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Summary 
In most national tax legislations within EU, only groups of companies 
within the same Member State are allowed to consolidate their gains and 
losses within the group, which clearly treats foreign establishments unfairly 
and therefore disregards the freedom of establishment. After the Marks & 
Spencer case, it’s been clear that national tax law that only allows group 
relief between national companies is justified in order to protect the 
balanced allocation of power to impose taxes between Member States, but a 
measure goes beyond what is necessary when the foreign subsidiary has 
exhausted all possibilities of having the losses taken into account in its State 
of residence. 
 
In 2009 the Swedish Supreme Administrative Court settled cases regarding 
cross-border group contribution. The Swedish legislation was found to be at 
conflict with EU-law as it did not allow cross-border group contribution 
even when the foreign losses were final. The Court also settled that losses 
that are final due to internal tax law in the subsidiary State should not be 
considered final. One year later, Swedish cross-border group relief law was 
adopted. The group relief law has created an opportunity for a Swedish 
parent to deduct final losses in a foreign subsidiary, as long as it meets 
certain conditions. The conditions has been criticised to be too hard to 
accomplish and that they are at conflict with EU-law. 
 
I have concluded that the ECJ has increased the protection of the tax bases 
of the Member States by justifying discriminatory measures in larger extent, 
which decreases the States’ desire to accomplish harmonisation within the 
union, while at the same time the lack of harmonisation is the source of the 
questions in topic. The Swedish group relief law contains restrictions which 
I find hard to justify according to EU-law, both regarding when group relief 
is allowed and to what extent. The restrictions are at some degree based on 
the fact that some questions remain even after the Marks & Spencer case. 
Furthermore, it is concluded that the group relief law is based on the 
viewpoint that the Swedish tax law regarding unlimited carry forward of 
losses and the transfer of losses within is the standard, which results in 
excluding, from group relief, all situations when the losses would not have 
been final if the subsidiary would have had its residence in Sweden. This is 
not supported by the ECJ case law and only partly supported by the national 
case law. In accordance with the above mentioned viewpoint, it’s questioned 
if not carry-forward of the transferred losses should be allowed in the parent 
company as long as the losses would have been deductable in the subsidiary 
state, instead of no carry-forward being allowed at all. To some extent it is 
understandable, that the conditions for Swedish group relief are tough to 
meet, because of the unanswered questions from the ECJ case law and the 
absence of harmonisation of direct taxation within the EU, but none the less 
the Swedish group relief law must be regarded as too demanding regarding 
when deduction of final losses is allowed.  
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Sammanfattning 
I de nationella skattesystemen inom EU, har resultatutjämning endast 
medgetts mellan koncernföretag med hemvist i samma stat, vilket kan sägas 
missgynna etableringar i olika stater. I EU-domstolens dom i målet Marks & 
Spencer framgick att nationella skatteregler som endast medger 
resultatutjämning mellan två inhemska koncernföretag, trots att de strider 
mot etableringsfriheten, kan rättfärdigas med hänvisning till bland annat 
säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten och att fördelningen 
hade äventyrats om koncerner gavs möjlighet att välja i vilken medlemsstat 
förluster ska beaktas. De nationella reglerna ansågs gå utöver vad som var 
nödvändigt endast då förlusterna var slutliga, det vill säga när möjligheterna 
att utnyttja förlusterna i den andra medlemsstaten är uttömda.  
 
2009 fastslog Regeringsrätten att de svenska koncernbidragsreglerna stred 
mot EU-rätten då de inte medgav gränsöverskridande koncernbidrag då 
förlusterna i det utländska dotterföretaget var definitiva. Regeringsrätten 
fastslog även att förluster som är slutliga på grund av interna skatteregler i 
dotterföretagets hemviststat inte betraktas som slutliga. Ett år senare 
kodifierades Regeringsrättens domar i form av koncernavdragsregler. 
Reglerna innebär att ett svenskt moderbolag kan medges avdrag för slutliga 
förluster i ett utländskt dotterföretag om alla förutsättningar är uppfyllda. 
Reglerna har kritiserats i doktrinen utifrån att de innehåller alltför 
långtgående begränsningar och strider mot EU-rätten. 
 
I analysen har jag konstaterat att EU-domstolen i sin senare rättspraxis har 
ökat skyddet för medlemsstaterna skattebaser genom att i större utsträckning 
rättfärdiga deras skatteregler, vilket i sin tur minskar staternas incitament att 
verka för harmonisernade åtgärder, samtidigt som bristen på harmonisering 
är grunden till de aktuella frågorna. Koncernavdragsreglerna innehåller 
begränsningar som kräver långtgående tolkningar av EU-domstolens praxis 
som grund för att rättfärdigas, både vad gäller när avdrag medges och vad 
gäller storleken på avdraget. I vissa delar är de begränsande reglerna ett 
resultat av de frågor som kvarstår efter Marks & Spencer. Vidare 
konstateras att koncernavdragsreglerna utgår ifrån de svenska skattereglerna 
som en sorts norm och koncernavdrag utesluts i de situationer där förlusten 
är slutlig på grund av mindre gynnsamma regler i dotterföretagets 
hemviststat vad gäller carry forward av förluster och överföringar av 
förluster inom koncernen. Detta har inte direkt stöd i EU-domstolens praxis 
och endast delvis stöd i Regeringsrättens domar. Utifrån det senare synsättet 
tas även upp om inte framflyttning av de överförda förlusterna borde 
medges i så många år som en rättslig möjlighet att utnyttja desamma hade 
kvarstått i det likviderade bolagets hemviststat. I viss utsträckning är det 
förståeligt att koncernavdragsreglerna är så begränsade som de är med tanke 
på de frågor som inte besvarats i EU-domstolens praxis och bristen på 
harmonisering av direkt beskattning, men reglerna måste oavsett detta anses 
vara alltför långtgående och strida mot EU-rätten. 
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Förord 
Jag vill tacka min handledare Lars Pelin för hjälp med ämnesval och för 
synpunkter under arbetets gång. Jag vill även tacka hela lärarlaget inom 
skatterätt för det intresse ni skapat genom er undervisning både under 
grundterminen och under fördjupningskurserna. 
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Förkortningar 
EES Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 
EU Europeiska unionen 
EUF-fördraget Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt 
IL   Inkomstskattelagen 
RÅ   Regeringsrättens årsbok 
SN   Skattenytt 
SvSk   Svensk Skattetidning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan inträdet i EU 1995 är Sverige en del i den union, vars huvudsyfte är 
att upprätta en gemensam marknad. För att införa denna marknad har 
medlemsstaterna på en mängd områden harmoniserat sina lagstiftningar. 
Även om staterna har kvar behörigheten gällande direkt beskattning har EU-
domstolen fastslagit att staterna vid tillämpningen av sin behörighet är 
skyldiga att iaktta EU-rätten och de grundläggande principerna inom denna. 
Etableringsfriheten innebär bland annat att nationella etableringar inte får 
behandlas mer förmånligt än etableringar i andra medlemsstater. I Marks & 
Spencer-avgörandet fastslog EU-domstolen att det strider mot unionsrätten 
för en medlemsstat att inte medge ett moderbolag avdrag för förluster i ett 
utländskt dotterbolag, om det utländska dotterbolaget har uttömt de 
möjligheter som erbjuds i dess hemviststat. 
 
I Sverige finns regler som möjliggör resultatöverföringar inom en koncern, i 
form av koncernbidrag. Reglerna kräver dock att det mottagande bolaget, 
som tar upp koncernbidraget i sin beskattningsbara inkomst, har sin hemvist 
i Sverige. Kravet på hemvist i Sverige, ansåg Regeringsrätten i ett antal 
avgöranden under våren 2009 strida mot unionsrätten då de skickade 
koncernbidragen avser slutliga förluster i likviderat utländskt dotterbolag, 
vilket byggde på EU-domstolens dom i Marks & Spencer-fallet. 
 
För att kodifiera Regeringsrättens domar finns det sedan den 1 juli 2010 en 
lagstadgad möjlighet till gränsöverskridande resultatutjämning i Sverige, 
genom de nya koncernavdragsreglerna. Reglerna innehåller ett antal 
begränsningar och utgångspunkten är att inte tillåta gränsöverskridande 
koncernavdrag i fler situationer än vad som är nödvändigt för att uppfylla 
EU-rätten. Till stor del försvaras begränsningarna i reglerna utifrån den 
rättfärdigandegrund som getts större och större betydelse i EU-domstolens 
praxis, säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten. Men vad 
innebär egentligen rättfärdigandegrunden och hur har den svenska 
lagstiftaren tolkat grunden och EU-rätten i övrigt. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida de nya koncernavdragsreglerna 
är förenliga med EU-rätten. En av frågeställningarna i uppsatsen är därför i 
vilken utsträckning diskriminerande lagstiftning kan rättfärdigas och 
framför allt vad rättfärdigandegrunden säkerställandet av en väl avvägd 
fördelning av beskattningsrätten innebär och i vilken utsträckning den kan 
rättfärdiga de svenska koncernavdragsreglerna.  
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1.3 Metod 

I utredningen gås framför allt lagstiftning och rättspraxis igenom. Både på 
nationell och på EU-rättslig nivå. Doktrin och framför allt förarbeten gås 
igenom för att få en klarare bild av hur lagstiftningen motiveras och vilka 
problem som finns. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om EU-rätten, etableringsfriheten och om 
hur medlemsstaternas inskränkande åtgärder kan rättfärdigas. Detta följs av 
ett kapitel som utreder hur gränsöverskridande resultatutjämning har 
behandlats i framför allt EU-domstolens praxis. I kapitlet analyseras även de 
rättfärdigandegrunder som blir aktuella i analysen av 
koncernavdragsreglerna. Sedan följer en beskrivning av Regeringsrättens 
praxis gällande de svenska koncernbidragsreglerna, vilket följs av ett kapitel 
som beskriver den nationella rätten, vilket innefattar de nya 
koncernavdragsreglerna. Vidare analyseras koncernavdragsreglerna utifrån 
vad som framkommit och uppsatsen avslutas med de slutsatser jag dragit av 
arbetet. 



 7 

2 Etableringsfriheten inom EU 
Koncernavdragsreglerna, som behandlas i uppsatsen, har som utgångspunkt 
att Regeringsrätten konstaterat att koncernbidragsreglerna inte var förenliga 
med EU-rätten. Då syftet med uppsatsen är att utreda huruvida de nya 
reglerna är tillräckliga för att tillgodose EU-rättens krav är det en viktig del 
att utreda vad EU-rätten säger i det aktuella ämnet.  
 
I och med Sveriges inträde i EU är svensk rätt underordnad EU-rätt. Detta 
innebär att EU-rätten har företräde framför den nationella lagstiftningen, 
men det betyder också att svensk rätt är underordnad EU-domstolens 
praxis.1

 
 

2.1 Direkt beskattning och EU 

 
Ett av de grundläggande syftena med den Europeiska Unionen är att skapa 
en fri gemensam inre marknad. För att uppnå detta har medlemsstaternas 
lagstiftningar på en mängd olika områden harmoniserats. Den direkta 
beskattningen har inte harmoniserats i EU-rätten, bortsett ett fåtal direktiv. 
Detta beror främst på artikel 115 i EUF-fördraget som stadgar att direktiv 
som innebär tillnärmning av lagstiftning kräver enhällighet i rådet, vilket har 
lett till att beslutsfattandet angående direkt beskattning har försvårats.2 
Däremot har EU-domstolen fastslagit att medlemsstaterna är skyldiga att 
iaktta gemenskapsrätten då de utövar sin lagstiftningsbehörighet även 
gällande direkt beskattning.3

 
 

Situationen som har uppstått är problematisk eftersom medlemsstaternas 
suveränitet minskas då EU-domstolen ställer krav på deras 
skattelagstiftningar, medan den gemensamma fria marknaden inte blir 
effektiv om den direkta beskattningen står helt utanför EU-rätten.  
 
 

2.2 Etableringsfriheten 

 
Ett av de viktigaste begreppen inom EU-rätten, vid behandling av direkt 
beskattning, är etableringsfriheten, vilken givetvis även omfattar andra 
rättsområden. I EUF-fördraget stadgas ett förbud mot inskränkningar i 
möjligheten för en medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en 
annan medlemsstats territorium. Etableringsfriheten gäller såväl 
                                                 
1 Lodin m. fl. Inkomstskatt. 2007. s. 560. 
2 Ibid s. 560f. 
3 Se t ex Mål C-270/83 Avoir Fiscal. 
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nyetableringar, som kontor, filialer och dotterbolag.4 Vidare stadgas att 
bolag, som bildats i överensstämmelse med någon medlemsstats lagstiftning 
och har sitt säte inom gemenskapen, likställs med fysiska medborgare.5

 
 

Inskränkningen i etableringsfriheten är en form av diskriminering och 
förbudet tar i första hand sikte på direkt diskriminering, det vill säga 
bestämmelser som uttryckligen gör skillnad på olika nationaliteter. Även 
indirekt diskriminering, till exempel en åtgärd som gör skillnad genom ett 
hemvistrekvisit, har tolkats in i förbudet mot hinder mot etableringsfriheten 
i EU-domstolens praxis.6

 
 

I bedömningen om huruvida en diskriminerande inskränkning av 
etableringsfriheten föreligger eller inte, måste objektivt jämförbara 
situationer föreligga. Till exempel i rättsfallet Schumacker slog EG-
domstolen fast att en begränsat skattskyldig och en obegränsat skattskyldig i 
princip inte befinner sig i jämförbara situationer och därför kan 
diskriminering inte föreligga, bortsett från undantagsfall, vilket fallet 
Schumacker visade sig vara.7

 
 

2.3 Rättfärdigandegrunder 

 
Om ett hinder för etableringsfriheten föreligger är nästa fråga om hindret 
kan rättfärdigas. Det finns två olika grupper av rättfärdigandegrunder. Den 
första gruppen består av rättfärdigandegrunder som är stadgade direkt i EG-
fördraget. Den andra gruppen består av de rättfärdigandegrupper som EG-
domstolen utvecklat i rättspraxis, enligt den så kallade ”rule of reason”-
doktrinen. De rättfärdigandegrunder som tas upp i EG-fördraget är hänsyn 
till allmän ordning, säkerhet och hälsa.8

 

 Dessa undantag i fördraget har 
aldrig godtagits som rättfärdigandegrund för en skatteregel. 

