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Summary 

This essay aims to clarify the current scope of cross-border loss-relief 

between subsidiaries in the EU by examining the Marks & Spencer-case, 

along with its following case law up to the most recent cases by the ECJ, in 

particular Commission v UK. The final losses-doctrine seems to become 

stricter in later years, much due to the ECJ concluding that member states 

cannot be expected to account for particularities in the respective legislative 

structures of other states in the union. This can be deduced in particular from 

the case K, which was clarified and elaborated on Commission v. UK. The 

effect of this is that final losses will no longer occur due to other member 

states limiting their national loss-relief rules. 

 

Furthermore, the essay examines the Swedish cross-border loss-relief 

legislation introduced in 2010 from a critical perspective as per its alignment 

with current ECJ case law. In the examination of the few but significant 

judgements that have been provided by the Supreme Administrative Court it 

can be noted that the ruling in Commission v. UK also definitely confirms at 

least parts of the rulings in the Supreme Administrative Court of Sweden in 

2009. The ruling is one of several where the court interpreted the final losses-

doctrine as not requiring member states to allow cross-border loss-relief if the 

subsidiary is unable to use the losses in its own state of residence due to 

limitations in loss carry forward. An Italian legislation with such limitations 

for loss carry forward was thus ruled by the court to disqualify the Swedish 

parent company from utilizing the losses in its subsidiary.  

 

The Swedish legislation has long been criticized for its requirement that the 

subsidiary must be fully liquidated before losses can be considered final. In 

light of Commission v. UK, this essay questions the suitability of the 

requirement. More lenient legislative measures may be available considering 

the British requirements and the question is how the ECJ would judge the 

Swedish legislation in their proportionality test.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att klargöra den aktuella omfattningen av 

koncernavdragsrätten inom EU såsom den formulerats i Marks & Spencer 

med beaktande av senare års praxis, i synnerhet det viktiga målet 

Kommissionen mot Förenade kungariket. Doktrinen om slutliga förluster kan 

ses ha blivit striktare under de senaste årens rättsutveckling, till stor del på 

grund av att EU-domstolen uttalat att medlemsstaterna inte är skyldiga att 

beakta och läka ofördelaktiga effekter av andra staters skattelagstiftning. 

Därigenom har domstolen helt exkluderat alla förluster som inte kan nyttjas 

av rent legala skäl från att betecknas som slutliga i den EU-rättsliga 

bemärkelsen. 

 

Uppsatsen utreder också den svenska koncernavdragslagstiftningens 

förenlighet med EU-rättens ur ett kritiskt perspektiv. Det kan dock 

konstateras att ett av de viktiga avgörandena från HFD 2009, Italiendomen, 

har bekräftats av EU-domstolen i och med målen K och Kommissionen mot 

Förenade kungariket. Även detta mål rör slutliga förluster och hur de 

förhåller sig till fall där underskott inte kan nyttjas i hemviststaten på grund 

av den statens nationella regler.  

 

Kritiken mot den svenska regleringen behandlas också i uppsatsen. Särskilt 

har denna kritik riktats mot likvidationskravet i koncernavdragsreglerna och 

detta krav ägnas därför särskild uppmärksamhet. Lämpligheten i de svenska 

reglerna i allmänhet men likvidationskravet i synnerhet utreds i förhållande 

till EU-rätten och särskilt utslaget i Kommissionen mot Förenade kungariket, 

där mindre strikta regler för kvalificering av vad en slutlig förlust är 

bedömdes av EU-domstolen. Likvidationskravet ifrågasätts även ur ett 

ekonomiskt perspektiv, eftersom det i vissa fall kan antas ge incitament att 

likvidera dotterbolag som annars kunde ha blivit vinstdrivande i framtiden.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

I syfte att tillförsäkra likabehandling mellan de företag som driver olika 

verksamheter i koncernform respektive de företag där samtliga verksamheter 

är integrerade i ett bolag har man i många länder infört regler för utjämning 

av resultaten inom koncerner. Detta kan ske på olika sätt men har i Sverige 

hanterats genom koncernbidragssystemet, där möjlighet ges att mellan bolag 

inom koncerner lämna ett bidrag som ger avdragsrätt hos givaren med en 

motsvarande skattepliktig inkomsthöjning hos mottagaren. I andra stater 

används lösningar såsom att bevilja moderbolag avdragsrätt för förluster i 

dotterbolag eller bildande av skattemässiga enheter inom koncernen. 

 

Gemensamt för dessa lösningar är att de i grunden bygger på att koncernen är 

helt inhemsk och att vinster således inte kan flyttas utomlands genom 

resultatutjämningsreglerna. Denna grundtanke har dock visat sig kollidera 

med EU:s fria marknad, vilket resulterat i ett flertal uppmärksammade mål 

från EU-domstolen med början i det banbrytande avgörandet Marks & 

Spencer1 som introducerade konceptet slutliga förluster som grund för 

avdragsrätt även i gränsöverskridande situationer. 

 

Frågan om de svenska reglerna om koncernbidrag och koncernavdrag som 

finns i 35 och 35 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) [cit. IL], verkligen 

är helt förenliga med EU-domstolens praxis har varit aktuell sedan Marks & 

Spencer avgjordes 2005. Rättsutvecklingen har dock fortskridit i EU-

domstolen och sedan februari 2015 har domstolen hunnit leverera två 

avgöranden på området gränsöverskridande förlustutjämning. I och med detta 

finns åter anledning att undersöka rättsläget i EU för moderbolags rätt till 

avdrag för utländska dotterbolags underskott.   Kommissionen mot Förenade 

kungariket2 och det är utifrån detta mål uppsatsen kommer att söka utröna 

eventuella skillnader i rättsläget som kan påverka de svenska reglernas 

förenlighet med EU-rätten.  

 

                                                 
1 C-446/03 Marks & Spencer. 
2 C-172/13 Kommissionen mot Förenade kungariket. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska den svenska implementeringen av 

Marks & Spencer-målets principer i ljuset av EU-fördragets grundprinciper 

och den rättsutveckling som skett på EU-nivå genom domstolens avgöranden. 

I detta syfte inkluderas även att studera de nu gällande EU-rättsliga 

principerna om gränsöverskridande resultatutjämning för att klargöra det 

aktuella omfånget av koncernavdragsrätten och möjliggöra en jämförelse med 

den svenska implementeringen. Målet är därför att uppsatsen ska behandla 

frågan om rätten till avdrag för utländska dotterbolags underskott ur ett 

helhetsperspektiv, men så som EU-domstolens praxis har utvecklat sig 

kommer tonvikten oundvikligen att till stor del ligga på begreppet slutlig 

förlust och hur det har tolkats både av domstolen och av svenska 

rättstillämpare. Särskild uppmärksamhet kommer ges åt frågan om kravet på 

likvidation i koncernavdragslagstiftningen och om detta krav är väl avvägt, 

både ur ett EU-rättsligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

För att besvara syftet har det brutits ut i följande frågeställningar:  

 När ger EU-rätten företag rätt att göra avdrag för utländska 

dotterbolags förluster i moderbolagets hemstat?  

 Vilken tolkning av begreppet slutlig förlust kan dras från EU-

domstolens praxis? 

 Hur har lagstiftaren implementerat begreppet slutlig förlust i svensk 

lag?  

 Är den svenska lagstiftningen förenlig med de principer om 

koncernavdrag som EU-domstolen arbetat fram i sin praxis?  

 Är det svenska likvidationskravet ekonomiskt lämpligt för sitt 

ändamål?  

 

1.3 Metod och material 

Den metod som ligger till grund för uppsatsen går under beteckningen 

rättsdogmatisk metod. Denna juridikens sedvanliga metod utgör ofta ett 

närmast allmängiltigt svar på metodikens frågor och förtjänar att utforskas 

inom ramen för detta avsnitt.  

 

Innebörden av den traditionella rättsdogmatiska metoden får anses 

förhållandevis klar; den utgår från rättskälleläran. Om rättskälleläran i sig kan 

anses klar kan ifrågasättas; Sandgren menar exempelvis att det finns 

åtminstone fyra olika rättskälleläror med något olika innehåll som tillämpas 



7 

 

på olika håll i det svenska rättssamhället.3 I vart fall kan konstateras att av de 

vanliga rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin är lag och praxis de 

formellt tyngsta källorna. Förarbeten tillmäts varierande betydelse men har 

ofta värde som tolkningsmaterial och återges ofta i domstolarnas avgöranden. 

Doktrin å sin sida värderas efter argumentationen och är enligt Kleineman 

värdefull framför allt eftersom den ökar förutsebarheten och rättssäkerheten.4 

Genom att analysera de tillgängliga rättskällorna söker juristen finna ett 

resultat som speglar gällande rätt eller en konkret tillämpning av rättsregeln.5 

I praxis är på skatterättens område HFD högsta instans och prejudikatbildare 

i Sverige. Mål från underinstanserna har inget egentligt prejudikatvärde, men 

kan vara intressanta för att se hur regler tillämpas när avgöranden från HFD 

är få och sällsynta.  

 

I och med att uppsatsen innehåller ett tydligt EU-rättsligt inslag måste även 

EU-rätten beaktas inom ramen för metoden. Som en integrerad del av den 

svenska rätten förefaller det naturligt att en rättsdogmatisk analys av en 

rättsfråga som rör sig även på EU-rättsligt område måste beakta samtliga 

relevanta delar för att utröna gällande rätt. Som grund ska alla medlemsstater 

tillämpa EU-rätten lojalt och tolka den så att åtgärder ges sin ändamålsenliga 

verkan.6 EU-domstolen har också tagit på sig en drivande roll i att utveckla 

EU-rätten genom sin praxis, vilket särskilt blivit påtagligt när det gäller 

otillåtna hinder mot EU:s friheter.7 Domstolens avgöranden tillmäts i regel 

stor betydelse, även om enskilda avgörandens prejudikatvärde varierar 

beroende på hur konsekvent domstolen är i sin linje.8 Det synes i vart fall som 

att uppsatsens rättsdogmatiska metod inte endast kan utgå från de svenska 

rättskällorna utan även måste beakta EU-fördraget och, framför allt, EU-

domstolens praxis som utgör den främsta uttolkaren av unionsrätten.  

 

Till domstolen hör även generaladvokaterna, som betraktas som en del av 

domstolen och vars yttranden ska tjäna som ledning för domarna i avgörandet 

av målen.9 Dessa yttranden tenderar att vara mer utförligt motiverade än 

domstolens egna avgöranden men saknar formell bindande verkan för 

domstolen.10 Yttrandet betraktas ändå som inflytelserikt och belyser ofta 

                                                 
3 Sandgren, Tidsskrift for rettsvitenskap 2005 s. 651.  
4 Kleineman i: Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 27 f. 
5 Kleineman i: Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 26. 
6 Reichel i: Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 112 ff. 
7 Reichel i: Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 115, 119 f. 
8 Lehrberg, 2015, s. 201 f. 
9 Brown & Kennedy, 2000, s. 65 f. 
10 Brown & Kennedy, 2000, s. 68 f. 
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svårtolkade problem i EU-domstolens tidigare praxis.11 Det har konstaterats 

att domstolen ofta följer generaladvokatens yttrande, men även när så inte 

sker kan yttrandet ändå ha ett värde genom att definiera omfånget av 

domstolens prejudikat och ge ledning på rättsområden som domstolen inte 

behandlat i sitt avgörande.12 Ett visst argumentationsvärde kan alltså skönjas 

i att beakta vissa av generaladvokaternas yttranden i de mål från EU-

domstolen som kommer behandlas. 

