget under tio år närmast 
före likvidationen eller därefter har fått göra avdrag för utdelning har främst 
kritiserats med avseende på tidsperioden. Karenstiden är för lång då den 
riskerar att leda till att det blir näst intill omöjligt att styrka rätten till 
avdrag.126

7.3 Andra aspekter på lagstiftningen 
 

Lagstiftaren har valt alternativet att begränsa möjligheterna till 
gränsöverskridande resultatutjämning till det fall, och endast det fall, som 
EU-domstolen tog ställning till i Marks & Spencer. Något som visar på en 
ovilja att utöka möjligheterna till resultatutjämning över gränserna. Skälen 
till detta är uppenbara; Sverige vill lika lite som de flesta andra 
medlemsländer riskera att beskattningsbar inkomst förflyttas från Sverige 
till andra länder. Risken med liberalare resultatutjämningsregler är att 
koncerner skulle kunna välja att dra av förluster som uppkommit utomlands 
mot bolag hemmahörande i Sverige och på så vis minska den svenska 
skattebasen. 
 
Men om man flyttar perspektivet från de individuella medlemsstaterna till 
den gemensamma inre marknaden så finns det många argument som talar 
för att medlemsstaterna gemensamt borde komma överens om regler för en 
effektivare gränsöverskridande resultatutjämning. Som det är nu utgör 
medlemsstaternas regler, som särbehandlar utländska dotterbolag i 
jämförelse med inhemska dotterbolag, ett hinder för utlandsetableringar. 
Förutom en ren rättviseaspekt finns ekonomiska argument för att länderna 
tillsammans bör verka för ett system där förlustutjämning kan ske över 
gränserna precis som innanför gränserna. Företagens verksamhet bör styras 
av ekonomiska överväganden, inte skattemässiga sådana.  
 
Hur man på nationell eller mellanstatlig nivå ska komma fram till en sådan 
lösning är ett annat problem. Från kommissionens sida finns en långsiktig 
plan om ett gemensamt system för medlemsstaterna där vinster och förluster 
kan utjämnas över gränserna och skatterna fördelas mellan staterna efter en 
avancerad beräkningsmodell. Vägen dit är dock lång och därför har 
kommissionen också tagit fram några alternativ till lösningar som 
medlemsstaterna uppmanas att använda.127

 

 För Sveriges del är kanske 
lösningen med temporära möjligheter till avdrag för förluster det mest 
realistiska även om det inte är särskilt realistiskt att tro att en sådan 
möjlighet kommer att införas.  

Man kan också tänka sig andra förslag till lösningar, men huvudproblemet 
är att det inte räcker med att ett land tillåter gränsöverskridande 

                                                
126 Prop. 2009/10:194, s. 33. Se även t.ex. Svenska advokatsamfundets remissyttrande, s. 5 
f.  
127 Se KOM(2006)823. 
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förlustutjämning utan att det skulle krävas att fler eller samtliga 
medlemsländer kommer överens om ett gemensamt system.  

7.4 Avslutande kommentar 

Med utgångspunkt i unionsrätten, såsom den har tolkats av Regeringsrätten 
samt EU-domstolen, har den svenska lagstiftaren konstruerat regler om rätt 
till gränsöverskridande förlustutjämning som kommer att bli svåra att 
tillämpa. Resultatet är dock väntat då kodifieringen har gjorts utifrån en 
praxis som endast omfattar ett begränsat antal situationer. Lagstiftarens 
uttalade avsikt med reglerna om koncernavdrag var att de inte skulle tillåta 
mer än nödvändigt till följd av Regeringsrättens domar från mars 2009. 
Detta uttalande ger anledning till ett par kommentarer.  
 
Enligt lojalitetsprincipen åligger det en medlemsstat att anpassa sina 
nationella bestämmelser och nationella myndigheters ageranden så att de 
står i överensstämmelse med unionsrätten.128

  

 Frågan är om det bästa sättet 
att åstadkomma detta på är att stifta en lag med utgångspunkt i hur den 
nationella högsta förvaltningsdomstolen har tolkat EU-rättslig praxis, istället 
för att utgå från direkt från den EU-rättsliga praxisen. 

EU-domstolens domar i Marks & Spencer och Oy AA är omdebatterade och 
det får anses att det fortfarande är oklart exakt vilken rättverkan dessa domar 
har. Domstolen har endast gett besked kring huruvida den nationella 
lagstiftningen i just dessa fall stått i strid med etableringsfriheten, varför en 
generalisering utifrån dessa avgöranden är besvärlig att göra. Trots det valde 
Regeringsrätten att avkunna domar i tio mål rörande gränsöverskridande 
förlustutjämning, utan att först begära förhandsavgöranden från EU-
domstolen. Redan detta är problematiskt eftersom vi inte kan vara säkra på 
att den tolkning Regeringsrätten gjort av praxis är den korrekta.  
 
Utifrån Regeringsrättens domar i de tio målen från våren 2009 har sedan 
lagstiftaren valt att stifta en lag som inte går en millimeter längre än 
Regeringsrättens praxis i något avseende, men som ställer upp fler 
begränsningar än såväl EU-domstolen som Regeringsrätten har gjort.  
 
Oavsett hur man ställer sig till den principiella frågan om 
gränsöverskridande resultatutjämning kan man ta ställning till vilka 
skyldigheter som följer av EU-domstolens praxis. Marks & Spencer och Oy 
AA är de enda två avgöranden vi kan hämta vägledning från vilket gör 
uppgiften väldigt svår. Domstolen gör få generella uttalanden i målen och de 
slutsatser som kan dras av främst Marks & Spencer rör framförallt vilka 
skyldigheter medlemsstaterna har vad gäller förlustutjämning över 
gränserna i just den specifika situationen som var uppe till prövning i målet. 
Den svenske lagstiftaren tycks dock ha tolkat domen motsatsvis och 
fastställt att i alla situationer där omständigheterna inte är sådana som de var 

                                                
128 Bernitz, s. 109. 
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i Marks & Spencer behöver gränsöverskridande förlustutjämning inte 
tillåtas.  
 
Det är dock positivt att möjligheten till resultatutjämning över gränserna nu 
ändå i vissa fall är möjlig enligt svensk rätt. Det är ett steg på vägen mot en 
neutralare behandling av koncerner som väljer att etablera dotterbolag i 
andra medlemsstater. Min bedömning är dock att reglerna om 
koncernavdrag i 35 a kap. IL är för begränsade och som visats ovan är det 
troligt att flera av inskränkningarna i rätten till koncernavdrag strider mot 
den EU-rättsliga etableringsfriheten. Det är sannolikt att reglerna om inte 
alltför lång tid kommer att prövas i Regeringsrätten och det ska bli 
intressant att se om domstolen väljer att inhämta ett förhandsbesked från 
EU-domstolen i frågan om reglernas förenlighet med EU-rätten.  
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