2.3.1 Rule of reason-doktrinen 
 
Den andra gruppen av rättfärdigandegrunder har kommit fram genom att 
EG-domstolen i sin praxis har utvidgat möjligheterna att få lagstiftning 
rättfärdigad, genom den så kallade rule of reason-doktrinen. För att en 
diskriminerande regel ska kunna rättfärdigas måste vissa krav vara 
uppfyllda, som formulerades i Gebhard-målet. Regeln ska vara tillämplig på 
ett icke-diskriminerande sätt, syfta till att uppnå ett tungt vägande 

                                                 
4 Art 49 EUF-fördraget. 
5 Art 54 EUF-fördraget. 
6 Mål C-204/90 Bachmann. p. 8-9. 
7 Mål C-279/93 Schumacker. 
8 Art 52 EUF-fördraget. 
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allmänintresse, vara ägnad att säkerställa det syfte som eftersträvas och vara 
proportionerlig i förhållande till detta intresse.9

 
 

2.3.2 Godtagna rättfärdigandegrunder 
 
I praxis har genom åren prövats många olika potentiella tungt vägande 
allmänintressen och några har med tiden växt fram som principiellt 
accepterade av EG-domstolen. Här bör även betonas att i EU-domstolens 
domar, gällande gränsöverskridande resultatutjämning, har praxis gällande 
rättfärdigandegrunder förändrats och i viss mån utökats. 
 
Vilka grunder som är accepterade varierar mellan olika rättsområden, men 
inom den direkta beskattningen har skydd av skattesystemets inre 
sammanhang, effektiv skattekontroll och förhindrandet av skatteflykt 
accepterats som rättfärdigandegrunder för inskränkande och 
diskriminerande åtgärder. Här bör också nämnas att enbart minskning av 
skatteintäkter inte godtagits som ett tungt vägande allmänintresse.10

 

 Sedan 
Marks & Spencer-domen har även säkerställandet av en väl avvägd 
fördelning av beskattningsrätten godtagits i allt större utsträckning, ibland i 
kombination med risken att förluster beaktas två gånger. 

Förhindrandet av skatteflykt har ofta åberopats av medlemsstaterna som 
rättfärdigandegrund. I Lankhorst-Hohorst-målet11, som handlade om de 
tyska underkapitaliseringsreglerna, hävdade Tyskland att reglerna var 
nödvändiga för att förhindra skatteflykt. EG-domstolen menade dock att de 
tyska reglerna inte hade som specifikt ändamål att motverka rent konstlade 
upplägg som skapats för att kringgå skatteregler. De tyska 
underkapitaliseringsreglerna var tillämpliga på alla former av 
underkapitalisering och inte bara de fall då något skatteflyktssyfte fanns. 
EG-domstolen ställde i princip upp ett krav på att den åtgärd som 
medlemsstaten vill rättfärdiga med hänsyn till förhindrandet av skatteflykt, 
endast får träffa de situationer då ett subjektivt skatteflyktssyfte föreligger.12

 
  

Behovet att bevara skattesystemets inre sammanhang syftar på den koppling 
som finns mellan skattskyldighet och avdragsrätt. Grunden har endast 
godtagits i ett fåtal fall.13

 

 Då fördelningen av beskattningsrätten, i senare 
praxis, ibland innefattat ett symmetriresonemang kan det ifrågasättas vad 
skillnaden mellan de båda rättfärdigandegrunderna faktiskt är.  

I senare praxis har fler grunder principiellt godtagits, däribland 
säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och 
behovet att avvärja risken att förluster utnyttjas flera gånger. Sistnämnda 

                                                 
9 Mål C-55/93 Gebhard. 
10 Se t ex C-447/03 Marks & Spencer. p.44. 
11 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 
12 Dahlberg, M. Internationell Beskattning. s. 240f. 
13 Se t. ex. mål C-204/90 Bachman, mål C-418/07 Papillon. 
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grunder kommer mer i detalj beskrivas och analyseras i avsnittet om 
gränsöverskridande resultatutjämning i EU-rätten. 
 

2.3.3 Proportionalitetskrav 
För att rättfärdiga en inskränkning av etableringsfriheten måste 
inskränkningen ifråga vara proportionell i förhållande till det tungt vägande 
allmänintresse som det syftar till att skydda. Detta innebär att åtgärden inte 
går utöver vad som är nödvändigt för att skydda det tungt vägande 
allmänintresset. Bedömningen huruvida en inskränkning är proportionell 
eller inte blir givetvis beroende av det enskilda fallet och vilket 
allmänintresset är. 
 
Lang menar att EU-domstolens proportionalitetsbedömningar har förändrats 
med tiden. Generellt verkar EU-domstolen inte längre leta efter den mildaste 
åtgärden utan bedömer, i större grad än tidigare, åtgärder som 
proportionerliga. Exempelvis har i senare rättspraxis accepterats 
likviditetsnackdelar för gränsöverskridande koalitioner i förhållande till 
inhemska.14

 
  

2.4 Sammanfattning 

Ett av EU:s huvudsyften är att åstadkomma en gemensam inre marknad. 
Trots att medlemsstaterna har kvar behörigheten gällande direkt beskattning 
har EU-domstolen fastslagit att medlemsstaterna ändå måste iaktta EU-
rätten vid utövandet av sin behörighet. Etableringsfriheten innebär att 
medlemsstaterna inte får begränsa möjligheterna till etableringar. En 
begränsning kan trots detta rättfärdigas genom att den syftar till att uppfylla 
ett tungt vägande allmänintresse och är proportionell i förhållande till detta 
syfte. 
 
 

                                                 
14 Lang, Michael. 2005 – en vändpunkt i EGD:s skattepraxis beträffande grundfriheterna? 
SvSk 2010. s. 956. 
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3 Gränsöverskridande 
resultatutjämning i EU-rätten 

Gränsöverskridande resultatutjämning är ett av de mest diskuterade och 
mest intressanta områdena gällande direkt beskattning inom EU-rätten. Det 
här avsnittet syftar till att redogöra och sammanfatta vad EU-domstolen 
uttalat ifråga resultatutjämning. Avsnittet innehåller även en kort 
redogörelse över kommissionens yttrande över motsvarande lagändringar 
till koncernavdragsreglerna i Storbritannien efter Marks & Spencer-domen 
samt en kort beskrivning av det senaste försöket från kommissionen att 
åstadkomma en harmonisering gällande gränsöverskridande 
resultatutjämning. 
 

3.1 Marks & Spencer 

Den brittiska affärskedjan Marks & Spencer var inblandad i ett av de mest 
betydelsefulla målen, gällande direkt beskattning, som tagits upp i EU-
domstolen. Målet gällde Marks & Spencers brittiska moderbolag som 
yrkade på avdrag för förluster i ett dotterbolag med hemvist i en annan EES-
stat.15

 
 

Storbritanniens nationella skatteregler liknar i grunderna de svenska 
reglerna, då endast bolag med hemvist i Storbritannien är skattskyldiga, 
vilket innebär att vinster och förluster från fasta driftställen i andra stater är 
skattskyldiga respektive avdragsgilla, medan vinster och förluster i 
utländska dotterbolag inte är skattskyldiga eller avdragsgilla. Däremot 
skilde sig Storbritanniens regler från de svenska reglerna, när det gällde 
resultatutjämning inom koncern. Till skillnad från de svenska 
koncernbidragsreglerna, gällde i Storbritannien koncernavdragsregler. 
Utnyttjandet av koncernavdrag innebar att förlust i ett annat koncernbolag 
drogs av, till skillnad från det svenska koncernbidraget som kräver en 
verklig transaktion mellan koncernbolagen. Utöver Storbritannien, valde sju 
medlemsstater, däribland Sverige, att uttala sig och samtliga yrkade för att 
de brittiska koncernavdragsreglerna skulle godtas.16

 
 

Den första frågan som behandlades i Marks & Spencer var huruvida regler 
som medger avdrag för förluster i dotterbolag hemmahörande i samma stat 
som moderbolaget, men inte för förluster i utländska dotterbolag är 
förenliga med etableringsfriheten inom EU-rätten. Domstolen konstaterade 
att det utgör en inskränkning i etableringsfriheten att inte medge avdrag för 

                                                 
15 Mål C-446/03 Marks & Spencer. p. 2. 
16 Ibid. p. 4-17. 
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utländska dotterbolag, när sådana avdrag medges för inhemska 
dotterbolag.17

 
 

3.1.1 Rättfärdigandebedömningen 
 
Nästa fråga blev då om inskränkningen i etableringsfriheten kunde 
rättfärdigas. Medlemsstaterna åberopade tre olika rättfärdigandegrunder. 
Den första var säkerställandet av en välavvägd fördelning av 
beskattningsrätten. Här argumenterade medlemsstaterna utifrån att vinster 
och förluster är två sidor av samma mynt och att dessa därmed bör 
behandlas lika inom ett och samma skattesystem för att säkerställa en 
välavvägd fördelning av beskattningsrätten.18

 

 Argumentet ger uttryck för 
den symmetri som finns i fördelningen av beskattningsrätten.  

Domstolen erinrade om att minskning av skatteintäkt inte kan anses utgöra 
ett sådant tvingande hänsyn till allmänintresset som gör att lagstiftningen 
kan rättfärdigas, men att säkerställandet av en välavvägd fördelning av 
beskattningsrätten kan göra det nödvändigt att enbart tillämpa 
hemviststatens skatteregler för ett bolags vinster och förluster. Domstolen 
menade vidare att fördelningen av beskattningsrätten skulle allvarligt 
äventyras om bolag ges valmöjlighet beträffande var deras förluster skall 
beaktas.19

 
 

Resonemanget kring den valmöjlighet som påstås uppstå om reglerna även 
omfattade utländska dotterbolag kan kritiseras. Enligt Lang, uppstår 
nödvändigtvis inte någon faktiskt valmöjlighet, då en eventuell avdragsrätt i 
Storbritannien inte påverkar avdragsrätten i dotterbolagets hemviststat. 
Vidare menar Lang att domstolen uttrycker sig felaktigt då den talar om 
fördelningen av beskattningsrätten20, eftersom rätten att beskatta inte på 
något sätt är fördelad mellan medlemsstaterna utan varje medlemsstat 
innehar beskattningsrätt då den nödvändiga genuina länken finns som den 
internationella sedvanerätten kräver och att det inte på något sätt strider mot 
internationell skatterätt att medge avdrag för utländska förluster. Lang drar 
istället slutsatsen att det enda argumentet för att avdrag för utländska 
förluster skulle äventyra fördelningen av beskattningsrätten är 
medlemsstatens minskning av skatteintäkter, vilket domstolen i just målet 
Marks & Spencer erinrat om att det inte kan rättfärdiga en inskränkning i 
etableringsfriheten.21

                                                 
17 Ibid. p. 33-34. 

 Även Douma och Naumburg kritiserar resonemanget 
kring valmöjligheten, men nämner att domstolen kanske syftar på den 

18 Ibid. p. 43. 
19 Ibid. p. 44-46. 
20 I den engelska versionen av domen används uttrycket Allocation of the power to impose 
taxes. 
21 Lang, Michael. Marks & Spencer […]. 2006. s. 57. 
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teoretiska möjligheten att skattebasen i dotterbolagets hemviststat ökar då 
underskott beaktas i en annan medlemsstat.22

 
  

De övriga två rättfärdigandegrunderna som åberopades var avvärjandet av 
risken att förluster beaktas två gånger och förhindrandet av 
skatteundandragande. Domstolen konstaterade att det vid 
gränsöverskridande tillämpning av koncernavdragsreglerna, förelåg risk 
både för att förluster beaktas två gånger och att skatteundandragande . 
Domstolen ansåg att med hänsyn till samtliga tre rättfärdigandegrunder 
syftade den brittiska lagstiftningen till att uppnå ett tungt vägande 
allmänintresse och gick vidare till proportionalitetsbedömningen. 
 