 

Om materialet, och forskningsläget i allmänhet, kan sägas att Marks & 

Spencer har varit väl omskrivet under de dryga tio år som gått sedan EU-

domstolen fällde avgörandet. Särskilt inom skatterättsliga tidskrifter med 

europeisk basis såsom European Taxation, EC Tax Review och Intertax finns 

närmast oändliga mängder artiklar och analyser av domstolens olika 

avgöranden på ämnet. Att behandla alla är inte möjligt inom ramen för detta 

arbete vilket gjort att jag främst begränsat artiklarna till de som producerats 

under senare år och därmed kan ta ett större antal av de senare rättsfallen i 

beaktande. Särskilt bör nämnas Michael Langs artikel ”Has the Case Law of 

the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line?” som har varit mycket 

värdefull som inspiration och styrt uppsatsen åt att söka besvara frågan om 

utrymmet för gränsöverskridande underskottsavdrag har krympt genom 

domstolens rättsutveckling.  

 

I skrivandet av uppsatsen har ett par verk i doktrinen varit till särskilt stor 

nytta. Mattias Dahlbergs ”Internationell beskattning” och ”EU-skatterätt” av 

Kristina Ståhl m.fl. har refererats ett antal gånger och har bidragit med stora 

delar av de mer grundläggande delarna av uppsatsen. En betydande del av 

uppsatsen är dedikerad till EU-domstolens praxis, men ett par rättsfall kan 

nämnas som särskilt viktiga. Till dessa hör Marks & Spencer och 

Kommissionen mot Förenade kungariket. Analysen av det senare rättsfallet 

är en grundpelare i uppsatsen, även om målet har behandlats tidigare både i 

tidskrifter och i ett par examensuppsatser i Sverige. Ett av de senaste verken 

är Anna Rombys avhandling Underskott i aktiebolag från 2015. 

  

1.4 Terminologi 

Av särskilt stor betydelse för uppsatsen är begreppet likvidation. En 

likvidation är en associationsrättslig term som innebär att ett bolag avvecklar 

sin verksamhet, vilket kan ske antingen som tvångslikvidation enligt vissa 

                                                 
11 Craig & de Búrca, 2015, s. 61. 
12 Craig & de Búrca, 2015, s. 61; Brown & Kennedy, 2000, s. 373. 
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förutsättningar eller på frivillig basis. En likvidation har två syften, att 

tillförsäkra borgenärerna betalning och därefter utskifta så stor behållning 

som möjligt till aktieägarna.13 Av betydelse är också att pågående 

likvidationer kan avbrytas, varpå bolaget kan återuppta sin verksamhet.14 

 

Sedan 2011 har Regeringsrätten bytt namn till Högsta förvaltningsdomstolen. 

I enlighet med domstolens egen praxis kommer domstolen hänvisas till som 

Högsta förvaltningsdomstolen i den löpande texten.  

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom uppsatsens syfte i huvudsak kretsar kring etableringsfriheten ämnar 

jag inte behandla EU:s övriga friheter annat än i förbigående. I avsnittet om 

EU:s friheter och restriktioner av dessa kommer en klar tyngdpunkt därför 

ligga på etableringsfriheten.  

 

Då uppsatsens syfte även kan betraktas som relativt vidlyftigt i att det 

inkluderar både större frågeställningar kring den aktuella EU-rättens omfång 

och hur svenska rättsregler kan jämföras mot EU-rätten är ytterligare 

avgränsningar nödvändiga. Då EU-domstolens praxis kring 

gränsöverskridande förlustavdrag rör sig över olika etableringsformer är det 

inte möjligt att helt avgränsa uppsatsen till att endast beröra avdragsrätt för 

förluster i utländska dotterbolag. Med undantag för ett enstaka och mycket 

betydelsefullt mål kommer inte fysiska personers rätt till gränsöverskridande 

förlustavdrag att behandlas då dessa ligger utanför uppsatsens tänkta syfte 

och omfång. 

 

Vidare utgör den svenska lagstiftningen om koncernbidrag bakgrund för hur 

den svenska implementeringen av Marks & Spencer kom att genomföras. I 

viss mån kan den också vara relevant för jämförelser om någon 

diskriminering föreligger EU-rättsligt. Utöver detta är dock inte ambitionen 

att behandla koncernbidragsreglerna i något mer omfattande omfång. Med 

hänsyn till intresset av att hålla uppsatsen samlad har jag också valt att inte 

behandla skatteavtal, även om de förekommer i vissa delar av EU-domstolens 

praxis. Min bedömning är dock att någon djupare förståelse kring 

skatteavtalen inte är nödvändig för uppsatsens syfte och förståelsen av de 

enstaka rättsfall där skatteavtalen har betydelse. 

                                                 
13 Se Eklund & Stattin, 2013, s. 397; Johansson, s. 354, 357 f. 
14 Johansson, 2014, s. 364. 
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1.6 Disposition 

För att underlätta för läsaren inleds uppsatsen med en kortare historisk 

genomgång av koncernutjämningssystemet i Sverige. Ambitionen är att 

läsaren därigenom ska få en övergriplig bild av ämnet och framför allt var 

problematiken finns. Därefter följer i kapitel 3 en systematisk genomgång av 

den relevanta övergripande EU-rätten och EU-domstolens process i 

skatterättsmål rörande särskilt etableringsfriheten. Kapitlet ska illustrera de 

resonemang och principer som ligger till grund för EU-domstolens 

avgöranden. Tanken är att därigenom lägga grunden för förståelse av den 

praxis som behandlas i kapitel 4. I syfte att utröna Marks & Spencer-

undantagets omfång behandlas de koncernavdragsmål som avgjorts i 

domstolen. Ambitionen är därefter att i 4.2 kunna belysa och analysera 

koncernavdragsrättens omfång i EU-domstolens praxis. Kapitel 5.1 ger en 

kortare introduktion till koncernbidragslagstiftningen innan en längre 

genomgång av de för den svenska regleringen viktiga avgörandena från 2009 

tar vid i 5.2. Efter att i 5.3 ha behandlat koncernavdragslagstiftningen med 

inslag av praxis även där kommer sedan den stora analysen ta vid i kapitel 6. 

I 6.1 kommer uppsatsen redovisa författarens resonemang och slutsatser kring 

vilka delar av koncernavdragsreglerna som är EU-rättsligt lämpliga och i 

vilka delar rättsläget är mer oklart. 6.2 kommer därefter diskutera 

likvidationskravet i den svenska lagstiftningen ur ett ekonomiskt perspektiv.  
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2 Historisk bakgrund  

Inom svensk rätt finns sedan länge en förhärskande grundtanke att den 

skattemässiga behandlingen av en företagsstruktur ska vara densamma 

oavsett om verksamheten bedrivs som ett enskilt bolag eller i koncernform. 

Avsikten är att affärsmässiga val ska göras på affärsmässig basis och 

beskattningen ska därför vara neutral. I en utredning från 1926 uttalas den 

vägledandeprincipen att beskattningen av integrerade men formellt 

självständiga företag inte kan göras hårdare än om företagen fusionerades till 

ett, med modifikation för företagstypens särskilda egenskaper.15 Redan i 

utredningen från 1926 konstaterades också det särskilda problem som 

koncerner med bolag utomlands utgör. Av större betydelse ansågs dock 

koncerners möjlighet att genom prismanipulation flytta vinster mellan 

kommuner, en farhåga som var gångbar under en tid då aktiebolag även 

betalade kommunal skatt.16 

 

Inom den svenska rätten, och i många andra rättssystem, har man ändå valt 

att behålla det enskilda aktiebolaget som skattemässig enhet, till skillnad från 

stater som Danmark och Nederländerna där sambeskattning av koncerner 

införts. För att ändå likställa den skattemässiga behandlingen har det varit 

nödvändigt att introducera möjligheter att utjämna bolagens resultat inom 

koncernen för att uppnå en beskattning likartad det enskilda bolagets.17  

 

Som en följd av koncernutjämningssystemets uppbyggnad har förmånen i 

regel förbehållits inhemska koncerner. Till följd av detta kan överbeskattning 

uppstå och, vilket är särskilt viktigt inom EU, systemet utgör ett skäl emot 

etablering utanför moderbolagets hemviststat.18 Här har reglerna kommit i 

kläm med EU:s fundamentala friheter och i ett antal rättsfall har EU-

domstolen etablerat nya principer som medlemsstaterna måste rätta sig efter. 

 

 

                                                 
15 SOU 1926:18 s. 49. 
16 SOU 1926:18 s. 47 f. 
17 Lodin m.fl., 2015, s. 428. 
18 Hji Panayi, 2013, s. 182. 
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3 Om EU:s fyra friheter och  

inskränkningar  

3.1 Etableringsfriheten 

En av EU:s grundpelare är de fyra fria rörligheterna inom unionen; det rör sig 

här om fri rörlighet för kapital, personer, varor och tjänster. Dessa fyra friheter 

gäller främst EU-medborgare och inom unionen. Undantaget är friheten för 

kapital, som också gäller gentemot personer från tredje land utanför unionen 

enligt art. 63 FEUF. Det har i doktrin konstaterats att EU-domstolen, i de 

situationer då en åtgärd kan tänkas inskränka flera olika friheter, tenderar att 

subsumera friheter under varandra. Den frihet som oftast subsumeras är just 

kapital, vilket har viss betydelse för tredje lands medborgare som genom 

subsumeringen riskerar att diskrimineras i högre grad än europeiska subjekt.19 

De mål som av EU-domstolen behandlats rörande gränsöverskridande 

resultatutjämning har i regel bedömts röra den fria rörligheten för personer. 

Undantag finns visserligen men är få.20 För uppsatsens syfte är det därför mest 

relevant att behandla den frihet som målen berör, vilket mer specifikt är den 

del av friheten för personer som kallas etableringsfrihet. 

 

Den fria rörligheten för personer kan delas upp i två delar – fri rörlighet för 

fysiska personer samt etableringsfriheten, där den senare innefattar rätten för 

juridiska personer att bedriva verksamhet i unionens medlemsstater.21 I art 49 

EUF-fördraget förbjuds medlemsstaterna att hindra medborgare som är 

etablerade i andra medlemsstater från att etablera sig genom kontor, filialer 

och dotterbolag. Wattel har konstaterat att etableringsfriheten kräver icke-

diskriminering både från den stat som etableringen tar plats i och från den 

etablerande personens hemstat, som inte får vidta åtgärder för som kan hindra 

etableringar i andra medlemsstater.22 Enligt Wattel ger etableringsfriheten 

vidare rätt att fritt välja mellan olika legala typer av etablering. Skattemässig 

särbehandling av någon etableringstyp kan endast motiveras av objektiva 

skillnader i legal form. En sådan legal skillnad finns mellan filialer och 

dotterbolag, där en filial inte är ett eget rättssubjekt utan utgör en del av sitt 

moderbolag.23  

 

                                                 
19 Hji Panayi, 2013, s. 149. 
20 Se t.ex. C-322/11 K. 
21 Terra & Wattel, 2012, s. 53.   
22 Wattel, EC Tax Review 2003 s. 197. 
23 Wattel, EC Tax Review 2003 s. 197. 
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3.2 Inskränkningar av friheterna 

Restriktioner och inskränkningar av EU:s fyra friheter förbjuds i fördragets 

artiklar, med ett undantag för friheten för arbetstagare som uttryckligen 

endast förbjuder diskriminering.24 Hinder mot den fria rörligheten inom EU 

karaktäriseras i regel som tillhörande en av tre typer av hinder; öppen 

diskriminering, dold diskriminering eller icke-diskriminerande restriktion.25 

Öppen diskriminering avser hinder som uppstår på grund av nationalitet, 

vilket inom skatterätten bör skiljas från skatterättslig hemvist.26 På 

skatterättens område har EU-domstolen funnit öppen diskriminering 

föreligga i endast ett fåtal mål, däribland målet Royal Bank of Scotland.27 I 

målet konstaterades att grekiska regler som beskattade utländska rättssubjekt 

med fasta driftställen i Grekland hårdare än inhemska subjekt var öppet 

diskriminerande.28 Dold diskriminering uppstår när en medlemsstats regler, 

genom att göra skillnad mellan personer med exempelvis olika hemvist, leder 

till samma resultat som öppen diskriminering. Detta gäller även om 

särskiljandet sker enligt ett annat kriterium än nationalitet.29  

 

Till kategorin icke-diskriminerande restriktioner hör de åtgärder som utan att 

särskilja mellan inhemska och utländska personer resulterar i att utländska 

företag belastas mer än inhemska och därigenom utgör en otillåten restriktion 

av etableringsfriheten.30 Exempel på denna typ av restriktion hittas i bl.a. 

målet CaixaBank, där franska bankregler förbjöd ränta på vissa bankkonton. 