I doktrinen har beaktandet av samtliga tre åberopade rättfärdigandegrunder 
tolkats som att ingen av grunderna i sig hade varit tillräcklig för att 
rättfärdiga åtgärden ifråga.23

 
  

3.1.2 Proportionalitetsbedömningen och slutliga 
förluster 

 
Marks & Spencer och kommissionen hade framfört två exempel på mindre 
inskränkande åtgärder än att inte alls medge gränsöverskridande 
koncernavdrag. För det första menade de att en mindre inskränkande åtgärd 
skulle vara att medge tillfällig överföring av förluster, som villkoras med 
återföring vid eventuell framtida vinst i dotterbolaget. För det andra menade 
de att gränsöverskridande koncernavdrag i vart fall borde medges då 
dotterbolaget uttömt möjligheterna i sin hemviststat att utnyttja sina 
förluster.24

 
 

Domstolen ansåg att koncernavdragsreglerna gick utöver vad som var 
nödvändigt då dotterbolaget uttömt de möjligheter som erbjuds i dess 
hemviststat att beakta förlusterna under beskattningsåret och tidigare 
beskattningsår, samt att det inte finns någon möjlighet att utnyttja 
förlusterna under kommande beskattningsår. Vidare förtydligade domstolen 
att det strider mot etableringsfriheten att inte medge gränsöverskridande 
koncernavdrag då moderbolaget visar att det uppfyller villkoren för att 
betraktas som en slutlig förlust.25

 
 

Även om domstolen ger ett tydligt svar på att slutliga förluster ska innebära 
rätt till avdrag i moderbolaget så uppstår frågor kring vilka förluster som 
kan betraktas som slutliga. Exempelvis framgår inte enligt vilket lands 
skatteregler förlusten ska beräknas. Domstolen nämner endast att parterna i 
                                                 
22 Douma, Sjoerd; Naumburg, Caroline. Marks & Spencer: Are National Tax Systems 
Éclairé? European Taxation. 2006. s. 432. 
23 Se t. ex. Lang, Michael. European Taxation 2006. s. 59; Pelin, Lars. Internationell 
skatterätt i ett svenskt perspektiv. 2006. s. 361. 
24 Mål C-446/03 Marks & Spencer. p. 54. 
25 Ibid. p. 55-56. 
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målet kommit överens om att förlusterna ska beräknas enligt de brittiska 
reglerna, vilket inte ger någon ledning om vad gemenskapsrätten säger.26 
Enligt Lang finns det goda skäl för att beräkna förlusten enligt reglerna i 
moderföretagets hemviststat, eftersom avdraget medges i syfte att likställa 
förluster i utländska dotterbolaget i förhållande till förluster i inhemska 
dotterbolag.27

 
  

En viktig fråga, som även senare behandlas i samband med Regeringsrättens 
domar, är hur situationen, där möjligheten att utnyttja en förlust gått förlorad 
på grund av inhemska regler, ska behandlas. Lang exemplifierar med att 
dotterbolaget har en möjlighet att utnyttja sina förluster mot framtida vinster 
i fem år. Om inga vinster uppstår under de fem åren, uppstår frågan om det 
är försent för moderbolaget att visa att den utländska förlusten är slutlig. Om 
så är fallet, strider det, enligt Lang, mot målet och syftet mot Marks & 
Spencer-domen.28

 
 

Douma och Naumburg tolkar domen som att den betraktar förluster som 
slutliga då de inte längre omfattas av carry forward-regler i dotterbolagets 
hemviststat. Dock menar de att i en situation då dotterbolaget gått med vinst 
efter det att förlusterna inte längre kan flyttas fram, så kan inte ett krav på att 
förlusterna ska kunna beaktas i moderbolaget rättfärdigas ekonomiskt. Detta 
på grund av att moderbolagets hemviststat då tvingas kompensera för 
begränsningen i den andra medlemsstatens skatteregler.29

3.2 Oy AA 

 

Ett annat viktigt fall från EU-domstolen är Oy AA-målet30

 

, som kom i 
kölvattnet av Marks & Spencer-domen. Oy AA-målet behandlar de finska 
koncernbidragsreglerna, som påminner mycket om de svenska. Till skillnad 
från Marks & Spencer-målet handlar det här fallet om koncernbidrag uppåt i 
koncernen. 

Oy AA, som gått med vinst, hade yrkat på avdrag för koncernbidrag till det 
brittiska moderbolaget, som gått med förlust. Den finska skattemyndigheten 
nekade Oy AA avdraget med hänvisning till att det brittiska moderbolaget 
inte var skattskyldigt i dotterbolagets hemviststat och därmed var de finska 
koncernbidragsreglerna inte tillämpliga. Oy AA menade att detta stred mot 
EG-rätten och dess etableringsfrihet, i och med att ett finskt dotterbolag med 
ett utländskt moderbolag missgynnades i förhållande till ett finskt 
dotterbolag med ett finskt moderbolag.31

 
 

Finlands koncernbidragsregler rättfärdigades utifrån 
rättfärdigandegrunderna säkerställandet av fördelningen av 
                                                 
26 Ibid. p. 22. 
27 Lang, Michael. European Taxation 2006. s. 61f. 
28 Ibid. s. 62. 
29 Douma, Sjoerd; Naumburg, Caroline. European Taxation. 2006. s. 433. 
30 Mål C-231/05 Oy AA. 
31 Ibid. p. 11-16. 
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beskattningsrätten samt behovet att förhindra skatteflykt, eftersom en 
utvidgning av reglerna till att även omfatta koncernbidrag skickade till 
utländska moderbolag skulle skapa en valmöjlighet för koncerner 
beträffande var förluster ska beaktas samt att denna valmöjlighet skulle 
kunna leda till ageranden som endast baseras på skillnaderna mellan 
beskattningsunderlagen och skattesatserna i de olika medlemsstaterna.32

 
  

Domstolen fann vidare att reglerna inte går utöver vad som är nödvändigt 
för att uppfylla de tungt vägande allmänintressena, då all utvidgning av 
reglerna till att omfatta koncernbidrag till utländska moderbolag skulle leda 
till en valmöjlighet för koncerner gällande i vilken medlemsstat förluster ska 
utnyttjas.33

 
 

3.3 Lidl Belgium 

I Lidl Belgium-målet yrkade det tyska bolaget Lidl Belgium på avdrag för 
förluster som redovisats i dess fasta driftställe beläget i Luxemburg. Enligt 
det gällande dubbelbeskattningsavtalet var inkomsterna i det fasta driftstället 
undantagna från beskattning i Tyskland och därför nekades Lidl Belgium 
även avdrag för de redovisade förlusterna. Frågan gick vidare för 
förhandsbesked i EU-domstolen som fick bedöma huruvida det stred mot 
etableringsfriheten att neka avdrag i Tyskland för förlusterna.34

 
  

Då domstolen ansåg det vara en skattemässig förmån att få beakta förluster i 
ett inhemskt fast driftställe vid fastställandet av resultatet i ett bolag, så var 
det därmed en inskränkning av etableringsfriheten att inte medge denna 
förmån även för utländska fasta driftställen.35 I likhet med domarna i Marks 
& Spencer och Oy AA ansågs inskränkningen av etableringsfriheten 
uppfylla tungt vägande allmänintressen, vilket i Lidl Belgium var 
säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten samt behovet att 
avvärja risken att förlusterna beaktas två gånger.36

 
 

Lang betonar att domstolen menar att säkerställandet av fördelningen av 
beskattningsrätten kan rättfärdiga skattelagstiftningen ifråga eftersom 
fördelningen upprätthåller symmetrin mellan rätten att beskatta vinsterna 
och avdragsrätten för förlusterna och att det inte tidigare förekommit 
domstolens praxis liknande symmetriresonemang.37

 
 

Vid bedömningen av huruvida de tyska reglerna gick utöver vad som var 
nödvändigt beaktades det förslag som getts av Lidl Belgium och 
kommissionen om möjligheten att medges avdrag villkorat med att 
motsvarande framtida vinster även tas upp. Domstolen hänvisade till Marks 
                                                 
32 Ibid. p. 55-56, 58-60. 
33 Ibid. p. 64. 
34 Mål C-414/06 Lidl Belgium. p. 8-13. 
35 Ibid. p. 23-26. 
36 Ibid. p. 42f. 
37 Lang, Michael. SvSk 2010. s. 947f. 



 16 

& Spencer-domen och att motsvarande alternativ nämndes även där, 
tillsammans med möjligheten att medges avdrag då möjligheterna till avdrag 
i den andra medlemsstaten är uttömda och att endast det andra alternativet 
ansågs utgöra en situation där det var oproportionerligt att inte medge 
avdrag. Domstolen konstaterade vidare att den luxemburgska 
skattelagstiftningen gav en möjlighet att beakta förlusterna i det fasta 
driftstället under ett senare beskattningsår och att Lidl Belgium därmed inte 
kunde visa i enlighet med Marks & Spencer-domen att de uppfyllde 
villkoren för att medges gränsöverskridande avdrag.38

 
 

Domstolen besvarade därmed frågan i målet med att det inte strider mot 
etableringsfriheten att inte medge ett bolag avdrag för förluster i ett 
utländskt fast driftställe, som enligt ett dubbelbeskattningsavtal inte 
beskattas i bolagets hemviststat, då det ges en möjlighet i det fasta 
driftstället hemviststat att utnyttja förlusterna under ett senare 
beskattningsår.39

 
 

3.4 X Holding 

Ett tredje viktigt mål från EG-domstolen är X Holdingmålet. Målet 
behandlar de nederländska resultatutjämningsreglerna, vilka innebär att ett 
nederländskt moderbolag ges möjlighet att skattemässigt slå ihop sitt 
resultat med resultatet i ett nederländskt dotterbolag och betrakta bolagen 
som om de var en enhet och de blir därmed en skattemässig enhet. Det är 
möjligt för flera nederländska dotterbolag att ingå i en sådan enhet och 
moderbolaget kan även välja att upplösa enheten från ett år till ett annat.40

 
 

Frågan i målet gällde det nederländska moderbolaget X Holding som ägde 
ett helägt dotterbolag i Belgien. X Holding önskade, med hänvisning till 
etableringsfriheten och EG-domstolens praxis, ingå en skattemässig enhet 
innehållande resultaten från moderbolaget och det belgiska dotterbolaget, 
vilket inte medgavs enligt nederländskt rätt. Frågan till EG-domstolen blev 
då om de nederländska reglerna stred mot etableringsfriheten, vilket 
domstolen konstaterade var fallet och gick vidare till 
rättfärdigandebedömningen.41

 
 

Utöver domstolens avgörande får även advokatgeneralens förslag till 
avgörande betydelse då domen i flera fall är kortfattad och i vissa fall 
bortser från viktiga frågor. 
 

                                                 
38 Mål C-414/06 Lidl Belgium. p. 45-51. 
39 Ibid. p. 54. 
40 Mål C-337/08 X Holding. p. 5. 
41 Ibid. p. 9. 
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3.4.1 Rättfärdigandebedömningen 
 
Liksom i de tidigare fallen, gällande resultatutjämning, åberopades flera 
rättfärdigandegrunder. Bland annat åberopades rättfärdigandegrunden 
säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten vilken 
också godtogs av domstolen. Domstolen hänvisade till tidigare praxis där 
det konstaterats att inskränkande åtgärder kan vara nödvändiga för att inte 
koncerner ska ges möjlighet att själva välja i vilka medlemsstater som 
vinster och förluster ska utnyttjas. Domstolen konstaterade att om även 
utländska dotterbolag tilläts ingå en skattemässig enhet med ett nederländskt 
moderbolag skulle en sådan valmöjlighet uppstå för koncernen. Därmed 
godtog domstolen rättfärdigandegrunden och valde därför att inte gå in på 
ytterligare åberopade rättfärdigandegrunder.42 Detta är i sig väldigt 
intressant då säkerställandet av en väl avvägd fördelning av 
beskattningsrätten tidigare endast godtagits i kombination med andra 
rättfärdigandegrunder.43

 
 

Törner Monsenego kritiserar domstolens resonemang gällande 
valmöjligheten beträffande i vilket land förluster ska beaktas. Han menar att 
ingen faktisk valmöjlighet uppstår, då rätten till avdrag för förlusten i 
dotterbolagets hemviststat inte påverkas av huruvida förlusterna beaktas i 
det nederländska moderbolaget eller inte. För att tydliggöra nämner Törner 
Monsenego att om dotterbolaget istället gått med vinst hade dess 
hemviststats beskattningsrätt gällande överskottet inte minskat på grund av 
tillämpning av de nederländska konsolideringsreglerna.44

 
 

Van Thiel och Vascega menar att domstolens resonemang inte bara innebär 
en förstärkning av fördelningen av beskattningsrätten som 
rättfärdigandegrund utan även en förändring. De menar att då de aktuella 
reglerna rättfärdigas av fördelningen av beskattningsrätten utan att 
kombineras med risken för dubbla avdrag och skatteundandragande innebär 
det att domstolen i princip godtar att en medlemsstat nekar konsolidering 
enbart av det skäl att moderbolagets hemviststat inte kan beskatta 
inkomsterna i det utländska dotterbolaget.45

 
 

3.4.2 Proportionalitetsbedömningen 
 
I proportionalitetsbedömningen hade X Holding och kommissionen 
föreslagit, som en mindre restriktiv åtgärd, att moderbolaget skulle ges rätt 
till tillfälligt avdrag, med krav på att återföra förlusten vid eventuell senare 
vinst i det utländska dotterbolaget, vilket var gällande regler för utländska 
fasta driftställen. Resonemanget utgick ifrån att då de nederländska 
                                                 
42 Ibid. p. 31-33. 
43 Se 3.1 Marks & Spencer; 3.2 Oy AA; 3.3 Lidl Belgium. 
44 Törner Monsenego. X Holding […]. SvSk 2010. s. 673f. 
45 Van, Thiel. Vascega. European Taxation. 2010. s. 339. 
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konsolideringsreglerna i praktiken innebär att ett inhemskt dotterbolag 
likställs med ett inhemskt fast driftställe, så borde ett utländskt dotterbolag 
kunna likställas med ett utländskt fast driftställe.46

 
 

Advokatgeneralen menade i sitt yttrande att EU-domstolen i målet Lidl 
fastslagit att EG-rätten inte kräver preliminära överföringar av underskott 
för att undvika en nackdel i likviditetshänseende, vilket i fallet Lidl var en 
tolkning av Marks & Spencer gällande att en preliminär överföring av 
underskott inte uppfyller villkoren för att betraktas som en slutlig förlust där 
avdragsrätt krävs. X Holding och kommissionen hävdade att en möjlighet 
till preliminär överföring av förluster inte belastar dotterbolagets 
hemvistsstat eftersom förlusten återförs då eventuell vinst uppstår i nämnda 
stat. Mot detta anförde generaladvokaten att ett isolerat beaktande av 
underskotten i ett utländskt dotterbolag påverkar moderbolagets 
hemviststats möjlighet att beskatta moderbolagets överskott strider mot idén 
att över- och underskott ska behandlas symmetriskt.47

 
 

Generaladvokaten gick sedan vidare och konstaterade att en medlemsstat 
inte är skyldig att skattemässigt behandla utländska fasta driftställen och 
utländska dotterbolag lika och att de därmed inte befinner sig i jämförbara 
situationer gällande fördelningen av beskattningsrätten.48

 
 

Domstolen gick på advokatgeneralens linje gällande proportionaliteten, 
bortsett från att den endast gick in på det sistnämnda konstaterandet att 
utländska dotterbolag och utländska fasta driftställen inte befinner sig i 
jämförbara situationer och att en medlemsstat därmed inte behöver behandla 
dem lika skattemässigt. Domstolen fastslog därmed att de nederländska 
reglerna är proportionella i förhållande till sitt syfte utifrån resonemanget att 
all utvidgning av reglerna till att även omfatta utländska dotterbolag skulle 
innebära att koncernerna ges möjlighet att välja var förluster ska utnyttjas.49

 
  

Van Thiel och Vascega är starkt kritiska mot proportionalitetsbedömningen 
i målet och menar att domstolen ignorerar de verkliga 
proportionalitetsproblemen med de nederländska reglerna och istället för att 
undersöka om det finns mindre långtgående alternativ än att helt neka 
gränsöverskridande resultatutjämning går domstolen in på ett inkorrekt 
diskrimineringsresonemang.50

                                                 
46 Mål C-337/08 X Holding. p. 35. 

 Van Thiel och Vascega menar att den 
jämförelsebedömning mellan utländska dotterbolag och utländska fasta 
driftställen som görs är felaktig då X Holding yrkande gällande 
proportionaliteten byggde på jämförelsen mellan ett inhemskt och ett 
utländskt dotterbolag. Författarna menar vidare att jämförelsen är irrelevant 
då det faktum att dotterbolag och fasta driftställen inte är jämförbara inte 
hindrar det faktum att en tillfällig kvittningsmöjlighet även för utländska 

47 Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott i mål C-337/08 X Holding. 19 nov 2009. 
p. 57. 
48 Ibid. p. 62. 
49 Mål C-337/08 X Holding. p. 41-42. 
50 Van Thiel; Vascega. X Holding – […]. European Taxation 2010. s. 341. 
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dotterbolag skulle innebära en mindre inskränkande åtgärd än de gällande 
nederländska reglerna som inte medger någon form av gränsöverskridande 
resultatutjämning.51 Törner Monsenego är också av åsikten att domstolen 
inte använde sig av den relevanta jämförelsen och betonar att 
kassaflödesnackdelen vid en jämförelse mellan utländska och inhemska 
dotterbolag inte togs upp alls i proportionalitetsbedömningen.52

 
 

Det finns anledning att instämma i den kritik som framförts mot X Holding-
domen, i min mening. X Holding och kommissionens förslag är en mindre 
inskränkande åtgärd än att fullständigt vägra gränsöverskridande 
resultatutjämning och det avgörande borde då vara huruvida den föreslagna 
åtgärden fortfarande säkerställer fördelningen av beskattningsrätten. Denna 
bedömning är frånvarande i domen, men i advokatgeneralens resonemang 
framgick att denne ansåg att även en möjlighet till preliminära överföringar 
av förluster skulle äventyra fördelningen av beskattningsrätten, utifrån att 
moderbolagets hemviststats möjlighet att beskatta inhemska överskott 
minskas och symmetrin mellan över- och underskott rubbas.  
 
 

3.4.3 Slutliga förluster i X Holding 
 
Ytterligare en fråga som är intressant i samband med X Holding-målet är 
hur definitiva förluster i ett utländskt dotterbolag skulle behandlas.  
Advokatgeneralen menade att möjligheten till preliminär överföring av 
förluster från det utländska dotterbolaget skulle äventyra fördelningen av 
beskattningsrätten. En del i resonemanget byggde på domen i målet Lidl, 
där sådana preliminära överföringar inte ansågs vara slutliga i den mening 
som avsågs i Marks & Spencer-målet. Därför anser jag att det kan 
ifrågasättas att slutliga förluster inte alls tas upp i X Holding-domen, trots 
att en del i advokatgeneralens proportionalitetsbedömning (som i min 
mening ligger till grund för domstolens avgörande) bygger på den fastslagna 
principen från Marks & Spencer. 
 
Van Thiel och Vascega nämner slutliga förluster som ett av de viktiga 
problemen i proportionalitetsbedömningen som helt ignoreras i domen och 
tolkar domen som att den istället rättfärdigar den nederländska 
lagstiftningen även i fallet med slutliga förluster, vilket de menar går emot 
avgörandet i Marks & Spencer.53

                                                 
51 Van Thiel; Vascega. X Holding – [,,,]. European Taxation 2010. s. 345. 

 Hilling tolkar X Holding-domen som att 
den även rättfärdigar det nederländska systemet när det gäller slutliga 
förluster och menar att skillnaden gentemot Marks & Spencer-målet 
troligtvis beror på att det nederländska systemet helt enkelt inte skulle kunna 
tillämpas så att avdragsrätt medgavs för slutliga förluster och menar att det 
därmed är hur det inhemska resultatutjämningssystemet är utformat som 

52 Törner Monsenego, Jérôme. 2010. s. 675f. 
53 Van Thiel; Vascega. X Holding – [,,,]. European Taxation 2010. s. 342, 347f. 
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avgör i vilken utsträckning gränsöverskridande resultatutjämning krävs.54 
Törner Monsenego menar att det inte går att dra några definitiva slutsatser 
gällande slutliga förluster i X Holding-målet dels på grund av att det ställdes 
en väldigt bred fråga till domstolen och dels på grund av att resonemangen i 
domen i övrigt är diskutabla.55

 
 

Jag håller med Hilling gällande att utformningen av skattesystemet blir 
avgörande och detta är ännu en faktor i definitionen av säkerställandet av 
fördelningen av beskattningsrätten. Jag anser att det är märkligt att 
domstolen hänvisar till Lidl och Marks & Spencer utan att också ta upp 
slutliga förluster.  
 

3.5 Hur kommer gemenskapsrätten 
utvecklas? 

Den grund som lagts av EU-domstolen i och med Marks & Spencer för 
gränsöverskridande resultatutjämning är i viss mån klar och tydlig, men 
också i viss mån otydlig. 
 
Som tidigare nämnts, är det svårt att fastslå harmoniserande direktiv 
gällande direkt beskattning. Kommissionen har tidigare lagt fram flera olika 
förslag på harmoniserande åtgärder inom gränsöverskridande 
resultatutjämning. Det senaste förslaget, CCCTB, skulle innebära en 
möjlighet för koncerner att välja att beskatta samtliga bolag inom EU 
konsoliderat. Den sammanlagda skattebasen från koncernen skulle sedan 
fördelas mellan medlemsstaterna utifrån var och i vilken mängd koncernen 
bedriver sin verksamhet. Flera medlemsstater är dock negativt inställda till 
CCCTB och möjligheten att införa ett bindande direktiv är därför liten.56

 
  

Kommissionen har i ett yttrande i oktober 2009 riktat kritik mot 
Storbritanniens regler, efter lagändringen, och menar att de på vissa punkter 
fortfarande strider mot EG-rätten. Kommissionen menar, bland annat, att 
definitionen i de brittiska reglerna av vad som innebär en slutlig förlust, är 
alltför restriktiv, och leder till att det i princip är omöjligt att utnyttja 
möjligheten till gränsöverskridande resultatutjämning. Ärendet har nu gått 
vidare till EU-domstolen som har att bedöma huruvida de nya brittiska 
reglerna är proportionerliga, vilket blir högintressant, inte minst med tanke 
på de nya svenska koncernavdragsreglerna.57

 
 

                                                 
54 Hilling, Maria. Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning. SN nr 5 2010. s. 
318. 
55 Törner Monsenego. 2010. s. 677. 
56 CCCTB: possible elements of the sharing mechanism. 2007. s. 22f. 
57 Pressmeddelande från kommissionen den 19 oktober 2009. 
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3.6 Sammanfattande slutsatser  

EG-domstolen har i nämnda fall i viss mån definierat vilka inskränkningar i 
etableringsfriheten som kan rättfärdigas när det gäller gränsöverskridande 
resultatutjämning. 
 
I Marks & Spencer konstaterade domstolen att medlemsstaterna inte 
behöver ändra sina resultatutjämningsregler till att även omfatta 
koncernbolag i andra medlemsstater. Däremot stadgades i Marks & Spencer 
att när det utländska koncernbolaget uttömt möjligheterna att utnyttja sina 
förluster i sin hemviststat måste avdrag för utländska förluster medges. 
Detta undantag kan sägas vara grunden för de nya reglerna om 
koncernavdrag som nu införts i Sverige. I Oy AA godtogs de finska 
koncernbidragsreglerna gällande kravet på att moderbolagets måste ha sin 
hemvist i Finland. I X Holding godtogs det nederländska 
koncernbeskattningssystemet eftersom all utvidgning av systemet till att 
även omfatta utländska dotterbolag skulle innebära att koncerner ges 
möjlighet att själva välja var resultatet i koncernen ska beskattas. 
 
Säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten, som gjorde sin debut 
i Marks & Spencer, har getts större och större betydelse och i X Holding 
rättfärdigade grunden de nederländska reglerna utan att kombineras med 
andra rättfärdigandegrunder vilket tidigare alltid varit fallet. Genom EU-
domstolens praxis har det varit tydligt att säkerställandet av fördelningen av 
beskattningsrätten är tillämpligt då skattskyldiga annars skulle ges en 
valmöjlighet gällande var vinster och förluster ska utnyttjas. Men det måste 
även konstateras att flera av de fall där EU-domstolen hänvisat till en 
valmöjlighet för koncerner kan ifrågasättas och att rättfärdigandegrunden 
därmed kan ses som ett skydd för medlemsstaternas skattebaser. Här 
uppkommer gränsdragningsfrågan mellan säkerställandet av fördelningen av 
beskattningsrätten och skyddet mot minskning av skatteintäkter vilket 
konsekvent har avvisats av EU-domstolen som rättfärdigandegrund.  
 
Den enda situation där en åtgärd som syftat till att bland annat säkerställa 
fördelningen av beskattningsrätten ansetts gå utöver vad som är nödvändigt 
är då ett moderbolag kan visa att det uttömt möjligheterna att beakta 
förlusten i dotterbolagets hemviststat och förlusten därmed är slutlig. 
Utifrån Lidl och X Holding kan det konstateras att säkerställandet av 
fördelningen av beskattningsrätten även innebär att medlemsstaterna inte är 
skyldiga att medge tillfälliga överföringar av underskott, då de aktuella 
situationerna inte uppfyller de villkor för avdrag som fastslogs i Marks & 
Spencer. 
 
I min mening finns det dock en viktig skillnad som bör betonas mellan Lidl-
målet och X Holding-målet. I Lidl-målet framgår det av domstolens svar på 
frågan att det i det aktuella fallet finns en möjlighet för det utländska fasta 
driftstället att utnyttja sina förluster i framtiden och att svaret därmed hade 
blivit annorlunda om förlusterna var slutliga, i den mening som avsågs i 
Marks & Spencer. Detta blir än mer tydligt i domstolens resonemang i 
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proportionalitetsbedömningen som helt och hållet byggde på 
proportionalitetsresonemanget från Marks & Spencer. I X Holding-målet 
däremot nämns inte slutliga förluster, men inget i domstolens dom tyder på 
att de nederländska reglerna inte godtas även då de inte medger avdrag för 
slutliga förluster. Däremot hänvisar advokatgeneralen till Lidl-målet i syfte 
att visa att EU-rätten inte kräver en möjlighet till tillfälliga överföringar av 
utländska underskott för att undvika en likviditetsnackdel, vilket i sin tur var 
en slutsats av domstolen utifrån definitionen av slutliga förluster i Marks & 
Spencer. Därför anser jag att det är märkligt att slutliga förluster 
överhuvudtaget inte nämns i X Holding-domen. 
 
Att slutliga förluster inte nämns i X Holding-målet kan tolkas som att de 
nederländska reglerna rättfärdigas även gällande slutliga förluster och 
därmed är det beroende på hur de nationella reglerna för resultatutjämning 
ser ut som blir avgörande för om avdrag för utländska slutliga förluster 
krävs eller inte. Detta innebär ett stärkt skydd för medlemsstaternas 
skattebaser då medlemsstaterna kan utforma sina skattesystem på ett sätt 
som gör det svårt för skattskyldiga att hävda att förmåner ska utsträckas till 
gränsöverskridande situationer. 
 
Bortsett från att Marks & Spencer-domen innebär att EU-rätten kräver 
gränsöverskridande resultatutjämning för slutliga förluster kan det 
konstateras att EU-domstolen genom dess senare praxis har förstärkt 
skyddet av medlemsstaternas skattebaser vilket därmed minskar 
etableringsfrihetens betydelse. Meussen menar att utvecklingen i EU-
domstolens praxis kan tänkas bero på att det är medlemsstaterna själva som 
måste lägga fram argument för att deras lagstiftningar ska rättfärdigas och 
att medlemsstaterna, under de senaste åren, helt enkelt har blivit mer 
kreativa och mer övertygande i sina argument.58

 
 

Det kommer i högsta grad att bli intressant att se hur EU-domstolen 
bedömer de brittiska group relief-reglerna efter lagändringen, då det är 
möjligt att domstolen besvarar några av de frågor som kvarstår efter Marks 
& Spencer-avgörandet. 
 