Förbudet innebar att utländska banker hade svårare att ta sig in på den franska 

marknaden, eftersom deras primära konkurrensmedel var att erbjuda 

förmånligare bankräntor, och regeln utgjorde därmed en otillåten restriktion, 

även om den var lika tillämplig på alla banker som verkade i Frankrike.31 Ett 

annat exempel är målet Futura Participations, där frågan gällde 

luxemburgska regler som krävde att bokföring fördes enligt inhemska regler 

för att kunna rulla underskott framåt i tiden. Det franska företaget i målet hade 

ett fast driftställe i Luxemburg och behövde därför föra en fransk bokföring 

samt en särskild bokföring för det fasta driftstället i Luxemburg, vilket 

                                                 
24 Dahlberg, 2014, s. 353. 
25 Dahlberg, 2014, s. 358 ff. Observera att även termerna direkt respektive indirekt 

diskriminering förekommer inom doktrinen för att beteckna väsentligen samma sak. 
26 Terra & Wattel, 2012, s. 53 f. 
27 Ståhl m.fl., 2011, s. 107. 
28 C-311/97 Royal Bank of Scotland. 
29 Ståhl m.fl., 2011, s. 104.  
30 Dahlberg, 2014, s. 360 f. 
31 C-442/02 CaixaBank France. 
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bedömdes vara så betungande att regeln ansågs inskränka 

etableringsfriheten.32 

 

Inskränkningar av etableringsfriheten inom EU kategoriseras vidare antingen 

som hemstatshinder eller värdstatshinder. När hemstatshinder föreligger 

inskränks etableringsfriheten av att ett bolags möjligheter att etablera sig 

utanför den egna hemstaten inskränks genom hemstatens regler.  Omvänt 

innebär ett värdstatshinder att en etablering i en annan medlemsstat hindras 

av regler i den andra medlemsstaten, som diskriminerar mot bolag med 

hemvist utanför den egna staten och därigenom utestänger utländska bolag 

från att konkurrera på lika villkor.33 Det har också konstaterats att 

utlandsetableringar via fasta driftställen inte får missgynnas i värdstaten 

jämfört med etablering via dotterbolag.34 

 

3.3 Rättfärdigande av inskränkningar 

3.3.1 Rule of reason 

När en diskriminering eller ett hinder väl konstaterats återstår frågan om den 

hindrande regeln kan rättfärdigas. Öppet diskriminerande regler kan såvitt 

gäller etableringsfriheten endast rättfärdigas enligt de i art 52 EUF-fördraget 

angivna grunderna allmän ordning, säkerhet och hälsa. Skatteregler som 

befunnits öppet diskriminerande har dock aldrig av domstolen ansetts kunna 

rättfärdigas enligt grunderna ovan.35  

 

För dolda eller indirekta diskrimineringar och hinder har EU-domstolen 

utvecklat doktrinen om rule of reason, som ställer krav för när en 

inskränkning kan rättfärdigas. Dessa krav specificerades i Gebhard-målet:36 

 Åtgärden ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt. 

 Åtgärden ska framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande 

allmänintresse. 

 Åtgärden ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den 

eftersträvade målsättningen. 

 Åtgärden ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

målsättningen. 

                                                 
32 C-250/95 Futura Participations. 
33 Hji Panayi, 2013, s. 176; Ståhl m.fl., 2011, s. 103. 
34 Ståhl m.fl., 2011, s. 121 f. 
35 Ståhl m.fl., 2011, s. 147. 
36 C-55/94 Gebhard, p. 37. 
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Det första kravet bör enligt doktrinen tolkas som att direkt och öppet 

diskriminerande inskränkningar av etableringsfriheten inte kan rättfärdigas 

enligt rule of reason.37 Dahlberg menar dock att EU-domstolen inte längre 

specifikt benämner inskränkningar som diskriminerande, varken direkt eller 

indirekt, för att uppnå större frihet att tillämpa de ovan angivna kriterierna.38 

I det andra kravet förutsätts ett trängande allmänintresse som i en avvägning 

överväger intresset av att upprätthålla den fria rörligheten. Den inskränkning 

som bedöms måste enligt de sista två kraven även vara ändamålsenlig och 

proportionerlig.39  Om regeln bedöms rättfärdigad kan den fortsatt tillämpas 

av medlemsstaterna. En regel som inte fyller alla krav för att rättfärdigas 

strider mot EU-rätten och ska inte längre tillämpas, eftersom EU-rätten har 

företräde över nationell rätt.40 

 

EU-domstolen har i sin praxis enligt rule of reason-doktrinen tagit ställning 

till ett antal rättfärdigandegrunder för restriktioner av de grundläggande 

friheterna i unionen. Rättfärdigandegrunder som under en längre tid existerat 

inom skatterätten är förhindrandet av skatteflykt, upprätthållandet av 

skattesystemets inre sammanhang, effektiv skattekontroll och skyddet för den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen. På senare år har domstolen i sin praxis 

rörande förlustutjämning introducerat två nya rättfärdigandegrunder; risken 

för dubbla avdrag och bevarandet av den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätterna som en rättfärdigandegrund.41  

 

I det följande avsnittet behandlas dessa grunder ingående tillsammans med 

några anförda grunder som domstolen förkastat.  

 

3.3.1.1 Skattesystemets inre sammanhang 

I målet Bachmann accepterades ytterligare en rättfärdigandegrund, 

bevarandet av skattesystemets inre sammanhang. Målet rörde sambandet 

mellan avdragsrätt för försäkringspremier i Belgien och den motsvarande 

beskattningen av utfallande ersättningar. Domstolen menade att då Belgien 

inte beskattade den i målet aktuella personens eventuella 

försäkringsersättningar fanns inte heller någon plikt att bevilja avdrag för 

försäkringspremierna.42 För att en inskränkning ska accepteras enligt 

                                                 
37 Se t.ex. Ståhl m.fl., 2011, s. 150; Dahlberg, 2014, s. 364. 
38 Dahlberg, 2014, s. 365.  
39 Ståhl m.fl., 2011, s. 150.  
40 Se Prop. 2009/10:194, s. 10. Jfr Helminen, 2015, kap. 1.2.3. 
41 Dahlberg, 2014, s. 366.  
42 C-204/90 Bachmann, p. 27-28. 

 



16 

 

skattesystemets inre sammanhang krävs enligt praxis ett direkt samband 

mellan en skattefördel och den skattenackdel som är i fråga.43 

 

Dahlberg konstaterar att utrymmet för att rättfärdiga en inskränkning enligt 

skattesystemets inre sammanhang torde vara snävt, även om försök att lätta 

upp restriktionerna har gjorts av generaladvokaterna i mål som Marks & 

Spencer och Manninen.44 Senare praxis tyder också på att 

rättfärdigandegrunden av EU-domstolen numera betraktas som 

sammanhängande med en annan rättfärdigandegrund, den väl avvägda 

fördelningen av beskattningsrätten.45 

3.3.1.2 Effektiv skattekontroll 

Möjligheten att rättfärdiga inskränkningar av etableringsfriheten med hänsyn 

till intresset av att upprätthålla en effektiv skattekontroll accepterades av EU-

domstolen i det ovan behandlade målet Futura Participations. Den 

inskränkning som Luxemburgs regler innebar kunde i sig rättfärdigas 

eftersom reglerna utgjorde ett led i att tillförsäkra staten en möjlighet att 

upprätthålla en effektiv skattekontroll. Reglerna ansågs dock alltför 

ingripande för att vara proportionerliga med hänsyn till redan existerande EU-

direktiv som möjliggjorde informationsutbyte mellan medlemsstaternas 

skattemyndigheter.46 De svenska ASEA-reglerna, om utdelning av 

dotterbolag till aktieägarna, har av domstolen i målet Skatteverket mot A 

ansetts kunna rättfärdigas av behovet av en effektiv skattekontroll. Till 

skillnad från Futura Participations ansågs reglerna inte oproportionerligt 

ingripande, eftersom den aktuella skattefördelen beviljades även företag 

utanför EES under förutsättning av avtal om informationsutbyte finns med 

den andra staten. Det var i målet relevant att det inom EU finns stora 

möjligheter till bistånd i form av information från andra staters 

skattemyndigheter, möjligheter som saknas i förhållande till tredje land utan 

särskilda avtal.47 

3.3.1.3 Territorialitetsprincipen 

Den skatterättsliga territorialitetsprincipen uppstod som rättfärdigandegrund 

i målet Futura Participations, där det av EU-domstolen ansågs acceptabelt 

att i beskattningen av ett fast driftställe tillhörande ett utländskt bolag neka 

avdrag för kostnader tillhörande verksamheten i utlandet med hänsyn till att 

                                                 
43 Ståhl m.fl., 2011, s. 158. 
44 Dahlberg, 2014, s. 372 f. 
45 Dahlberg, 2014, s. 374. 
46 Dahlberg, 2014, s. 374 f. 
47 Se C-101/05 Skatteverket mot A, p. 62-63. Jfr C-250/95 Futura Participations. 
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motsvarande vinster inte beskattas i driftställets verksamhetsstat.48 Enligt 

Ståhl m.fl. tycks det i målet snarast som att territorialitetsprincipen hindrar att 

det ens rör sig om en diskriminering. I senare mål har principen dock 

accepterats som rättfärdigandegrund.49 Territorialitetsprincipen innebär att 

stater som utgångspunkt hos subjekt med utländsk hemvist endast ska 

beskatta sådan inkomst som är hänförlig till verksamhet i staten. På ett 

korresponderande vis beviljas endast avdrag för kostnader och förluster som 

hör till sådan inhemsk verksamhet som beskattas för vinster.50  

3.3.1.4 Bevarandet av fördelningen av 
beskattningsrätten 

En för senare års rättspraxis viktig rättfärdigandegrund är bevarandet av den 

väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. 