                                                 
58 Meussen, G. The SGI Case […]. European Taxation 2010. s. 249. 
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4 Regeringsrättens tolkning av 
EG-rätten 

 
Under våren 2009 avgjordes tio olika fall som alla gällde de svenska 
koncernbidragsreglerna och dess konformitet med EG-rätten. Samtliga 
domarna gällde fall där svenska bolag yrkade på avdrag för skickade 
koncernbidrag till företag inom samma koncern i andra EU-länder, men i 
övrigt skilde sig omständigheterna från varandra i de olika fallen. Värt att 
nämnas är även att Regeringsrätten inte i något av fallen begärde 
förhandsavgörande från EG-domstolen, utan ansåg att tolkningsfrågorna 
redan var avgjorda i Marks & Spencer och Oy AA. Detta har kritiserats i 
doktrinen.59

 
 

De tio fallen kan delas in i tre olika grupper. Den första gruppen består av 
tre fall som behandlade koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag inom 
EES då detta likvideras. Det var endast i den första gruppen som avdrag 
medgavs och då endast vissa av de yrkade avdragen. Den andra gruppen 
består av situationer där koncernbidrag ges till ett utländskt dotterbolag, vars 
möjlighet att utnyttja förluster gått förlorad efter viss tid enligt nationella 
bestämmelser i hemviststaten. Den sista gruppen består av fall där avdrag 
yrkas i dotterbolaget för moderbolagets eller ett systerbolags förluster. 
Indelningen i tre typfall återspeglas i att endast tre av domarna, en dom av 
varje typfall, har blivit referat i RÅ. Jag har därför valt att i huvudsak 
fokusera framställningen, i denna del, till dessa tre rättsfall.60

 

 Det är även 
värt att notera att regeringsrättens domar i samtliga tre typfall har gett 
avtryck i reglerna om koncernavdrag.  

4.1 Koncernbidrag i samband med likvidation 

Tre av domarna behandlade fall där svenska moderbolag yrkade avdrag för 
skickade koncernbidrag till utländska dotterbolag med förluster, som 
likviderats. Domskälen var i stora drag lika varandra gällande likvidationen 
och därför kommer i huvudsak RÅ 2009 ref. 13 gås igenom. 
 
Fallet gäller ett svenskt moderbolag som vill utnyttja förluster som samlats i 
ett tyskt dotterbolag antingen genom koncernbidrag i samband med 
likvidation av dotterbolaget eller genom att genomföra fusion med ett annat 
svenskt koncernbolag. Gällande koncernbidraget konstaterade 
regeringsrätten att förutsättningarna för koncernbidrag inte var uppfyllda.61

                                                 
59 Se t. ex. von Bahr, Stig. Koncernbidragsmålen avgjorda. SvSk. 2009. s. 427f. 

 
Frågan blev istället om de svenska reglerna stred mot etableringsfriheten. 

60 RÅ 2009 ref. 13-15. 
61 35 kap. 2 och 3 §§ IL. 
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Eftersom de svenska reglerna i vissa situationer medgav avdrag för skickade 
koncernbidrag till svenska dotterbolag, men i inga situationer medgav 
avdrag för skickade koncernbidrag till utländska dotterbolag, ansågs de 
svenska reglerna strida mot etableringsfriheten. Domstolen hänvisade vidare 
till Marks & Spencer och Oy AA-målen för att avgöra när inskränkningar 
kan rättfärdigas och när inskränkningarna är proportionella. Utifrån Marks 
& Spencer utläste domstolen att de inskränkande reglerna är oproportionella 
då avdrag för definitiva förluster inte medges. Gällande Oy AA drog 
domstolen, till skillnad från skatteverket, slutsatsen att fallet inte innebär att 
kravet på skattskyldighet i Sverige kan rättfärdigas i sin helhet.62

 
 

Vidare diskuterade domstolen det faktum att det inte är möjligt för ett 
svenskt bolag att skicka ett avdragsgillt koncernbidrag till ett svenskt 
dotterbolag under det beskattningsår då dotterbolagets likvidation avslutas. 
Detta beror på kravet att dotterbolaget ska ha varit helägt av moderbolaget 
under hela beskattningsåret då koncernbidraget skickas vilket inte är fallet 
då dotterbolaget likviderats under året, vilket leder till att det utländska 
dotterbolaget, i direkt mening, inte särbehandlas om avdrag för skickat 
koncernbidrag nekas.  
 
Trots det ovan sagda menade regeringsrätten att det utifrån 
gemenskapsrätten föreligger en skyldighet för medlemsstaterna att 
åstadkomma en faktisk likabehandling ifråga om risktagande vid etablering i 
hemlandet respektive en annan medlemsstat. Detta grundade domstolen på 
att ett rationellt agerande i ett svenskt moderföretag som ska likvidera ett 
svenskt dotterföretag med förluster skickar koncernbidrag till dotterföretag 
precis före årsskiftet till året då likvidationen ska genomföras. Genom att 
beräkna förlusten i det utländska dotterföretaget även vid årsskiftet före 
likvidationen uppnås likabehandling. 
 
Utöver den beräkningen fastslog Regeringsrätten att förlusten ska beräknas 
enligt både svenska och utländska regler vid likvidationens avslutande. 
Domen är otydlig gällande huruvida även beräkningen vid föregående 
beskattningsårs slut skall ske enligt båda medlemsstaternas regler eller inte. 
 
Värt att notera här är det faktum att regeringsrätten, i resonemanget kring 
beräkningen av avdraget, strävar efter att likabehandla en slutlig förlust 
utomlands vid likvidation med motsvarande förlust i ett likviderat inhemska 
dotterföretag. 
 

4.2 Slutlig förlust på grund av inhemska 
skatteregler 

I RÅ 2009 ref. 14 gjorde de interna italienska skattereglerna att 
möjligheterna att utnyttja förlusterna i det italienska dotterbolaget hade 

                                                 
62 RÅ 2009 ref 13. 
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försvunnit. Till skillnad från de svenska loss carry forward reglerna är de 
italienska reglerna tidsbegränsade, så tillvida att underskott kan kvittas mot 
framtida vinster under de nästkommande fem åren från det att underskottet 
uppkommit. Regeringsrätten konstaterade, utifrån EG-domstolens 
avgöranden, att de svenska koncernbidragsreglerna innebar en inskränkning 
i etableringsfriheten, på grund av kravet på skattskyldighet, men att kravet 
kan rättfärdigas bortsett från då det handlar om definitiva förluster. Trots 
detta menade domstolen att när en förlust är slutlig på grund av en 
skatteregel i dotterbolagets hemviststat kan det inte anses strida mot 
etableringsfriheten för en medlemsstat att vägra avdrag i moderbolaget för 
nämnda förlust.63

 
 

Regeringsrättens motivering av sin slutsats ger inte mycket vägledning av 
vad som ligger bakom slutsatsen, då det endast sägs i domen att det inte 
finns stöd för den motsatta slutsatsen, det vill säga att en förlust ska 
betraktas som slutlig, i den mening som avses i Marks & Spencer-domen, 
även då bristen på möjlighet att utnyttja förlusten beror på en rättsregel i 
dotterföretagets hemviststat. 
 
Von Bahr menar att för regeringsrättens ståndpunkt talar att det svenska 
resultatutjämningssystemet inte ska kunna användas för att kompensera 
begränsningar i den andra medlemsstatens lagstiftning, till exempel i fallet 
om den andra statens regler inte ger någon möjlighet överhuvudtaget att 
utnyttja förluster under tidigare eller senare år. Detta skulle, enligt von Bahr, 
mycket väl kunna strida mot medlemsstaternas anspråk på en välavvägd 
fördelning av beskattningsrätten.64

 
 

Vidare, menar von Bahr, att det mot regeringsrättens ståndpunkt kan anföras 
att den grundläggande tanken bakom Marks & Spencer-domen är att en 
utländsk etablering ska behandlas lika förmånligt som en inhemsk 
etablering, så länge det inte förekommer risk för dubbelavdrag eller andra 
liknande skattefördelar. Detta leder till att det inte bör göras skillnad på 
grund av vilken anledning som ligger bakom att förlusten är definitiv.65

 
 

Dahlberg menar att det inte finns något stöd i Marks & Spencer-domen för 
regeringsrättens slutsats och att slutsatsen till och med går tvärtemot den 
andra strecksatsen i punkt 55 i Marks & Spencerdomen. Dahlberg pekar 
även på att EG-domstolen, även i andra fall,66 utökat skatteförmåner i 
hemviststaten till att även gälla dotterbolag i en annan medlemsstat, trots att 
förmånen inte förekommer i den sistnämnda statens lagstiftning.67

                                                 
63 RÅ 2009 ref 14.  

 

64 von Bahr, Stig. Koncernbidragsmålen avgjorda. SvSk 2009. s. 434f. 
65 Ibid. s. 435. 
66 Se Mål C-168/01 Bosal Holding. 
67 Dahlberg, Mattias. SN 2009 s. 807. 
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4.3 Koncernbidrag till moderbolag och 
systerbolag 

I ett av de refererade fallen68

 

 behandlades ett svenskt dotterbolag till ett 
luxemburgskt moderbolag, som även ägde ett tyskt dotterbolag, som i sin tur 
ägde ett fransk och ett italienskt dotterbolag. Det svenska dotterbolaget 
önskade skicka avdragsgilla koncernbidrag till det tyska systerbolaget och 
systerbolagets franska och italienska dotterbolag, som samtliga tre visade 
underskott. Enligt de svenska koncernbidragsreglerna är avdrag för sådana 
koncernbidrag inte möjliga eftersom de utländska bolagen inte är 
skattskyldiga i Sverige. Det svenska bolaget hävdade därmed att de svenska 
reglerna strider mot etableringsfriheten och hänvisade till Marks & Spencer-
fallet, i det fallet att möjligheterna att utnyttja förlusterna i de utländska 
bolagens hemviststater var uttömda. 

Skatterättsnämnden menade att avdragsmöjligheten som stadgades i Marks 
& Spencer-målet endast är tillämplig när ett utländskt dotterbolags slutliga 
förluster ska dras av i moderbolaget, eftersom annars ges koncernen 
möjlighet att välja var i koncernen avdraget ska göras. 
 
Regeringsrätten konstaterade att i enlighet med EG-domstolens dom i fallet 
Oy AA har Sverige rätt att begränsa avdragsmöjligheten att gälla endast 
inhemska koncernbidrag, för att inte bolag ska ges möjlighet att själva välja 
var vinster och förluster ska utnyttjas skattmässigt. Vidare tolkade 
regeringsrätten Marks & Spencer-målet som att det endast ger rätt till 
gränsöverskridande resultatutjämning då det rör sig om förluster i ett 
utländskt dotterbolag som ska utnyttjas för avdrag i moderbolaget i 
moderbolagets hemviststat. Gränsöverskridande koncernbidrag medgavs 
därför inte när mottagaren var ett moder- eller systerbolag. 

4.4 Sammanfattande slutsatser 

Regeringsrätten tolkade, i sina domar, gemenskapsrätten gällande 
gränsöverskridande resultatutjämning och kom fram till att de svenska 
koncernbidragsreglerna strider mot gemenskapsrätten då de inte medger 
avdrag för koncernbidrag skickade för att täcka utländska slutliga förluster, 
då det mottagande bolaget likviderats. Beräkningen av den slutliga 
förlustens storlek skall göras vid två olika tidpunkter och enligt både 
svenska och utländska regler.  
 
Regeringsrätten kom även fram till att det inte finns stöd för slutsatsen att 
det strider mot EU-rätten att inte medge avdrag för förluster som är slutliga 
inte på grund av att verksamheten upphört att generera överskott, utan på 
grund av interna regler i den andra medlemsstaten. 
 

                                                 
68 RÅ 2009 ref. 15. 
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Regeringsrättsdomarna är inte enbart en tillämpning av det som sagts i 
Marks & Spencer, utan domarna innehåller även tolkningar i form av svar 
på frågor som inte kan sägas vara helt klara utifrån EU-domstolens praxis, 
exempelvis gällande förluster som är slutliga på grund av interna 
skatteregler. Regeringsrätten borde därför, i min mening, ha begärt 
förhandsavgörande i EU-domstolen vilket hade kunnat ge svar på de frågor 
som uppkommit efter Marks & Spencer. 
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5 Svensk rätt 

5.1 Regler om koncernbidrag 

I Sverige förekommer inte, i direkt mening, koncernbeskattning. Varje 
bolag inom en koncern är egna skattesubjekt som är skattskyldiga för 
respektive inkomster. Därför finns det också skatteregler som reglerar i 
vilken utsträckning koncernföretag kan skicka obeskattade medel mellan 
sig. Det finns exempelvis regler om underprisöverlåtelser som hindrar att 
vinster och förluster flyttas mellan företag genom över- eller 
underprisöverlåtelser. 
 
Däremot finns det regler om så kallade koncernbidrag. Koncernbidrag 
innebär att det givande företag får göra avdrag på sitt resultat för det 
skickade koncernbidraget, medan det mottagande företaget då ska öka sitt 
resultat med det mottagna resultatet. Till skillnad från ett rent 
koncernavdragssystem, som ofta är fallet i andra länder och som även är 
fallet i de nya gränsöverskridande reglerna, innebär koncernbidraget en 
förmögenhetsöverföring.69

 
 

För att skicka ett avdragsgillt koncernbidrag krävs det att dotterföretaget 
varit helägt av moderföretaget under hela det aktuella beskattningsåret. Det 
mottagande företaget måste vara skattskyldigt i Sverige och det är här som 
de gränsöverskridande situationer har uteslutits.70

 
 

5.2 Regler om koncernavdrag 

5.2.1 Syftet med reglerna 
Syftet med de nya reglerna är på den mest grundläggande nivån att förändra 
den svenska skattelagstiftningen så att den tillgodoser de krav som EU-
rätten ställer. Detta genomförs genom att kodifiera Regeringsrättens 
avgöranden från den 11 mars 2009, som i sin tur grundar sig på EU-rätten. 
Det sägs till och med i propositionen att en utgångspunkt i reglerna är att 
inte tillåta mer än vad som är nödvändigt på grund av Regeringsrättens 
domar. Anpassningen till EU-rätten kan därmed sägas ske utifrån 
Regeringsrättens tolkning av just EU-rätten. Utöver detta införs vissa 
begränsningar utifrån EU-rätten som inte var aktuella i de fall som 
Regeringsrätten avgjort. 71

                                                 
69 35 kap 1 § IL. 

 

70 35 kap 2 § IL. 
71 Prop 2009/10:194. s 21. 
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5.2.2 Reglernas uppbyggnad 
Reglerna innebär en ny skatteteknisk funktion, koncernavdrag, som blir ett 
komplement till de gällande koncernbidragsreglerna. Anledningen till att 
införa separata regler, är att koncernbidragsreglerna påverkar andra delar av 
det svenska skattesystemet och därmed tas mindre risker att öppna upp för 
skatteplanering, genom att inte ändra de fungerande koncernbidragsreglerna. 
 
Anledningen till att gränsöverskridande resultatutjämning införs i form av 
just ett avdrag, är att det i en internationell kontext är enklare utgå ifrån ett 
ren skatteteknisk funktion som inte kräver någon faktiskt värdeöverföring, 
till skillnad från det svenska koncernbidraget. 
 
Eftersom reglerna är ett komplement till koncernbidragsreglerna och det är 
den inhemska möjligheten till koncernbidrag som gör att EU-rätten ställer 
krav på att även en gränsöverskridande möjlighet införs i vissa situationer, 
så utformas reglerna till viss del på samma sätt som koncernbidragsreglerna, 
framför allt gällande de inblandade företagens förutsättningar för att medges 
avdrag. 
 

5.2.3 Slutlig förlust 
De nya koncernavdragsreglerna ger möjlighet till avdrag för slutliga 
förluster i utländska dotterbolag. Definitionen av vad som utgör en slutlig 
förlust är följande: 
 
6 § En förlust är slutlig om 
1. den inte har kunnat utnyttjats och inte kan komma att utnyttjas av 
dotterföretaget eller någon annan i den stat där dotterföretaget hör hemma, 
och 
2. skälet till att den inte kan utnyttjas av dotterföretaget inte är att det 
saknas en rättslig möjlighet till detta eller att denna möjlighet är begränsad 
i tiden. 
 
Bestämmelsens första punkt grundar sig på EG-domstolens uttalanden i 
Marks & Spencer.72 I propositionen förtydligas betydelsen utifrån att det är 
den faktiska möjligheten att kunna eller ha kunnat utnyttja förlusten som är 
avgörande.73

 
 

Den andra punkten tar sin grund i en av domarna74

                                                 
72 Mål C-446/03. Marks & Spencer. p.55. 

 från Regeringsrätten och 
innebär att det för att avdrag ska medges måste funnits en rättslig möjlighet 
att utnyttja den i hemviststaten som på grund av sakomständigheter fallit 
bort. I propositionen används carry-forwardregler med tidsbegränsning som 
exempel på hur de två villkoren fungerar. Om avdrag yrkas för förluster från 

73 Prop. 2009/10: 194. s. 25f. 
74 RÅ 2009 ref. 14. 
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ett tidigare år i dotterföretaget som kan flyttas fram genom carry-
forwardregler innebär det en rättslig möjlighet enligt andra punkten och 
utgör därmed en slutlig förlust så länge förlusten inte faktiskt kan utnyttjas 
enligt den första punkten, det vill säga när det inte finns någon vinst i 
dotterföretaget att kvitta det tidigare årets förlust mot. Om däremot reglerna 
om carry-forward är tidsbegränsade och koncernavdrag yrkas då förlusterna 
från tidigare år i dotterföretaget inte längre omfattas av reglerna om carry-
forward finns det ingen rättslig möjlighet att utnyttja förlusterna (andra 
punkten) och därmed har det ingen betydelse att förlusten faktiskt inte kan 
utnyttjas (första punkten).75

  
 

5.2.4 Förutsättningar för avdrag för slutlig förlust 
För att medges avdrag för slutliga förluster i ett utländskt dotterbolag måste 
vissa förutsättningar vara uppfyllda. Kapitlets 5 § stadgar följande: 
 
5 § Ett svenskt moderföretag får göra koncernavdrag för en slutlig förlust  
hos ett helägt utländskt dotterföretag om  
1. dotterföretaget har försatts i likvidation och denna har avslutats,  
2. dotterföretaget har varit helägt under hela moderföretagets och  
dotterföretagets beskattningsår till dess likvidationen har avslutats eller  
dotterföretaget har varit helägt sedan det började driva verksamhet av  
något slag till dess likvidationen har avslutats,  
3. avdraget görs vid taxeringen för det beskattningsår då likvidationen  
har avslutats,   
4. moderföretaget redovisar avdraget öppet i självdeklarationen, och   
5. det inte finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som  
vid likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där  
dotterföretaget hör hemma. 
 
 
Med svenskt moderföretag menas ett företag som äger mer än 90 procent av 
andelarna i ett utländskt dotterföretag.76 Med helägt utländskt dotterföretag 
avses det företag som ägs direkt av moderbolaget och är ett utländskt bolag 
motsvarande ett svensk aktiebolag eller en ekonomisk förening och har sin 
hemvist i en stat inom EES.77

 
 

Bland de fem punkterna är det framför allt punkt ett och fem som skiljer sig 
vid en jämförelse med koncernbidragsreglerna. Kravet på att dotterföretaget 
har likviderats följer av regeringsrättens domar, då samtliga fall där avdrag 
medgavs gällde dotterföretag som likviderats. Kravet på att det inte får 
finnas företag i intressegemenskap med moderföretaget i den stat där 
dotterföretaget hör hemma, då likvidationen avslutades, har givetvis inget 
motsvarande krav i koncernbidragsreglerna, eftersom avdrag för förluster i 
ett utländskt dotterföretag överhuvudtaget inte medges. 
                                                 
75 Prop. 2009/10:194. s. 26f. 
76 IL 35a kap 2 § 1 st. 
77 IL 35a kap 2 § 2 st. 
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5.2.5 Likvidation 
För att koncernavdrag ska bli aktuellt måste det utländska dotterföretaget 
vara försatt i likvidation och likvidationen ska vara avslutad. Eftersom det 
rör sig om utländska dotterföretag uppkommer frågan vad som ska betraktas 
som likvidation. Då reglerna inte ger någon närmare beskrivning så får 
istället hänvisas till de allmänna definitionerna i den svenska 
skattelagstiftningen, som anger att om inte annat anges så gäller uttryck 
även för motsvarande utländska företeelser.78

5.2.6 Ingen kvarvarande rörelse 

 

En förutsättning för att koncernavdrag ska medges är att det inte finns 
företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid likvidationens 
avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör hemma. Kravet 
syftar till att inte tillåta koncernavdrag i situationer då det utländska 
dotterföretaget på grund av interna skatteregler inte kunnat överföra 
underskottet till den andra rörelsen. Då det är den andra medlemsstatens 
skatteregler som medfört att underskottet i dotterföretaget inte kunnat 
överföras till den andra rörelsen bör Sverige inte behöva kompensera 
nämnda brist i den andra medlemsstatens skatteregler, i likhet med 
resonemanget bakom den andra delen i definitionen av slutlig förlust.79

  
 

Utifrån detta, sägs det i propositionen att det kan uppstå situationer då 
förlusten i dotterföretaget är slutlig, men sett till all rörelse i dotterföretagets 
hemviststat är förlusten inte slutlig. 
 
Ett exempel är om ett likviderat utländskt dotterbolag med förluster har en 
rättslig möjlighet att utnyttja förlusterna i en annan verksamhet i samma 
hemviststat, men att det inte finns någon praktisk möjlighet att utnyttja den. 
Detta kan till exempel bero på att dotterbolagets hemviststats skatteregler 
endast medger att förlusten kvittas mot vinst i den andra verksamheten i 
hemviststaten och om ingen vinst förekommer under likvidationsåret så går 
det inte att utnyttja förlusten i praktiken. Dock är förlusten fortfarande att 
betrakta som slutlig och därför finns begränsningen att ingen kvarvarande 
rörelse får finnas i dotterbolagets hemviststat.80

 
 

5.2.7 Avdragets storlek 
Lagförslaget innehåller även regleringen av koncernavdragets storlek. 
Regleringen består av flera olika bestämmelser som alla påverkar avdragets 
storlek. Förlustens storlek ska beräknas både enligt svenska och utländska 
regler och vid två olika tidpunkter, vid årsskiftet närmast före likvidationen 
                                                 
78 2 kap 2 § IL. 
79 35a kap 6 § 2 st IL. 
80 Prop 2009/10:194. s. 28. 
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och då likvidationen har avslutats. Detta innebär att förlusten beräknas till 
fyra olika belopp, och det lägsta beloppet ligger till grund för 
koncernavdraget.81

 
 

Vidare ges koncernavdrag endast för förluster som uppkommit under den tid 
då dotterföretaget har varit helägt. Begränsningen syftar till att undvika att 
förlustbolag överförs till det svenska moderföretaget för att möjliggöra 
koncernavdrag i Sverige, då detta enligt lagstiftaren skulle leda till en alltför 
långtgående valmöjlighet för koncernen, vilket skulle äventyra den 
välavvägda fördelningen av beskattningsrätten.82

 
 

Även överföringar av latenta vinster i olika former till företag i 
intressegemenskap med dotterföretaget minskar förlusten som ligger till 
grund för koncernavdraget, för att undvika att de latenta vinsterna flyttas 
från dotterföretaget till andra företag inom koncernen för att medges ett 
större koncernavdrag. Begränsningen omfattar överföringar omfattar de tio 
närmaste åren före likvidationen samt tiden fram tills likvidationens 
avslutande.83

 
 

Om moderföretagets anskaffningsvärde för andelarna i dotterföretaget har 
legat till grund för avdrag, ska förlusten minskas i motsvarande mån, vilket 
undviker risken för dubbla avdrag i ett sådant fall.84

 
 

En av de faktorer som påverkar koncernavdragets storlek är moderföretagets 
resultat, det vill säga företaget där koncernavdraget ska utnyttjas. 
Koncernavdraget får inte överstiga ett positivt resultat i moderföretaget. 
Begränsningen syftar till att moderföretaget inte ska ges möjlighet att skapa 
ett underskott genom koncernavdrag som sedan kan rullas vidare till 
framtida beskattningsår. Det går med andra ord bara att utnyttja förluster i 
ett utländskt dotterföretag mot vinster i moderföretaget det beskattningsår då 
dotterföretaget likvideras. 85

 
 

I promemorian, som föranlett reglerna om koncernavdrag, fanns även ett 
förslag om att införa begränsningen även gällande koncernbidrag, det vill 
säga att storleken på ett avdragsgillt koncernbidrag begränsas till det 
positiva resultatet hos mottagaren. Syftet med ändringen av 
koncernbidragsreglerna var att dels skapa lika förutsättningar oavsett var 
inom EU ett moderföretag väljer att etablera dotterföretag enligt 
etableringsfriheten, men också att undvika att den svenska delen av 
koncernen, genom koncernbidrag, skapar en större vinst i moderföretaget, 
som därmed får möjlighet till ett större koncernavdrag. Förslaget slopades 
dock innan propositionen och istället infördes en annan bestämmelse. Vid 
beräkningen av resultatet i moderföretaget ska resultatet minskas med 
koncernbidrag som moderföretaget tagit emot, som medfört eller ökat ett 

                                                 
81 35a kap 7 § 1 st 1 p IL; 35a kap 8 § 1 st IL. 
82 35a kap 8 § 2 st IL; Prop. 2009/10:194. s. 31. 
83 35a kap 9 § IL. Prop. 2009/10:194. s. 33. 
84 35a kap 10 § IL. Prop. 2009/10:194. s. 34. 
85 35a kap 7 § 1 st 2 p IL; Prop. 2009/10:194. s. 36. 
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underskott hos företaget som sänt koncernbidraget. Bestämmelsen uppfyller 
det andra syftet som ändringen av koncernbidragsreglerna hade. Den 
svenska delen av koncernen kan därmed genom koncernbidrag samla sina 
vinster i moderföretaget för att få ett så stort koncernavdrag som möjligt, 
men koncernavdrag som skickats som inte motsvarat vinster i de sändande 
företagen påverkar inte koncernavdragets storlek.86

                                                 
86 35a kap 7 § 2 st IL; Prop 2009/10:194. s. 37. 
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6 Koncernavdragsreglernas 
förenlighet med EU-rätten 

Avsnittet syftar till att utreda koncernavdragsreglernas förenlighet med EU-
rätten. Jag har valt ut de delar av reglerna där analysen blir mest relevant. 

6.1 Reglernas utgångspunkt 

Reglernas utgångspunkt att inte tillåta mer än vad som framgår av 
Regeringsrättens domar har kritiserats. Juridiska fakulteten i Uppsala menar, 
i sitt remissutlåtande, att reglernas utgångspunkt i Regeringsrättens domar 
har lett till regler som strider mot EU-rätten, eftersom ett sådant synsätt 
leder till väldigt begränsade regler. I yttrandet konstateras vidare att 
koncernavdragsreglerna endast i undantagsfall kommer att vara 
tillämpliga.87

 
 

I sammanhanget är det viktigt att betona att Regeringsrätten valde att inte 
begära förhandsbesked av EU-domstolen även om EU-domstolens praxis 
inte kan sägas vara helt tydlig och alla frågor inte har besvarats. Detta har 
lett till att de svenska koncernavdragsreglerna grundas på Regeringsrättens 
domar och hur dessa tolkat EU-rätten. Utöver detta har även lagstiftaren 
utifrån EU-rätten lagt till ytterligare begränsningar i reglerna. 