Rättfärdigandegrunden introducerades först i Marks & Spencer och 

tillämpades inledningsvis endast i förening med andra rättfärdigandegrunder, 

men har också ensam ansetts kunna rättfärdiga inskränkningar i bl.a. X 

Holding.51 Centralt i rättfärdigandegrunden är att medlemsstaterna anses ha 

rätt att vidta åtgärder för att inkomster som ska beskattas i staten enligt den 

väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten verkligen blir föremål för 

beskattning i staten. Fördelningen har ansetts hotad då beskattningsunderlag 

flyttats mellan stater, vilket innebär att rättfärdigandegrunden ofta 

sammanfaller med förhindrande av skatteflykt.52 Det av domstolen uttalade 

syftet med grunden är att säkerställa symmetrin mellan rätten att beskatta 

överskott och avdragsmöjligheten för underskott samt förhindra att de 

skattskyldiga fritt kan välja i vilken stat över- respektive underskott ska göras 

gällande.53 

 

För vägledning i den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten har 

domstolen vänt sig till OECD:s modellavtal och särskilt artikel 7, som anger 

att endast ett bolags hemviststat har rätt att beskatta dess inkomster. Undantag 

görs dock då bolaget bedriver verksamhet även i en annan stat genom fast 

driftställe. Den inkomst som är hänförlig till det fasta driftställe får då som 

utgångspunkt beskattas av verksamhetsstaten. Som regel bör staten alltså ha 

rätt att beskatta den inkomst som upparbetas i landet, en fördelning av 

beskattningsrätten som kan hotas om bolag tillåts genomföra transaktioner 

                                                 
48 C-250/95 Futura Participations, p. 20-22. 
49 Ståhl m.fl., 2011, s. 161. 
50 Helminen, 2015, kap. 2.3.7. 
51 Ståhl m.fl., 2011, s. 162 f., C-337/08 X Holding, p. 33. 
52 Ståhl m.fl., 2011, s. 164. 
53 C-322/11 K, p. 51. 
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som förflyttar inkomsterna ut ur landet.54 Fördelningen av beskattningsrätten 

beskyddar därmed liksom territorialitetsprincipen rätten att beskatta enligt 

källstatsprincipen.55 

 

Exempel på transaktioner som befunnits riskera att rubba den väl avvägda 

fördelningen av beskattningsrätten är bland annat import av förluster från 

andra stater och urholkande av skattebasen genom artificiella transaktioner 

som internprissättning. Även utsträckning av resultatutjämningsregler för 

koncerner till gränsöverskridande situationer har ansetts kunna urholka 

skattebasen.56 

 

3.3.1.5 Risk att förluster beaktas två gånger 

Risken att förluster beaktas två gånger genom att dubbla avdrag beviljas, 

vilket skulle leda till att vinst inte beskattas alls, anfördes och accepterades 

som rättfärdigandegrund i Marks & Spencer.57 Det anses dock oklart om 

grunden kan tillämpas separat, då den hittills endast förekommit tillsammans 

med andra rättfärdigandegrunder.58 Frågan har uppkommit i Philips 

Electronics, där EU-domstolen dock inte gav något tydligt svar i frågan.59 

Generaladvokat Kokott avfärdade i sitt yttrande dubbla förlustavdrag som 

egen rättfärdigandegrund och menade att dubbla avdrag ibland måste medges 

som logisk följd av att inkomster beskattas dubbelt. Förhindrandet av dessa 

kan i så fall inte vara något självändamål enligt Kokott.60 

 

3.3.1.6 Förhindrande av skatteflykt 

Förhindrande av skatteflykt har i EU-domstolens praxis ansetts vara ett sådant 

allmängiltigt intresse som kan utgöra en rättfärdigandegrund enligt rule of 

reason-doktrinen. I målet Cadbury Schweppes konstaterade domstolen att 

den brittiska CFC-lagstiftningen kunde motiveras, förutsatt att den endast 

riktades mot rent konstlade upplägg som syftade till att kringgå den berörda 

medlemsstatens skattelagstiftning.61 Samma princip konstaterades även i 

fråga om underkapitaliseringsregler i målet Thin Cap Group Litigation.62 I 

Marks & Spencer användes förhindrande av skatteflykt som en av flera 

                                                 
54 Ståhl m.fl., 2011, s. 165. 
55 Terra & Wattel, 2012, s. 937. 
56 Terra & Wattel, 2012, s. 936. 
57 C-447/03 Marks & Spencer, p. 43. 
58 Ståhl m.fl., 2011, s. 166. 
59 C-18/11 Philips Electronics, p. 28-30. 
60 GA Kokott i C-18/11 Philips Electronics, p.63-64. 
61 C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 75. 
62 C-524/04 Thin Cap Group Legislation, p. 92. 

 



19 

 

rättfärdigandegrunder, varför Dahlberg menar att grunden i det fallet 

sannolikt hade ett mindre snävt omfång än enbart rent konstlade upplägg.63 

 

Terra & Wattel menar att förhindrande av skatteflykt närmast utgör en 

underkategori till skattesystemets inre sammanhang och bevarandet av 

fördelningen av beskattningsrätten, eftersom skatteundandragandet sker 

genom avsiktligt utnyttjande av brister i staters skattesystem och fördelningen 

av beskattningsrätten.64 De konstaterar dock också att EU-domstolen i bl.a. 

Marks & Spencer, genom att tillämpa rättfärdigandegrunden tillsammans 

med den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten och risken för dubbla 

avdrag, rättfärdigat åtgärder riktade inte bara mot konstaterade fall av faktiskt 

skatteundandragande utan även mer abstrakta situationer av potentiellt 

undandragande, utan att kräva att det rör sig om rent artificiella upplägg.65 

 

3.3.1.7 Avfärdade rättfärdigandegrunder 

Under årens lopp har EU-domstolen förkastat ett flertal anförda grunder för 

rättfärdigande av inskränkningar. Ett tidigt försök var att domstolen saknade 

behörighet på grund av medlemsstaternas nationella suveränitet inom den 

direkta beskattningen. Detta argument har dock flera gånger avfärdats av 

domstolen, som konstaterat att medlemsstaterna inte kan tillåtas utnyttja sin 

suveränitet på ett sätt som inskränker EU:s fyra friheter.66  

 

Medlemsstaterna har också försökt rättfärdiga inskränkningar med att den 

drabbade parten erhåller en kompenserande fördel.67 Denna grund avfärdades 

dock i Commerzbank, där Storbritannien försökte motivera regler om 

skatteåterbetalningstillägg som endast tillföll inhemska subjekt med att det 

aktuella bolaget och dess fasta driftställe i Storbritannien var befriade från en 

skatt som bolag med säte i landet betalade.68 Ett annat vanligt argument är att 

hindrande regler är nödvändiga för att skydda skattebasen eller förhindra 

förlust av skatteintäkter. EU-domstolen har dock upprepade gånger avfärdat 

denna grund som ett tvingande allmänintresse, bl.a. i målet ICI.69 Slutligen 

har domstolen fastslagit att en inskränkning i en värdstatssituation inte kan 

rättfärdigas av att särbehandlingen bortfaller om en annan etableringsform 

väljs. Enligt domstolens tolkning av artikel 43 FEUF ska de juridiska 

                                                 
63 Dahlberg, 2014, s. 369. Jfr C-446/03 Marks & Spencer. 
64 Terra & Wattel, 2012, s. 924 f. 
65 Terra & Wattel, 2012, s. 923 f. 
66 Dahlberg, 2014, s. 387 f. 
67 Dahlberg, 2014, s. 388. 
68 C-330/91 Commerzbank, p.16-19. 
69Se Dahlberg, 2014, s. 390; C-264/96 ICI. 
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personerna ha rätt att fritt välja mellan filialer och dotterbolag utan att 

särbehandlas på grund av sitt val.70 

3.3.2 Ändamålsenlighet och proportionalitet 

Förutom att ett tvingande allmänintresse krävs för att rättfärdiga en regel som 

inskränker en av EU:s friheter förutsätts, som nämnt ovan, också att regeln är 

ändamålsenlig för att uppfylla det tvingande allmänintresset samt är 

proportionell. Moëll kategoriserar ändamålsenligheten som en av tre 

komponenter i EU-rättens allmänna proportionalitetsprövning, tillsammans 

med nödvändighet och proportionalitet i strikt bemärkelse.71 Den 

proportionalitetsprövning som sker inom ramen för rule of reason-

bedömningen innefattar dock i princip samma led.72 

 

Kravet på ändamålsenlighet innebär att den bedömda regeln inte bara ska ha 

ett syfte som kan rättfärdigas enligt trängande allmänintressen, utan också 

faktiskt vara en lämplig åtgärd för att tillvarata intresset. Om regeln brister i 

effektivitet eller saknar tillräcklig omfattning för att vara funktionell är den 

inte ändamålsenlig.73  

 

För att uppfylla proportionalitetskravet förutsätts att den bedömda åtgärden 

inte går längre än vad som anses berättigat för att uppnå det bakomliggande 

syftet. Detta innebär att det inte bör finnas någon mindre ingripande åtgärd 

som också uppfyller syftet, eftersom den aktuella regeln i så fall går längre än 

berättigat.74 Detta test utgör det s.k. nödvändighetskravet.75 I doktrin har dock 

konstaterats att domstolen har befunnit åtgärder proportionella utan att de 

nödvändigtvis är de bästa tänkbara.76 

 

Slutligen innebär det strikta proportionalitetskravet att domstolen gör en 

helhetsbedömning av alla relevanta faktorer i målet och där betydelsen av den 

rättighet som är aktuell särskilt beaktas.77 Domstolen har dock tenderat att 

klumpa ihop proportionalitetsbedömningen med nödvändighetstestet med 

resultatet att endast lämplighet och nödvändighet prövas.78 

 

                                                 
70 Dahlberg, 2014, s. 388 f. 
71 Moëll, 2003, s. 113 f. 
72 Moëll, 2003, s. 127. 
73 Terra & Wattel, 2012, s. 63, 897. 
74 Terra & Wattel, 2012, s. 63. 
75 Moëll, 2003, s. 115. 
76 Emiliou, 1996, s. 187. 
77 Moëll, 2003, s. 117. 
78 Moëll, 2003, s. 124 f. 
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Att EU-domstolen bedömer en åtgärd eller regel vara oproportionerlig 

innebär dock inte nödvändigtvis att den kategoriskt är oproportionerlig i alla 

givna situationer, utan regeln kan betraktas som acceptabel under vissa 

förutsättningar men oacceptabel under andra.79 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Ståhl m.fl., 2011, s. 163. 
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4 Koncernavdragsrättens 

omfång i  EU-rätten 

4.1 EU-domstolens praxis 

4.1.1 Inledande anmärkningar 

EU-domstolens praxis på området gränsöverskridande förlustavdrag är 

numera relativt omfattande. I syfte att låta rättsfallen löpa som en röd tråd och 

ge en tydligare bild av den rättsutveckling som skett genom domstolens 

gradvisa uttolkning redovisas de nedan i kronologisk ordning. Det innebär att 

viktigare rättsfall blandas upp med relevanta men inte lika betydande fall. 

Viktigare aspekter i de olika målen kommer därför påpekas i den löpande 

texten. I de fall där den är relevant eller intressant för att belysa diskussionen 

av avdragsrättens omfång kommer även generaladvokaternas yttranden 

belysas.  