6.2 Helägt dotterföretag 

Koncernavdragsreglerna kräver att dotterföretaget är helägt av det svenska 
moderföretaget, då det med anledning av Regeringsrättens domar, enligt 
lagstiftaren, inte finns någon anledning att tillåta avdrag då det inte rör sig 
om direkt helägda dotterföretag. Detta har i flera remissinstanser utifrån att 
det i fallet Marks & Spencer faktiskt rörde sig om ett dotterbolag som ägdes 
via ett holdingbolag i en tredje medlemsstat. Dessutom behandlade inte 
Regeringsrätten något fall där det utländska likviderade dotterföretag inte 
var direkt helägt och domstolen behövde därmed inte ta ställning till frågan 
om indirekt ägda dotterföretag. I KPMG:s remissyttrande hänvisas även till 
bland annat Papillon-målet88 där de franska koncernbeskattningsreglerna 
ansågs strida mot EU-rätten därför att de inte medgav resultatutjämning 
mellan ett moderföretag och ett dotter-dotterföretag när det mellanliggande 
företaget var beläget i en annan medlemsstat, att jämföra med att reglerna 
medgav resultatutjämning då även det mellanliggande företaget var 
franskt.89

                                                 
87 Juridiska fakulteten i Uppsalas remissyttrande. Koncernavdrag i vissa fall m.m. Dnr 
JURFAK 2009/61. s. 1. 

 

88 Mål C-418/07 Papillon. 
89 Se exempelvis Juridiska fakulteten i Uppsalas remissyttrande. s. 3 och KPMG:s 
remissyttrande. s. 1f. 
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I min mening finns det en väsentlig skillnad mellan Papillon-målet och 
koncernavdragsreglerna eftersom det Papillon-målet behandlar 
resultatutjämning mellan två företag i samma stat medan 
koncernavdragsreglerna behandlar en gränsöverskridande situation. Trots att 
det i Marks & Spencer-fallet rörde sig om ett indirekt ägt dotterbolag, så 
håller jag i viss utsträckning med lagstiftaren om att en utsträckning av 
koncernavdragsreglerna till att även omfatta indirekt ägda dotterföretag 
skulle öppna upp för en valmöjlighet gällande i vilket land förlusterna ska 
beaktas. Om EU-rätten kräver att medlemsstaterna medger avdrag för 
slutliga förluster även vid indirekt ägande skulle det kunna innebära att 
avdragsrätt då uppstår i flera andra medlemsstater och en valmöjlighet för 
koncernen alternativt en risk för att förlusten beaktas flera gånger uppstår 
därmed. 

6.3 Slutlig förlust 

6.3.1 Kravet på rättslig möjlighet 
Kravet på att ingen faktisk möjlighet att utnyttja förlusten ska ha funnits har 
tydligt stöd i Marks & Spencer-avgörandet och är en grundförutsättning för 
att en förlust ska betraktas som slutlig i den mening som avses i EU-
domstolens praxis. 
 
Det är den andra delen i definitionen av slutliga förluster i 
koncernavdragsreglerna som däremot kan kritiseras ur EU-rättslig synpunkt. 
Då kravet på en rättslig möjlighet att utnyttja förlusten följer av 
Regeringsrättens domar blir kritiken mot dessa domar även aktuell här.90

 

 
Det som kan försvara kravet är synsättet att den andra medlemsstaten genom 
mindre gynnsamma skatteregler har minskat incitamenten för etableringar 
och att det därmed inte ligger på Sverige att kompensera de mindre 
gynnsamma reglerna. 

Jag anser att frågeställningen här tydligt visar på ett av problemen gällande 
direkt beskattning inom gemenskapsrätten. Som von Bahr menade, så kan 
regeringsrättens dom och därmed även de gällande reglerna motiveras 
genom att de svenska resultatutjämningsreglerna rimligen inte ska kunna 
användas för att kompensera begränsningar i andra medlemsstaters 
regelsystem.91

                                                 
90 Se avsnitt 4.3. 

 Detta synsätt innebär att den andra medlemsstaten, genom 
begränsningarna i sitt regelsystem, anses ha minskat incitamenten för att 
etablera sig i staten. I min mening, kan det därmed sägas att den svenska 
lagstiftaren utgår ifrån det egna regelsystemet som en sorts måttstock för hur 
skatteregler normalt ser ut. Detta ska jämföras med om begränsningarna i de 
utländska skattereglerna istället betraktas som avsaknad av skatteförmåner 
som förekommer i det svenska regelsystemet. Problemet grundas på att det 

91 Se avsnitt 4.3. 
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inte finns några normer för hur reglerna för direkt beskattning ska se ut 
inom EU. 
 
Som framkommit tidigare i uppsatsen, är det inte helt tydligt utifrån EU-
domstolens praxis när en förlust ska anses slutlig. Jag håller med Dahlberg 
om att en tolkning av ordalydelsen i Marks & Spencer tyder på att avdrag 
borde medges även då orsaken till att förlusterna är slutliga är interna 
skatteregler. Samtidigt måste det konstateras att det hade varit ekonomiskt 
oförsvarbart att kräva att en medlemsstat ska kompensera för en annan stats 
begränsningar då de är grunden för att förlusten inte längre kan beaktas. 

6.3.2 Skillnad gentemot Regeringsrättens domar 
Regeringsrätten fastslog att utländska förluster som är slutliga på grund av 
interna skatteregler och inte på grund av att verksamheten upphört att 
generera överskott inte kan anses omfattas av Marks & Spencer. En viktig 
skillnad mellan fallet i Regeringsrätten och begränsningen i 
koncernavdragsreglerna är att det italienska dotterföretaget som behandlas i 
fallet inte var likviderat, medan likvidation är en förutsättning för 
tillämpning av koncernavdragsreglerna. Begränsningen i fråga innebär att en 
förlust som är slutlig både på grund av nationella regler i dotterföretagets 
hemviststat samt på grund av att företaget upphört att generera överskott, 
inte kan ligga till grund för koncernavdrag. Som exempel kan nämnas en 
situation då ett utländskt dotterföretag likvideras ett par år efter att dess rätt 
att flytta fram underskott från ett tidigare år löpt ut. Om företaget inte 
genererar något överskott från den tidpunkt då underskotten inte längre kan 
kvittas mot överskott fram tills det att företaget likvideras hade det oavsett 
inte gått att beakta underskotten i dotterföretagets hemviststat även om carry 
forward-reglerna varit obegränsade, i likhet med de svenska reglerna. I min 
mening, kan det i en sådan situation ifrågasättas om inte den aktuella 
begränsningen går utöver vad som är nödvändigt och går emot 
Regeringsrättens domar, eftersom Regeringsrätten indirekt säger att 
koncernavdrag ska medges då förlusten är slutlig på grund av att 
verksamheten upphört att generera överskott.  
 

6.4 Kvarvarande rörelse i dotterföretagets 
hemviststat 

Ett av kraven som måste uppfyllas för att medges avdrag för en slutlig 
förlust är att det i det likviderade dotterföretagets hemviststat inte finns 
företag i intressegemenskap med moderföretaget. Eftersom begränsningen i 
koncernavdragsreglerna inte har någon motsvarighet i 
koncernbidragsreglerna och därmed missgynnar utlandsetableringar, utgör 
den med all säkerhet en inskränkning av etableringsfriheten. Frågan blir då 
om det föreligger någon tillämpbar rättfärdigandegrund och om 
begränsningen i sådana fall är proportionell. 
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Lagrådet menade i sitt yttrande över lagförslaget att begränsningen ifråga 
mycket väl kan anses strida mot etableringsfriheten, då de varken i 
regeringsrättens praxis eller i EU-rätten funnit stöd för den gällande 
inskränkningen.92 I propositionen menas dock att begränsningen kan 
rättfärdigas och är proportionell. Den rättfärdigandegrund som till synes 
åberopas är säkerställandet av en väl avvägd fördelning av 
beskattningsrätten, utifrån samma resonemang som regeringsrätten förde i 
RÅ 2009 ref 14 att Sverige inte ska behöva täcka upp en brist i en annan 
medlemsstats skatteregler.93

 
 

I likhet med resonemangen kring vad som utgör en slutlig förlust, kan det 
här konstateras att den svenska lagstiftaren utöver att se obegränsade carry 
forward-regler som en norm, även ser nationella förlustöverföringsregler 
som en norm, då lagstiftaren anser att Sverige inte ska behöva kompensera 
en koncern för att den inte haft möjlighet att överföra förlusten inom den 
andra medlemsstaten för att senare kunna kvitta förlusten mot eventuella 
framtida vinster i den andra rörelsen. Även här framgår problematiken kring 
att skattesystem ser olika ut i olika medlemsstater. 
 
Intressant i sammanhanget är att det i Storbritannien, vars lagstiftning Marks 
& Spencer behandlade, inte finns någon möjlighet att flytta förluster mellan 
två nationella koncernföretag utan endast en möjlighet att kvitta förluster 
mot vinster i ett annat koncernföretag. Det nationella systemet är därmed 
mindre förmånligt än det svenska och Storbritannien skulle därmed inte 
kunna motivera ett krav på att ingen kvarvarande rörelse finns i 
dotterföretagets hemviststat i sina gränsöverskridande koncernavdragsregler. 
Detta visar på att med det synsätt som den svenska lagstiftaren tillämpat blir 
bedömningen av vad som utgör en slutlig förlust som medför rätt till 
koncernavdrag direkt beroende av hur förmånliga reglerna är i 
moderföretagets hemviststat, vilket i vart fall inte framstår som 
överensstämmande med ordalydelsen i Marks & Spencer-domen att 
dotterföretaget ska ha uttömt de möjligheter som erbjuds i dess hemviststat.  
 

6.5 Avdragets storlek 

6.5.1 Beräkning av förlusten 
Det är inte självklart att beräkningen av förlusten i koncernavdragsreglerna 
kan sägas strida mot EU-rätten, men det kan i vart fall ifrågasättas om de 
inte i någon utsträckning går för långt. Reglerna kräver av moderföretaget 
som yrkar på koncernavdrag att beräkna förlusternas storlek vid två olika 
tidpunkter och enligt två olika regelsystem, det svenska och systemet i 
dotterbolagets hemviststat. 
 

                                                 
92 Lagrådet. Koncernavdrag i vissa fall. 2010. s. 3f. 
93 Prop. 2009/10:194. s. 27ff. 
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Förlusten i dotterföretaget ska beräknas vid två olika tidpunkter, dels vid 
likvidationens avslutande och dels vid det sista årsskiftet före likvidationens 
avslutande. Att förlusten dels ska beräknas vid årsskiftet före likvidationen 
följer av en av Regeringsrättens domar och motiveras genom att med 
motsvarande inhemska förhållanden skulle koncernbidraget genomföras 
senast vid årsskiftet före likvidationen och därmed uppstår likabehandling 
mellan inhemska och gränsöverskridande situationer.  
 
Det som i större utsträckning kan ifrågasättas, gällande beräkningen av 
förlustens storlek, är kravet att förlusten, vid båda tidpunkterna ovan, ska 
beräknas enligt både svenska och utländska regler. Enligt flera av 
remissinstanserna som uttalade sig under lagstiftningsprocessen ställer 
reglerna, i denna del, orimliga krav på de skattskyldiga och hänvisar till den 
effektivitetsprincip som ryms inom EU-rätten. Remissinstanserna menade 
framför allt att kravet på att beräkna en utländsk förlust enligt svenska regler 
är alltför långtgående, då det skulle innebära att de skattskyldiga måste ta 
hänsyn till alla tillämpliga skatte- och redovisningsregler som gällt under 
den tid då dotterföretaget varit helägt av det svenska moderföretaget.94 Även 
beräkningen av förlusten enligt utländska regler har kritiserats och anses 
vara svårtillämplig för skattskyldiga, Skatteverket och 
förvaltningsdomstolar.95

 
 

I propositionen försvarades beräkningsreglerna med att det är naturligt att 
regler blir komplicerade att tillämpa då de utsträcker en skatteförmån, som 
är utformad för nationella situationer, till att även gälla gränsöverskridande 
situationer.  
 
Rent principiellt håller jag med lagstiftaren gällande att det oavsett hur 
reglerna utformas inte går att undvika att det uppstår 
tillämpningskomplikationer, eftersom det är två olika skattesystem 
inblandade. Att EU-domstolen inte tydliggjort hur förlusten ska beräknas 
har satt lagstiftaren i en svår situation, men jag anser att förlusten borde 
beräknas enligt antingen Sveriges eller dotterföretagets hemviststats 
skatteregler och inte som i lagstiftningen att förlusten beräknas enligt bådas 
regler och det minsta värdet ligger till grund för koncernavdrag. 
 