4.1.2 Marks & Spencer 

Det i Storbritannien hemmahörande bolaget Marks & Spencer Ltd hade under 

en tid bedrivit verksamhet i olika stater på den europeiska kontinenten genom 

olika dotterbolag som ägdes via ett holländskt holdingbolag.80 I samband med 

nedläggningen av sina förlusttyngda dotterbolag i Tyskland och Belgien 

yrkade moderbolaget i Storbritannien avdrag för dotterbolagens förluster.81 

Enligt de brittiska reglerna om koncernutjämning, så kallade group relief-

regler, kunde förlustavdrag endast beviljas om förlusterna hade uppkommit i 

Storbritannien och avdrag nekades därmed. Målet gick till EU-domstolen, där 

frågan blev om det var förenligt med etableringsfriheten att neka avdrag för 

förluster i utländska dotterbolag när dotterbolagen upphört med 

verksamheten.82 

 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att Storbritanniens 

avdragsrättsbegränsningar utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten, 

då bolag som etablerade sig i andra medlemsstater behandlades mindre 

fördelaktigt än bolag vars dotterbolag fanns inom Storbritannien och som 

                                                 
80 GA Maduro i C-446/03 Marks & Spencer, p. 8.  
81 C-446/03 Marks & Spencer, p. 18-22. 
82 C-446/03 Marks & Spencer, p. 26. 
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enligt reglerna kunde göra avdrag för dotterbolags förluster.83 Storbritannien 

och intervenerande stater menade, såvitt avser koncernavdrag, att dotterbolag 

i moderbolagets hemviststat inte kunde anses vara i en jämförbar situation 

med dotterbolag belägna i en annan medlemsstat än moderbolaget. Staterna 

menade att moderbolagets hemviststat enligt territorialitetsprincipen saknar 

beskattningsrätt avseende utländska dotterbolag. EU-domstolen ansåg dock 

inte bristande beskattningsrätt vara skäl att inskränka koncernavdrag till rent 

inhemska koncerner.84  

 

I bedömningen av om reglerna ändå kunde rättfärdigas konstaterade 

domstolen inledningsvis att en minskning av skatteintäkter inte i sig är ett 

godtagbart tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen fann dock att 

inskränkningen kunde motiveras enligt tre sammanvägda 

rättfärdigandegrunder – den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätter 

mellan medlemsstaterna, risken för dubbla avdrag och risk för 

skatteundandragande. Att tillämpa endast nationell skattelagstiftning på 

vinster och förluster i bolag med hemvist i en medlemsstat ansågs kunna vara 

nödvändigt för att förhindra en möjlighet att välja vart förluster beaktas. Att 

utsträcka koncernavdraget till gränsöverskridande situationer skulle enligt 

domstolen vidare kunna leda till dubbla underskottsavdrag.85 

 

Även om inskränkningen kunde rättfärdigas ansåg dock domstolen att de 

åtgärder som Storbritannien vidtagit var oproportionerligt ingripande. I sitt 

resonemang utvecklade domstolen en viktig princip som sedan legat till grund 

för efterföljande mål. Domstolen uttalade följande:86 

  

”Domstolen anser i detta hänseende att den inskränkande åtgärden som är i 

fråga i målet vid den nationella domstolen i princip går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå det huvudsakliga syfte som eftersträvas i den 

situation där  

— ett dotterbolag med hemvist i utlandet har uttömt de möjligheter som 

erbjuds i dess hemviststat att beakta förluster under det beskattningsår som 

avdragsyrkandet avser och beträffande tidigare beskattningsår, i 

förekommande fall genom en överföring av förluster till en utomstående eller 

genom att nämnda förluster kvittas mot vinster som uppkommit i dotterbolaget 

under tidigare beskattningsår, och 

 — det inte finns någon möjlighet att förlusterna i det utländska dotterbolaget 

skulle kunna utnyttjas i dess hemviststat för framtida beskattningsår, vare sig 

av dotterbolaget självt eller av en utomstående, vilket särskilt gäller vid en 

överlåtelse av dotterbolaget till den utomstående parten.” 

                                                 
83 C-446/03 Marks & Spencer, p. 32-34. 
84 C-446/03 Marks & Spencer, p. 36-40. 
85 C-446/03 Marks & Spencer, p. 44-49. 
86 C-446/03 Marks & Spencer, p. 55. 
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Domstolen ansåg det alltså strida mot etableringsfriheten att utesluta 

moderbolagets avdragsrätt i de fall där det utländska dotterbolaget i sin 

hemviststat har uttömt alla möjligheter att beakta aktuella och tidigare års 

förluster. Det ska inte heller finnas någon möjlighet för det utländska 

dotterbolaget eller, exempelvis genom överlåtelse, utomstående att utnyttja 

förlusterna i hemviststaten under nuvarande eller kommande beskattningsår. 

Några närmare preciseringar av när dessa omständigheter är uppfyllda 

lämnade dock inte domstolen. Det är dock intressant att det endast är i 

generaladvokatens yttrande som omständigheten att dotterbolagen inte ägdes 

direkt utan genom ett holdingbolag i Nederländerna nämns. Frågan är om EU-

domstolen inte ansåg det relevant för avgörandet av målet och vad det i så fall 

betyder för möjligheten till koncernavdrag till andra än direkt ägda 

dotterbolag. 

 

4.1.3 Oy AA 

I målet Oy AA behandlades återigen frågan om koncernavdrag inom EU. I 

fallet ägde det brittiska bolaget AA Ltd, genom två andra bolag, hundra 

procent av andelarna i det finska bolaget Oy AA. Eftersom AA Ltd gick med 

förlust ämnade dotterdotterbolaget Oy AA ge koncernbidrag till 

moderbolaget och begärde förhandsavgörande från den finska 

motsvarigheten till Skatterättsnämnden. I förhandsavgörandet fick Oy AA 

avslag med hänvisning till att de finska reglerna endast tillät att avdrag 

beviljades för koncernbidrag till inhemska bolag. Frågan överklagades 

därefter till den finska Högsta förvaltningsdomstolen, som hänsköt frågan om 

de finska reglerna stred mot etableringsfriheten till EU-domstolen.87 

 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att de finska reglerna behandlade 

utländska bolag som etablerade sig i Finland mindre förmånligt. Domstolen 

konstaterade vidare att en helt intern koncern var jämförbar med ett inhemskt 

dotterbolag som ägs av ett moderbolag i en annan medlemsstat. Att en stat 

som beviljar ett koncernbidrag till ett bolag i utlandet inte har samma 

möjlighet att tillförsäkra att avdraget motsvaras av en skattepliktig inkomst i 

mottagarens hemviststat innebar inte i domstolens mening att jämförbarheten 

påverkades, eftersom koncernbidraget kan villkoras beträffande hur det 

behandlas av den andra staten. Eftersom situationerna var jämförbara förelåg 

en inskränkning av etableringsfriheten.88 

 

                                                 
87 C-231/05 Oy AA, p. 11-16. 
88 C-231/05 Oy AA, p. 35-38, 43. 
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EU-domstolen fann vidare att de valda inskränkningarna kunde motiveras 

med hänsyn till intresset av att bibehålla den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, sammanvägt med förhindrandet 

av skatteflykt. Domstolen ansåg liksom de involverade medlemsstaterna att 

ett koncernbidrag skulle kunna användas för att genom fiktiva upplägg flytta 

inkomster till moderbolag i lågbeskattade stater, en möjlighet som stärktes av 

att de finska koncernbidragsreglerna inte förutsatte att mottagaren redovisade 

förluster. De aktuella reglerna ansågs därför både motiverade av tvingande 

allmänintressen och ägnade åt uppfyllandet av dessa ändamål.89 

 

Till skillnad från i Marks & Spencer ansåg EU-domstolen också att reglerna 

var proportionerliga. Domstolen konstaterade att ett utsträckande av den 

aktuella skattefördelen, att överföra inkomst från ett bolag till ett annat i 

samma koncern, till att även omfatta gränsöverskridande situationer skulle 

möjliggöra för bolag att fritt välja i vilken medlemsstat deras vinster skulle 

beskattas. Det skulle utgöra en nackdel för det givande bolagets medlemsstat, 

vars beskattningsrätt för vinst uppkommen inom dess territorium skulle 

åsidosättas. Vidare ansåg domstolen inte att villkor för hur den överförda 

inkomsten behandlas i den mottagande staten eller begränsning av 

avdragsrätten till fall där det mottagande bolaget redovisar förlust skulle 

motverka rubbningen av beskattningsrätten.90 

 

Eftersom målet rör dotterbolags täckande av moderbolags förluster har det 

ansetts oklart hur målet förhåller sig till Marks & Spencer-målets principer, 

som huvudsakligen rör koncernavdrag hos moderbolag för dotterbolags 

förluster.91 Det kan i vart fall noteras att moderbolagets förluster i målet inte 

var att betrakta som slutliga eller definitiva, och domstolen hade således ingen 

anledning att närmare analysera frågan om hur Marks & Spencer förhåller sig 

till denna situation. Om ett vinstdrivande dotterbolag betraktas som en 

inkomstkälla skulle den givna innebörden bli att en förlust i moderbolaget 

aldrig kan bli aktuell för utjämning mot ett dotterbolags vinst inom ramen för 

Marks & Spencer, eftersom den per definition i så fall aldrig kan bli slutgiltig 

så länge dotterbolaget inbringar vinst.  

 

Slutsatsen av målet bör i vart fall vara att någon mer allmän rätt till 

gränsöverskridande koncernutjämning i form av bidrag eller avdrag inte är 

aktuell. Domstolen har klargjort att medlemsstaterna har legitima skäl att 

begränsa möjligheterna till gränsöverskridande koncernbidrag med hänsyn 

                                                 
89 C-231/05 Oy AA p. 56-60. 
90 C-231/05 Oy AA, p. 64-65. 
91 Lodin m.fl., s. 417. 
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till risken för skatteflykt och den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.   

4.1.4 Lidl Belgium 

I målet Lidl Belgium behandlade EU-domstolen frågan om ett bolags 

avdragsrätt för förluster uppkomna i ett fast driftställe beläget i en annan 

medlemsstat. Ett tyskt kommanditbolag kallat Lidl Belgium, en del av 

koncernen Lidl & Schwartz, hade efter etablering på den belgiska marknaden 

även etablerat sig i Luxemburg genom ett fast driftställe. Efter att 

verksamheten i Luxemburg gick med förlust yrkade Lidl Belgium avdrag i 

Tyskland för förlusten. Med hänvisning till dubbelbeskattningsavtalet, som 

stadgade att inkomster från fasta driftställen i Luxemburg inte var 

skattepliktiga i Tyskland, vägrades avdragsrätt.92  

 

EU-domstolen prövade i målet om etableringsfriheten förhindrar nationell 

lagstiftning som tillåter avdrag för förluster hänförliga till inhemska fasta 

driftställen men utesluter avdrag för förluster i utländska fasta driftställen. 

Domstolen konstaterade att reglerna utgjorde en inskränkning av 

etableringsfriheten.93 Inskränkningen kunde dock motiveras med hänsyn till 

två rättfärdigandegrunder, bevarandet av den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätterna mellan medlemsstaterna och risken för dubbla avdrag för 

förluster. Likt avgörandet i Oy AA fann domstolen därmed att två 

rättfärdigandegrunder var tillräckligt, samtliga de tre grunder som i Marks & 

Spencer framhållits som sammantagna skäl för undantaget var således inte 

längre nödvändiga.94  

 

I sin proportionalitetsbedömning refererade EU-domstolen till Marks & 

Spencer och bekräftade att etableringsfriheten inte hindrar regler som 

förhindrar avdrag för förluster i fasta driftställen i andra medlemsstater när 

vinster ska beskattas enligt den andra medlemsstatens regler och förluster kan 

beaktas kommande år. Eftersom Lidl Belgium beviljats avdrag för sina 

förluster vid ett senare tillfälle enligt Luxemburgs lagstiftning fann domstolen 

inte anledning att behandla närmare hur slutliga förluster bör hanteras.95 Av 

domstolens formulering och hänvisning till Marks & Spencer att döma får 

målet dock anses bekräfta att principen om slutliga förluster även gäller fasta 

driftställen. 

 

                                                 
92 C-414/06 Lidl Belgium, p. 5-11. 
93 C-414/06 Lidl Belgium, p. 23-25. 
94 C-414/06 Lidl Belgium, p. 30-37. 
95 C-414/06 Lidl Belgium, p. 44-51 
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4.1.5 Krankenheim  

Målet Krankenheim berörde frågan om avdrag för förluster i fasta driftställen 

utomlands. I målet drev det tyska bolaget KR Wannsee verksamhet i 

Österrike genom fast driftställe. Enligt det gällande 

dubbelbeskattningsavtalet skulle inkomster hänförliga till utländska fasta 

driftställen tillfalla verksamhetslandet, d.v.s. Österrike. Till följd av de tyska 

reglerna gjordes underskottsavdrag från bolagets skattepliktiga inkomst i 

Tyskland för det fasta driftstället, avdrag som enligt reglerna sedan återfördes 

och beskattades när den österrikiska verksamheten började redovisa vinst. 

Enligt gällande österrikiska regler tilläts inte att underskott rullades framåt i 

tiden om moderbolaget var utländskt och redovisade vinst totalt sett. Eftersom 

KR Wannsees tyska verksamhet varit vinstdrivande under de år då det fasta 

driftstället redovisat förlust tilläts inget avdrag i Österrike för de tidigare årens 

underskott. KR Wannsee överklagade därefter återföringen av 

förlustavdragen i Tyskland, varefter målet hänsköts till EU-domstolen.96  

 

EU-domstolen konstaterade att den förmån som Tyskland tillerkände KR 

Wannsee genom avdraget för underskottet i det fasta driftstället 

omintetgjordes av återföringen av avdraget, vilket resulterade i en behandling 

som var sämre än för ett motsvarande bolag med endast inhemska fasta 

driftställen. Eftersom Österrike vid tidpunkten för händelserna inte var 

medlem i EU konstaterade domstolen att en inskränkning av 

etableringsfriheten i EES-avtalets artikel 31 förelåg, varefter domstolen 

prövade om inskränkningen kunde rättfärdigas.97  

 

EU-domstolen tog fasta på att Tyskland enligt skatteavtalet med Österrike 

inte hade rätt att beskatta inkomsterna i det fasta driftstället. Domstolen ansåg 

därför återföringen ha ett logiskt samband med att underskottet under tidigare 

år beaktats, vilket innebar att inskränkningen kunde rättfärdigas enligt då den 

upprätthöll det tyska skattesystemets inre sammanhang. Eftersom reglerna 

verkade symmetriskt och återföringen uppgick till samma belopp som de 

redovisade underskotten menade domstolen vidare att reglerna var 

proportionerliga.98 

 

Det faktum att förlusterna på grund av Österrikes skatteregler inte kunde 

beaktas innebar enligt domstolen inte att Tyskland måste ge avdragsrätt; 

istället uttalade domstolen att en medlemsstat inte kan vara skyldig att beakta 

                                                 
96 C-157/07 Krankenheim, p. 13-22 
97 C-157/07 Krankenheim, p. 32-39 
98 C-157/07 Krankenheim, p. 41-45. 
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konsekvenser av särdragen hos en annan medlemsstats lagstiftning.99 

Domstolen hänvisade också till Deutsche Shell, där det redan tidigare slagits 

fast att medlemsstaterna inte är skyldiga att utforma sina bestämmelser utifrån 

en annan medlemsstats skattebestämmelser i syfte att säkerställa en 

beskattning som överbryggar alla olikheter i reglerna.100  

 

Lang menar att Krankenheim tydligt uttrycker en princip om symmetri i 

skattesystemet som innebär att den stat som inte beskattar utländska vinster 

inte ska behöva beakta utländska förluster. Denna symmetriprincip kolliderar 

enligt Lang med principen om slutliga förluster eftersom samma princip bör 

gälla även där. Hela konceptet med gränsöverskridande förlustutjämning 

mellan dotter- och moderbolag är i så fall oförenligt med symmetriprincipen., 

eftersom varken vinst eller förlust i dotterbolaget i regel beskattas i 

moderbolagets hemviststat.101 Lang ser enligt min mening frågan för snävt 

eftersom de tyska reglerna stadgade återföring av avdraget först när det fasta 

driftstället åter visade vinst. Hade så inte skett hade inte heller avdraget 

återförts och bolaget beviljas rent praktiskt ett avdrag för en förlust som inte 

kan kvittas mot vinst i driftställets verksamhetsstat, vilket inte tycks kollidera 

med principerna om avdragsrätt vid slutlig förlust från Marks & Spencer.  

 

4.1.6 X Holding 

I målet X Holding hade företaget X Holding i sin hemviststat Nederländerna 

ansökt om att bilda en skattemässig enhet med ett dotterbolag, F, beläget i 

Belgien. Eftersom F inte var skattskyldigt i Nederländerna nekades detta 

enligt de befintliga reglerna. Den nederländska högsta domstolen hänsköt 

frågan om reglerna stred mot etableringsfriheten till EU-domstolen.102  

 

Domstolen fann att de nederländska reglerna om skattemässiga enheter 

möjliggjorde konsolidering av koncernens över- och underskott inom enheten 

och därmed utgjorde en förmån som bolag med dotterbolag utomlands 

uteslutits från. En inskränkning av etableringsfriheten konstaterades, då en 

inhemsk koncern ansågs vara i en jämförbar situation med en koncern där ett 

dotterbolag etablerats utomlands, eftersom bolagen i båda situationerna 

eftersträvar de utjämningsmöjligheter systemet ger. 103 

 

                                                 
99 C-157/07 Krankenheim, p. 47-49. 
100 Se C-157/07 Krankenheim, p. 49-50. Jfr C-293/06 Deutsche Shell, p. 42-43. 
101 Lang, European Taxation 2014 s. 538. 
102 C-337/08 X Holding, p. 6-9. 
103 C-337/08 X Holding, p. 18-19.  
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Domstolen undersökte sedan om reglerna kunde rättfärdigas enligt rule of 

reason-doktrinen. Då de nederländska reglerna tillät att den skattemässiga 

enheten upplöstes och återbildades från ett år till ett annat skulle möjligheten 

att i enheten inkludera utländska dotterbolag möjliggöra för moderbolaget att 

fritt välja i vilket land det ville göra dotterbolagets underskott gällande. 

Inskränkningen ansågs därför rättfärdigad enligt behovet av att bevara den väl 

avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.104  

 

I sin efterföljande proportionalitetsbedömning avfärdade domstolen 

kommissionens argument att den skattemässiga enheten jämställer 

dotterbolag med fasta driftställen och att en mindre ingripande lösning vore 

att behandla utländska dotterbolag på samma sätt som utländska fasta 

driftställen. Vid tidpunkten tillät de nederländska reglerna under vissa 

förutsättningar kvittning av underskott i utländska fasta driftställen mot 

moderbolagets överskott.105 EU-domstolen ansåg dock inte att utländska fasta 

driftställen och utländska dotterbolag var i en jämförbar situation såvitt avser 

fördelningen av beskattningsrätten, då ett dotterbolag är obegränsat 

skattskyldigt i den andra staten till skillnad från ett fast driftställe som till viss 

del omfattas av hemstatens beskattningsrätt. Med detta beaktat ansåg EU-

domstolen att åtgärderna var proportionerliga.106  

 

4.1.7 A Oy 

Målet A Oy avgjordes av EU-domstolen i februari 2013. I målet avgjordes 

frågan om det finska bolaget A skulle ha rätt till avdrag för förluster i sitt 

helägda, svenska dotterbolag B i samband med att bolagen fusionerades. All 

verksamhet hade upphört och B var endast bundet av två långa hyresavtal i 

Sverige. Genom fusionen skulle sedan samtliga tillgångar och skulder i B 

överföras till A. Enligt finska regler fick förlustavdrag beviljas då ett 

inhemskt bolag fusionerades med ett annat finskt bolag så länge det inte rörde 

sig om en transaktion som uteslutande genomfördes för att uppnå en 

skattefördel. Eftersom inga regler fanns om hur den aktuella situationen 

skulle hanteras vände sig den finska Högsta förvaltningsdomstolen till EU-

domstolen.107 

 

I sin bedömning konstaterade EU-domstolen inledningsvis att den avdragsrätt 

som beviljas inhemska fusioner utgör en skattefördel som nekas bolag med 

                                                 
104 C-337/08 X Holding, p. 28-32. 
105 C-337/08 X Holding, p. 35-36. 
106 C-337/08 X Holding, p. 38-40. 
107 C-123/11 A Oy, p. 10-20. 
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dotterbolag utomlands. Situationen i fallet ansågs objektivt jämförbar med ett 

finskt bolag som vill fusionera med ett finskt förlustdrivande dotterbolag, 

vilket innebar att reglerna utgjorde ett hinder mot etableringsfriheten.108 

Domstolen accepterade också att lagstiftningen kunde motiveras enligt och 

var ägnad att uppfylla tre trängande allmänintressen; bevarandet av 

fördelningen av beskattningsrätten, risken för att förluster beaktas två gånger 

samt risken för skatteflykt.109 

 

Slutligen bedömde domstolen om lagstiftningen var proportionerlig. Efter en 

hänvisning till de slutsatser som tidigare uttalats i Marks & Spencer 

konstaterade domstolen återigen att de vidtagna åtgärderna gick utöver vad 

som var nödvändigt i de fall där dotterbolaget uttömt möjligheterna att 

utnyttja förluster i sin egen hemviststat. Moderbolaget ansågs skyldigt att 

bevisa att alla dessa möjligheter både i nuläget och under kommande 

beskattningsår var uttömda. I målet konstaterade domstolen att det inte var 

visat att alla möjligheter var uttömda i Sverige, eftersom de intervenerande 

medlemsstaterna pekat på bl.a. hyreskontrakten som möjliga källor till 

inkomst.110   

 

I sitt yttrande argumenterade generaladvokat Kokott för att det finska 

moderbolaget inte skulle beviljas avdrag. I sin tolkning av Marks & Spencer-

undantaget ansåg Kokott inledningsvis att den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten inte alls tillgodoses av att en stat måste beakta förluster 

hänförliga till en annan medlemsstat men som inte längre kan användas där. 

I Kokotts mening skulle det för tillämpning av Marks & Spencer krävas att 

även hindrandet av dubbla förlustavdrag var tillämpbar som 

rättfärdigandegrund. Som stöd för detta anförde Kokott X Holding, där 

domstolen endast tillämpat den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten och därefter inte nämnt Marks & Spencer.111 Vidare 

menade Kokott att dotterbolaget genom fusionen visserligen skulle förlora 

alla möjligheter till avdrag i Sverige, men att detta skulle vara följden av ett 

beslut fattat av moderbolaget. Att då tillåta avdrag skulle ge koncernen den 

valfrihet i vart förluster ska beaktas som EU-domstolen tydligt uttalat att 

koncerner inte bör ha.112 

 

Generaladvokatens yttrande avfärdades alltså helt och domstolen visade med 

all tydlighet att Marks & Spencer fortfarande är högst aktuellt, även om 

argument hade framförts för att X Holding innebar att EU-domstolen börjat 

                                                 
108 C-123/11 A Oy, p. 31-35. 
109 C-123/11 A Oy, p. 41-45. 
110 C-123/11 A Oy, p. 48-54. 
111 GA Kokott i C-123/11 A Oy, p. 50-53. 
112 GA Kokott i C-123/11 A Oy, p. 57-58. 
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gå ifrån Marks & Spencer-undantaget, eftersom målet inte nämndes i 

domstolens motivering. Pezzella konstaterar dock att denna argumentation 

bygger på en feltolkning av målet. Inga slutliga förluster var aktuella och 

någon anledning att närmare behandla Marks & Spencer fanns därför inte, 

vilket innebär att målet förlorar prejudikatvärde vad gäller 

gränsöverskridande förlusters slutlighet.113  

 

Slutsatsen av A Oy måste, sett till domstolens uttalanden om moderbolagets 

bevisbörda för att visa slutliga förluster, vara att Marks & Spencer är 

tillämpligt även på gränsöverskridande fusioner.  