6.5.2 Moderföretagets resultat 
En av begränsningarna av koncernavdraget är att det inte får överstiga ett 
positivt resultat i moderföretaget. Detta innebär att utnyttjandet av den 
slutliga förlusten i det utländska dotterföretaget inte omfattas av möjligheten 
att utan begränsning rulla förluster framåt i tiden i svenska företag. Detta 
leder till att koncernen kommer sträva efter att likvidera det utländska 
dotterföretaget under ett beskattningsår då det svenska moderföretaget gått 
med stora vinster, vilket torde vara svårt att planera på förhand. 
                                                 
94 Se t. ex. Advokatsamfundets remissvar. Koncernavdrag i vissa fall m.m. s. 5; KPMG:s 
remissvar. Koncernavdrag i vissa fall m.m. s. 7  
95 Se Kammarrätten i Sthlm remissvar. Koncernavdrag i vissa fall m.m. s. 1  
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Ovanstående hade lett till en betydande särbehandling mellan inhemska och 
utländska dotterbolag även om den motsvarande begränsningen av de 
inhemska koncernbidragen hade införts, menade Johansson, då förslaget 
gällande begränsning av koncernbidragsreglerna ännu inte slopats. Även om 
koncernbidrag inte skulle ha kunnat skickas som skapat ett underskott i 
moderföretaget, så skulle förlusterna i det inhemska dotterföretaget kunnat 
rullas vidare till ett senare beskattningsår då moderföretaget eventuellt har 
nya vinster att kvitta förlusterna emot. Detta är givetvis inte möjligt i ett 
utländskt dotterbolag då detta måste likvideras för att koncernavdrag 
överhuvudtaget ska medges i moderföretaget.96

 
 

Slopandet av den motsvarande begränsningen i koncernbidragsreglerna 
innebär att det i högsta grad föreligger en särbehandling av inhemska och 
utländska dotterföretag. Därmed uppkommer frågan om särbehandlingen 
kan rättfärdigas. 
 
Enligt propositionen kan begränsningen rättfärdigas, även om den 
inskränker etableringsfriheten i EU-rätten. Rättfärdigandet motiveras utifrån 
att det inte räcker med att begränsa i vilka situationer som koncernavdraget 
ska vara tillämpbart, utan även dess storlek måste begränsas, för att inte 
äventyra den svenska beskattningsrätten. Det motiveras vidare genom att en 
sådan obegränsad påverkan som koncernavdraget hade inneburit utan en 
begränsning av storleken, inte var aktuell i Marks & Spencer-fallet eftersom 
de brittiska reglerna endast medgav att förluster i ett koncernföretag 
utnyttjades mot vinster i ett annat.97

 
 

Den rättfärdigandegrund som avses är säkerställandet av en väl avvägd 
fördelning av beskattningsrätten. Som framkommit är rättfärdigandegrunden 
tillämplig då koncerner annars skulle ges möjlighet att själva välja i vilken 
stat vinster och förluster ska utnyttjas, vilket allvarligt skulle äventyra 
fördelningen av beskattningsrätten, medan EG-domstolen vid flera tillfällen 
erinrat om att minskning av skatteintäkt inte godtas som 
rättfärdigandegrund. Stora delar av de resonemang som förs i propositionen 
kan, i min mening, anses hänvisa till minskning av skatteintäkter och inte 
säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten. Dock bör här 
påminnas om att det kan ifrågasättas om inte EU-domstolens tillämpning av 
fördelningen av beskattningsrätten i praktiken förstärkt medlemsstaternas 
möjligheter att skydda sina skattebaser, då domstolen rättfärdigat åtgärder 
där ingen faktiskt valmöjlighet fanns. 
 
Trots detta måste begränsningen av koncernavdraget till moderföretagets 
positiva resultat anses strida mot tanken bakom Marks & Spencer-
avgörandet. Även om det faktum att de brittiska reglerna, som behandlades i 
Marks & Spencer-fallet, endast berörde kvittning av förluster i ett 
dotterföretag mot vinster i ett moderföretag talar för att begränsningen 
överensstämmer med EG-domstolens praxis, så är den stora principen som 
                                                 
96 Johansson, Jesper. SvSk 2009. s. 1025f. 
97 Prop. 2009/10:194 s. 40. 
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stadgades i Marks & Spencer-fallet att om möjligheterna till utnyttjande av 
förluster är uttömda i dotterföretagets hemviststat, så får inte 
moderföretagets hemviststat vägra avdrag om en sådan möjlighet finns i 
inhemska situationer. Med andra ord är det i vilka situationer som 
koncernavdrag bör beviljas som kan begränsas i enlighet med EU-rätten, 
men inte storleken på koncernavdraget. 
 
 

6.5.3 Underskottsframkallande koncernbidrag 
Vid beräkning av resultatet i moderföretaget ska överskottet minskas med 
eventuella mottagna koncernbidrag som skapat eller ökat ett underskott i det 
koncernföretag som sänt koncernbidraget. Detta gäller oavsett när 
koncernbidragen är skickade. Stigård menar att endast koncernbidrag 
skickade till moderföretaget det år som koncernavdrag yrkas ska räknas in, 
eftersom koncernbidrag skickade tidigare år rimligtvis inte kan räknas som 
planerade i syfte att öka moderföretagets vinst under året som 
koncernavdraget gäller.98

 
 

6.6 Sammanfattande analys 

Koncernavdragsreglerna innehåller flera begränsningar som i vart fall är 
tveksamma om de skulle hålla för en prövning i EU-domstolen. Flera av de 
ovan ifrågasatta bestämmelserna bygger dock på tolkningar av frågor som 
inte har besvarats till fullo i EU-domstolens praxis. 
 
Både motiveringarna för kravet på rättsligt möjlighet att beakta förlusten i 
dotterföretagets hemviststat och kravet på ingen kvarvarande rörelse bygger 
på Regeringsrättens tolkning av EU-rätten att förlusten inte betraktas som 
slutlig om orsaken till att den inte kan utnyttjas är interna skatteregler i 
dotterföretagets hemviststat. Denna tolkning kan kritiseras och den svenska 
lagstiftaren har gått steget längre och tolkat resonemanget analogt och sett 
till koncernens verksamhet inom den andra medlemsstaten som helhet. 
Begränsningarna innebär att vad som utgör en avdragsgill slutlig förlust blir 
indirekt beroende av hur förmånliga de svenska reglerna är. 
 
Som framkommit besvarade inte EU-domstolen i Marks & Spencer enligt 
vilket lands regler som förlusten ska beräknas99

                                                 
98 Stigård, Einar. Proposition gällande koncernavdrag. SvSk. 2010. s. 452. 

, eftersom parterna i målet 
hade kommit överens om vilka regler som skulle användas vid beräkningen. 
Detta talar på sätt och vis för den lösning som valts i 
koncernavdragsreglerna, där förlusten beräknas enligt båda ländernas regler 
vid två tillfällen och det lägsta värdet ligger till grund för avdrag. Detta 
måste dock anses vara alltför begränsande eftersom det torde vara mer 
rimligt att istället tillämpa samma lands regler konsekvent. 

99 Se avsnitt 3.1.2. 
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Framför allt begränsningen av koncernavdraget till moderföretagets positiva 
resultat är, i min mening, svår att motivera utifrån EU-domstolens praxis. 
Motiveringen i propositionen innebär i princip att lagstiftaren vill skapa ett 
skydd emot minskade skatteintäkter, vilket inte kan ligga till grund för ett 
rättfärdigande. Jag anser att begränsningen framstår som oerhört 
begränsande sett till koncernavdragsreglerna som helhet. Om en koncern 
uppfyller alla förutsättningarna för att koncernavdrag ska komma ifråga, 
vilket i sig utesluter många situationer, så blir avdraget ändå direkt beroende 
av resultatet i den svenska delen av koncernen det år som likvidationen 
avslutats och koncernavdragets betydelse och värde blir därmed något 
slumpartat. 
 
En rimlig kompromiss mellan alternativen att förlusten endast kan kvittas 
mot årets resultat i moderföretaget och att förlusten obegränsat kan föras 
vidare till senare beskattningsår torde vara att medge framflyttning av de 
utländska slutliga förlusterna i så många år som avdragsrätt hade 
förekommit i den andra medlemsstaten om dotterföretaget inte hade 
likviderats. Denna mellanväg överensstämmer, i min mening, med det 
synsätt som lagstiftaren använt då koncernavdraget är beroende av en 
rättslig möjlighet att utnyttja förlusten i dotterföretagets hemviststat.100

 

  
Kompromissen borde inte medföra några större skattetekniska svårigheter, 
då moderföretaget för att erhålla koncernavdrag ändå måste visa 
skattemyndigheten i Sverige att det finns en rättslig möjlighet, som faktiskt 
inte har kunnat utnyttjas, i dotterföretagets hemviststat.  

Det kan avslutningsvis konstateras att koncernavdragsreglerna på flera 
punkter kan kritiseras utifrån EU-rätten och är på flera olika sätt väldigt 
begränsande både gällande när de är tillämpliga och gällande 
koncernavdragets storlek.  
 

                                                 
100 Se avsnitt 5.2.3. 
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7 Slutsatser 
EU-domstolens praxis gällande gränsöverskridande resultatutjämning har 
dels inneburit att medlemsstaterna måste utsträcka resultatutjämning till 
utländska situationer där det rör sig om slutliga förluster. Däremot innebär 
domstolens praxis omvänt att medlemsstaternas begränsande åtgärder, då 
det inte rör sig om slutliga förluster, kan rättfärdigas vilket tyder på en 
förstärkning av skyddet för medlemsstaternas skattebaser. Domstolen har i 
större utsträckning accepterat medlemsstaternas argument för att rättfärdiga 
inskränkande åtgärder. EU-domstolen kan därmed sägas ägna sig åt en 
balansgång mellan unionens strävan efter en gemensam fri marknad och de 
enskilda medlemsstaternas behov av att skydda sina skattebaser. I min 
mening innebär den senare utvecklingen för gränsöverskridande 
resultatutjämning inom unionen att medlemsstaterna i än mindre 
utsträckning blir benägna att verka för harmoniserande lagstiftning, 
eftersom deras begränsande regler kan rättfärdigas i större omfattning än 
tidigare. 
 
De svenska koncernavdragsreglerna är i första hand en kodifiering av 
Regeringsrättens domar gällande koncernbidragsreglerna och detta visar sig 
tydligt då reglerna inte medger avdrag i några situationer bortsett från då 
dotterföretaget är likviderat. Detta i sig är inte märkvärdigt i och med att 
Sverige inte har några skäl för att öppna upp för beaktandet av utländska 
förluster i fler situationer än nödvändigt. Däremot finns det nackdelar med 
att lagstiftaren utgått från Regeringsrättens domar istället för att direkt utgå 
ifrån EU-rätten och EU-domstolens praxis. Exempelvis har lagstiftaren även 
infört begränsningar utifrån de situationer där Regeringsrätten menade att 
EU-rätten inte kräver likabehandling, exempelvis begränsningen att det 
måste finnas en rättslig möjlighet att beakta förlusten i dotterföretagets 
hemviststat, vilket jag menar kan anses gå utöver vad som är nödvändigt i 
vissa fall, när den kombineras med kravet på likvidation. 
 
Bristen på harmonisering inom den direkta beskattningen är grunden för 
många av de tolkningsfrågor som uppstått efter Marks & Spencer-domen. 
Den svenska lagstiftaren har utgått ifrån det svenska skattesystemet som en 
sorts norm och koncernavdrag utesluts i de situationer där förlusten inte 
kunnat utnyttjas eller kunnat överföras till annan verksamhet i den andra 
medlemsstaten på grund av mindre gynnsamma skatteregler. I nationella 
situationer får de svenska skattereglerna sägas vara jämförelsevis 
förmånliga, inte minst på grund av möjligheten till obegränsad framflyttning 
av förluster till senare beskattningsår och möjligheten att flytta underskott 
inom koncernen med koncernbidrag. Synsättet med det förmånliga svenska 
systemet som norm har lett till att lagstiftaren har kunnat motivera 
långtgående begränsningar i koncernavdragsreglerna, exempelvis kravet på 
ingen kvarvarande rörelse i dotterföretagets hemviststat, vilket i min mening 
mycket väl kan anses strida mot EU-rätten. 
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Den svenska lagstiftaren har i princip gällande varje tolkningsfråga gjort den 
tolkning som rättfärdigar en begränsning av möjligheterna till 
koncernavdrag. Det mest talande exemplet är att det inte framgått av EU-
domstolens praxis enligt vilket land förlusten ska beräknas och de svenska 
reglerna medger därför koncernavdrag utifrån det lägsta värdet i det enskilda 
fallet. Värt att nämnas är även att det går att tänka sig en mindre 
begränsande regel än begränsningen av koncernavdraget till 
moderföretagets resultat året då likvidationen avslutas och jag har även gett 
ett förslag på en sådan regel som inte går utöver vad som är nödvändigt. 
Mitt förslag är även i större omfattning konsekvent med synsättet att 
möjligheten till koncernavdrag begränsas till då en rättslig möjlighet 
fortfarande finns i dotterföretagets hemviststat. Generellt sett, är det inte på 
något sätt konstigt att den svenska lagstiftaren tolkar EU-rätten i oklara 
frågor på ett sätt som försvarar den egna skattebasen. Däremot menar jag att 
lagstiftarens tolkning av EU-rätten i de olika delarna av 
koncernavdragsreglerna sett ur ett större perspektiv är inkonsekventa och 
begränsningarna i vissa delar går för långt, vilket leder till regler som i 
ytterst få fall kommer bli tillämpliga och när de är tillämpliga kommer 
koncernavdragets storlek begränsas. 
 
Med tanke på att EU-rätten inte är helt tydlig gällande gränsöverskridande 
resultatutjämning och bristen på harmonisering inom direkt beskattning är 
det förståeligt att de svenska koncernavdragsreglerna blivit så begränsade 
som de nu är, men det kan ändå konstateras att de troligtvis strider mot EU-
rätten på flera punkter och att begränsningarna i koncernavdragsreglerna till 
stor del är ett skydd mot minskade skatteintäkter. Vad gäller den framtida 
utvecklingen så kommer EU-domstolens bedömning av den brittiska 
lagändringen efter Marks & Spencer-avgörandet troligtvis vara vägledande i 
flera av de situationer där de svenska koncernavdragsreglerna kan 
ifrågasättas EU-rättsligt och i frånvaro av harmonisering på det aktuella 
området, lär det bli nästa del i följetongen om gränsöverskridande 
resultatutjämning. 
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