 

 

4.1.8 K 

I målet K som avgjordes i november 2013 hade en finsk obegränsat 

skattskyldig fysisk person sålt fast egendom i Frankrike till förlust. Enligt 

franska regler fanns ingen möjlighet för K att beakta förlusten eftersom han 

saknade inkomster och annan överlåtbar egendom i Frankrike. Då K avyttrat 

värdepapper i Finland sökte han göra avdrag på vinsten med den förlust som 

uppkommit i Frankrike, vilket nekades av den finska skattemyndigheten. K 

gjorde i sitt överklagande gällande att han, om avdrag inte beviljades, skulle 

gå miste om förlustavdraget då andra kvittningsbara inkomster saknades. Den 

finska högsta domstolen konstaterade att K enligt finska regler hade haft rätt 

till avdrag om den fasta egendomen varit belägen i Finland, men inte för 

fransk egendom. Frågan i EU-domstolen blev om de aktuella reglerna 

utgjorde en otillåten inskränkning av den fria rörligheten för kapital.114  

 

EU-domstolen fann att en inskränkning av friheten för kapital förelåg då de 

finska reglerna tillerkände investerare i egendom inom Finland en 

skattefördel (avdragsrätten) som investerare i egendom utomlands nekades. 

Domstolen menade att situationen var jämförbar med en person som ägde fast 

egendom i Finland eftersom det aktuella skatteavtalet gjorde gällande att 

inkomst i Frankrike kunde läggas till grund för den proportionella 

skattesatsen i Finland. Skillnaden i behandling ansågs därför inte kunna 

motiveras av skilda situationer på grund av vart egendomen var belägen.115  

 

Därefter övergick EU-domstolen till att bedöma om reglerna kunde 

rättfärdigas enligt rule of reason. Medlemsstaterna hade argumenterat för att 

                                                 
113 Pezzella, European Taxation 2014 s. 76. 
114 C-322/11 K, p. 10-18. 
115 C-322/11 K, p. 25-31. 
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den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten, hindrande av dubbla 

förlustavdrag, det finska skattesystemets inre sammanhang samt intresset av 

att förhindra skatteflykt skulle rättfärdiga reglerna. Domstolen ansåg att 

risken för dubbla avdrag i situationer som den aktuella var obefintlig, främst 

på grund av att de franska reglerna inte tillät för förlusten mot varken den 

totala inkomsten eller vinst från annan avyttrad fast egendom. Reglerna kunde 

därför inte rättfärdigas enligt den grunden.116 Inte heller motverkande av 

skatteflykt ansågs rättfärdiga reglerna, med hänsyn till att det enligt tidigare 

praxis krävs att reglerna riktas endast mot rent fiktiva upplägg ämnade endast 

åt att undvika skatt.117 Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna samt skattesystemets inre sammanhang ansågs dock 

rättfärdiga reglerna.118 

 

I sin proportionalitetsbedömning hade EU-domstolen anledning att åter 

behandla frågan om när en förlust anses definitiv, då K hade gjort gällande att 

reglerna var alltför ingripande vid definitiva förluster. I sin tolkning av 

tidigare praxis uttalade domstolen, med en hänvisning till Marks & Spencer, 

att även om inkomstkällor mot vilka avdrag skulle kunna göras i Frankrike 

saknades kunde K inte anses ha uttömt möjligheterna till avdrag i den 

medlemsstat där förlusterna uppkommit.119 Eftersom de franska reglerna inte 

tillät avdrag för förlust vid försäljning av fast egendom hade någon möjlighet 

till avdrag aldrig existerat och kunde därmed inte heller uttömmas.120 Enligt 

domstolen skulle hemstaten, om avdrag medgavs, påtvingas negativa 

konsekvenser på grund av tillämpningen av den andra medlemsstatens 

skattelagstiftning. En medlemsstat är dock inte skyldig att i tillämpningen av 

den egna skattelagstiftningen beakta eventuella oförmånliga följder av 

lagstiftningen i en annan medlemsstat där den skattskyldige äger fast 

egendom. Med hänvisning till bl.a. Krankenheim konstaterade domstolen 

också att en medlemsstat aldrig är skyldig att anpassa sina skattebestämmelser 

så att eventuella olikheter mellan medlemsstaternas lagstiftningar utplånas.121 

 

Slutsatsen av domstolens resonemang är att när den andra medlemsstaten, i 

vilken etableringen skett, saknar regler om förlustavdrag för den givna 

situationen har det ingen betydelse för proportionaliteten av hemstatens regler 

om omständigheterna tyder på att förlusten är definitiv.122 För att Marks & 

Spencer-principerna om koncernavdragsrätt ska gälla borde alltså krävas att 

                                                 
116 C-322/11 K, p. 56-58. 
117 C-322/11 K, p. 61-63. 
118 C-322/11 K, p. 71. 
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120 C-322/11 K, p. 77. 
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det är den definitiva förlusten som omöjliggör avdrag i verksamhetsstaten, 

inte statens interna skattelagstiftning. 

 

Trots att målet rörde kapital och privat ägd fast egendom snarare än 

etableringsfrihet och utländska företagsetableringar ansåg alltså EU-

domstolens att Marks & Spencer-målet med efterföljande praxis om 

förlustavdrag var relevant. Lang konstaterar att även om domstolens praxis 

om förlustavdrag därigenom utsträckts till den fria rörligheten för kapital 

innebär målet också att Marks & Spencer-målets principer blir snävare. Om 

en medlemsstat inte erbjuder någon möjlighet till förlustavdrag kan 

möjligheterna till detta alltså inte anses ha uttömts, vilket innebär att 

hemviststaten inte längre behöver ge avdragsrätt för utländska förluster oaktat 

om de anses definitiva eller inte.123  

4.1.9 Kommissionen mot Förenade Kungariket 

Den näst senaste av EU-domstolens domar rörande koncernavdragsrätten 

inom unionen meddelades i februari 2015 under beteckningen Kommissionen 

mot Förenade Kungariket. Målet gällde de efter Marks & Spencer 

implementerade brittiska group relief-reglerna som rör koncernavdrag och 

avgjordes i plenum, vilket i regel brukar indikera att målet har en hög 

betydelse.124 

 

Enligt de ifrågasatta brittiska reglerna krävdes för avdragsrätt för underskott 

i utländska dotterbolag att det utländska bolaget uttömt möjligheterna att 

beakta förlusterna under året då de uppkom och under tidigare beskattningsår, 

samtidigt som ingen möjlighet skulle finnas att beakta förlusterna under 

kommande beskattningsår. Vidare stadgades i reglerna att bedömningen av 

framtida möjligheter att beakta förlusterna skulle ske ”utifrån den rådande 

situationen direkt efter slutet av det beskattningsår då förlusterna uppkom”.125  

 

Europeiska kommissionen menade att reglerna inskränkte etableringsfriheten 

på ett oproportionerligt vis genom att uppställa regler som gjorde 

koncernavdraget närapå omöjliga att uppnå, främst genom regeln att 

bedömningen av möjligheten till framtida utnyttjande av förlusterna skulle 

ske redan efter det år då förlusterna uppkom.126 Kommissionen menade 

vidare att de brittiska reglerna endast tillät gränsöverskridande koncernavdrag 

i två situationer; när dotterbolagets hemviststats lagstiftning inte ger 

                                                 
123 Lang, s. 533 f. 
124 Väljemark, s. 691. 
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möjlighet att rulla förlusterna till efterföljande år samt när dotterbolaget trätt 

i likvidation före utgången av det år då förlusterna uppkom.127  

 

EU-domstolen instämde dock inte med kommissionen utan klargjorde åter 

vad som konstaterats senast i målet K, att möjligheterna till förlustavdrag inte 

kan anses slutliga i Marks & Spencer-målets bemärkelse när dotterbolagets 

hemviststats lagstiftning inte ger möjlighet att överföra förlusterna till 

kommande år. Moderbolagets hemviststat har enligt domstolen således full 

rätt att i ett sådant fall neka bolaget avdrag för dotterbolagets förluster.128 För 

det andra fallet konstaterade domstolen att de brittiska reglerna inte de facto 

till sin ordalydelse krävde att bolaget inlett likvidation innan 

beskattningsårets utgång; istället angavs i reglerna endast att bedömningen 

baserades på rådande förhållanden direkt efter slutet på beskattningsåret. Att 

bolaget trätt i likvidation utgjorde endast en av flera omständigheter som 

kunde påvisa avdragsrätt enligt Storbritannien.129 

 

Domstolen såg här anledning att betona att man i Marks & Spencer och A Oy 

klargjort att en förlust hos ett dotterbolag endast kan betraktas som slutlig när 

bolaget inte längre har några inkomster i sin hemviststat.130 Då Storbritannien 

visat att de medgav avdrag när moderbolaget kunde visa, i bedömningen efter 

beskattningsårets slut, att dess dotterbolag avyttrat alla inkomstbringande 

tillgångar och helt upphört med sin verksamhet ansågs reglerna 

proportionerliga.131  

 

I doktrin har anförts att utslaget i målet innebär att slutliga förluster bedöms i 

sin helhet snarare än på en krona-för-krona-nivå. En minimal inkomst räcker 

i så fall för att diskvalificera förlustbolagets moderbolag från 

avdragsmöjligheter, oavsett om inkomsten i sig är otillräcklig för att täcka 

annat än enstaka procent av underskottet.132 Živković tolkar motiveringen i 

målet som att likvidation inte är ett uttryckligt krav för slutliga förluster, men 

utgör en faktor som kan vara till stöd för nationella skattemyndigheter. 

Živković konstaterar även att ett bolag kan ha inkomster trots att det befinner 

sig i likvidation.133 Živković menar också att målet innebär att 

medlemsstaterna inte måste beakta förluster från tidigare år, eftersom de 

bedömda brittiska reglerna stadgade att förluster ska visas vara slutliga året 

                                                 
127 C-172/13 Kommissionen mot Förenade Kungariket, p. 15-16 
128 C-172/13 Kommissionen mot Förenade Kungariket, p. 33. 
129 C-172/13 Kommissionen mot Förenade Kungariket, p. 34-35. 
130 C-172/13 Kommissionen mot Förenade Kungariket, p. 36. 
131 C-172/13 Kommissionen mot Förenade Kungariket, p. 37. 
132 Se Danish, European Taxation 2015 s. 419. 
133 Se Živković i: Dziurdź & Marchgraber, s. 120. 
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efter uppkomståret.134 För att beakta äldre års underskott måste bolaget 

uppenbarligen lyckas uppvisa slutliga förluster under flera år, ett scenario 

som med hänsyn till de ställda kraven ter sig osannolikt.  

 

Pinetz & Spies menar istället att målet öppnar för tre olika tolkningar. För det 

första att domstolen genom att inte finna någon inskränkning accepterat att 

endast slutliga förluster från ett eller två senaste beskattningsår beaktas. Den 

andra möjliga tolkningen är att Kommissionen misslyckades med att bevisa 

att de brittiska reglerna stred mot EU-rätten och att EU-domstolen således 

endast underkänt Kommissionens talan. Denna tolkning finner dock Pinetz & 

Spies tveksam, eftersom det innebär att domstolen endast undvek att ge ett 

klart svar. Den tredje tolkningen är att domstolen överger tanken på en 

homogen syn på slutliga förluster för att istället acceptera att kraven anpassas 

efter relevant nationell lagstiftning, med olika resultat som följd.135 

 

Domstolen uttalar alltså inte direkt att en regelrätt likvidation krävs, men 

bolaget ska inte längre vara verksamt och helt sakna inkomster. Frågan kan 

då ställas om någon praktisk skillnad mot att avkräva bolaget en likvidation 

finns? Målet är intressant, eftersom kommissionens argumentation gav 

domstolen möjlighet att fullt klargöra att vad som sagts i Krankenheim och 

särskilt K definitivt gäller för slutliga förluster såsom de uttryckts i Marks & 

Spencer. Tyvärr prövades inte frågan om tillåtligheten av att kräva 

dotterbolagets likvidation innan avdrag medges, eftersom kommissionen inte 

kunde visa att de brittiska reglerna faktiskt krävde att dotterbolaget likviderats 

eller ens trätt i likvidation innan slutet av det beskattningsår då förlusterna 

uppstått.  

 

4.1.10 Timac Agro 

I målet Timac Agro från december 2015 behandlades åter slutliga förluster, 

denna gång avseende fasta driftställen. 

 

Det tyska aktiebolaget Timac Agro, ägt av ett franskt moderbolag, hade ett 

fast driftställe i Österrike. År 2005 överläts driftstället till ett österrikiskt 

bolag inom koncernen. Driftstället hade gått med förlust varje år sedan 1997 

utom år 2000 och 2005. I samband med överlåtelsen återförde de tyska 

skattemyndigheterna de avdrag som gjorts i Tyskland för driftställets förlust 

år 1997 och 1998. Timac Agro nekades också avdragsrätt för förlusterna 
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under resterande år fram till 2005.136 Enligt skatteavtalet mellan Tyskland och 

Österrike hade Tyskland avsagt sig möjligheten att beskatta tyska företags 

inkomster från fasta driftställen i Österrike.137 

 

EU-domstolen hade att bedöma hur återföring av underskottsavdrag efter 

överlåtelse av utländska fasta driftställen skulle bedömas enligt EU-rätten. 

Vidare ställdes frågan om förlusterna utgjorde definitiva förluster enligt vad 

som uttalats i Marks & Spencer.138 Domstolen fann inledningsvis att 

avdragsrätt för underskott i utländska fasta driftställen utgör en skattefördel 

som nekats bolaget genom den aktuella återföringsregeln och därmed utgör 

ett hinder för etableringsfriheten.139 Därefter konstaterade domstolen att 

Tyskland, genom att föreskriva avdragsrätt för fasta driftställen i Österrike, 

likställt dessa med fasta driftställen i Tyskland. Det innebar att situationen 

ansågs jämförbar med ett inhemskt bolag som endast innehar ett fast 

driftställe i Tyskland.140 

 

Eftersom Tyskland enligt skatteavtalet inte beskattade inkomsterna från det 

fasta driftstället i Österrike fann EU-domstolen att reglerna om återföring 

tjänade till att säkerställa symmetrin mellan rätten att beskatta inkomst och 

möjligheten att dra av underskott och därmed även till att säkerställa den väl 

avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.141 

Skatteavtalets fördelning ansågs av domstolen även innebära att återföringen 

utgjorde en sådan logisk nödvändighet av det beviljade avdraget att reglerna 

även kunde rättfärdigas enligt skattesystemets inre sammanhang.142 

Dessutom menade domstolen att även motverkande av skatteflykt kunde 

motivera reglerna, eftersom det annars fanns risk att koncerner organiserade 

verksamheten så att de kunde utnyttja underskotten i det fasta driftstället för 

att sedan omedelbart överlåta driftstället till ett annat utländskt bolag i 

koncernen när det väl börjat visa vinst.143 

 

I proportionalitetsbedömningen fann EU-domstolen att det underskott 

Tyskland beviljade inte kunde kompenseras genom en motsvarande 

beskattning, eftersom skatteavtalet hindrade detta. Att återföra avdraget 
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ansågs vara en proportionell åtgärd för att nå de eftersträvade målen.144 Om 

slutliga förluster uttalade domstolen endast att Tyskland, oaktat de bedömda 

reglernas tillåtlighet, inte kunde underlåta att beakta Marks & Spencer när 

slutliga förluster faktiskt föreligger i ett fast driftställe. Bolaget hade i så fall 

att visa att underskotten som återförts var slutliga.145 

 

I fråga om de vägrade avdragen för åren efter 1998 konstaterade domstolen 

att Tyskland inte hade någon beskattningsrätt över fasta driftställen i 

Österrike och inte heller föreskrev någon avdragsrätt för underskott i 

utländska fasta driftställen. Situationen ansågs därför inte jämförbar med en 

helt inhemsk situation.146 

4.2 Koncernavdragsrättens omfattning 

4.2.1 Rättsutveckling sedan Marks & Spencer  

Redan i Marks & Spencer utkristalliserade sig en princip från EU-domstolens 

resonemang. Att begränsa rätten till koncernavdrag för förluster i utländska 

dotterbolag anses strida mot etableringsfriheten, men kan rättfärdigas av 

tvingande allmänhänsyn. Att vägra avdrag för utländska dotterbolags 

förluster är dock oproportionerligt ingripande när:  

 det utländska dotterbolaget uttömt de möjligheter som erbjuds i dess 

hemviststat att beakta förluster från innevarande och tidigare år, 

genom kvittning mot uppkomna vinster i dotterbolaget eller 

överföring av förlusterna till utomstående, och 

 ingen möjlighet finns att utnyttja dotterbolagets förluster i dess 

hemviststat under framtida beskattningsår, varken av dotterbolaget 

eller en utomstående genom överföring av dotterbolaget till den 

utomstående.147 

Utifrån detta resonemang är det klart att dotterbolaget helt måste sakna 

möjligheter till framtida inkomster som förlusterna kan kvittas mot.  

 

Till följd av det relativt otydliga avgörandet i Marks & Spencer har doktrinen 

om slutliga förluster förändrats över tid. I Lidl Belgium inkluderade EU-

domstolen även fasta driftställen i doktrinen om slutliga förluster. Genom Oy 

AA blev det klargjort att någon rätt till koncernutjämning utöver de fall där 

slutliga förluster föreligger inte är aktuell i åtminstone koncernbidragsform. 

Det kan i övrigt diskuteras om Oy AA har något tolkningsvärde i frågan om 
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koncernavdrag även uppåt i koncerner. Att det inte rörde sig om några slutliga 

förluster i målet får dock anses sänka dess värde som prejudikat i frågan om 

Marks & Spencer-undantagets omfång, särskilt med tanke på att EU-

domstolen även i fall som X Holding helt undvikit att diskutera slutliga 

förluster när sådana inte var del av de aktuella omständigheterna. 

 

Domstolens avgörande i A Oy har tolkats som att inga inkomster får finnas i 

hemstaten för att moderbolaget ska ha rätt till avdrag. Denna slutsats 

klargjordes ytterligare av att domstolen i Kommissionen mot Förenade 

kungariket bekräftat den gängse tolkningen av A Oy och uttryckligen uttalat 

att alla inkomster, oavsett storlek, kan leda till att förlusterna i kan komma att 

kvittas mot framtida vinster i dotterbolagets hemstat. Ytterligare 

begränsningar blev tydliga i K där det mer eller mindre bekräftades att legala 

hinder för underskottsavdrag i dotterbolagets hemstat inte skapar slutliga 

förluster. Eftersom målet rörde friheten för kapital och en fysisk persons rätt 

till avdrag kapitalförlust vid avyttring av fast egendom var det betydelsefullt 

att EU-domstolen bekräftade principen i Kommissionen mot Förenade 

kungariket. I domstolens nuvarande praxis tycks det alltså som att endast 

faktiska hinder mot att underskott utnyttjas i hemstaten kan föranleda slutliga 

förluster. Generaladvokat Kokott poängterade dock att det nuvarande 

rättsläget i princip öppnar för att koncerner kan skapa avdragsrätt genom 

exempelvis en fusion och likvidation så länge alla inkomstkällor avyttras. 

Frågan är om domstolen kommer acceptera den typen av agerande med 

hänsyn till att det flera gånger  

 

Eftersom Krankenheim rörde resultatutjämning med fasta driftställen och K 

handlade om en enskild fysisk persons rätt till avdrag för förlust vid 

försäljning av fast egendom har EU-domstolens senaste avgörande stort värde 

för tolkningen av Marks & Spencer-principerna.  

 

Ytterligare en fråga är när alla möjligheter till framtida inkomster verkligen 

är uttömda. I Marks & Spencer hade den aktuella koncernen ännu inte 

likviderat sina förlusttyngda utländska dotterbolag, det framgick endast att de 

upphört med sin verksamhet. I den situationen fann domstolen ändå slutliga 

förluster. Senast har domstolen också i Kommissionen mot Förenade 

kungariket funnit att de bedömda brittiska reglerna inte är oproportionerligt 

ingripande i kraven på när förluster ska visas vara slutliga. Förutom den 

tidsmässiga bedömningen framgår dock att de brittiska reglerna inte 

uppställer ett absolut krav på likvidation av dotterbolaget för att förluster ska 

anses slutliga; inledd likvidation anses istället endast vara en av flera 

relevanta faktorer i bedömningen. Om denna omständighet alls är relevant för 

domstolens bedömning i målet är tveksamt, men det har anförts att den 
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brittiska lagstiftningen i många mål agerat som en unionsrättslig 

minimistandard. 

 

Hur de avdragbara förlusterna ska beräknas har efter de senaste rättsfallen 

fortfarande lämnats utan klargörelse av EU-domstolen. Lang konstaterar att 

domstolen behandlat förluster som klart definierade värden, när de i själva 

verket kan variera stort beroende på vilken lagstiftning som används i 

bestämmandet. Vad som i en jurisdiktion beräknas till som en förlust kan 

därför betraktas som vinst i en annan.148 Den ledning som finns i dagsläget 

har begränsats till att förlustens beräkning inte får leda till en diskriminerande 

behandling jämfört med en jämförbar inhemsk situation.149 

 

Ytterligare en osäkerhet i rättsläget är om doktrinen om slutliga förluster kan 

appliceras inte bara på förflyttning av förluster från dotterbolag till 

moderbolag, utan även från moderbolag till dotterbolag och mellan 

systerbolag.150 Med hänsyn till att det i Marks & Spencer ansågs godtagbart 

att förbigå det nederländska dotterbolaget för att bevilja koncernavdrag direkt 

mellan det brittiska moderbolaget och dess indirekt ägda dotterbolag  

 

Flera osäkerheter kvarstår alltså kring Marks & Spencer. I det mål som senast 

behandlade slutliga förluster, Timac Agro, förelåg oturligt nog inte rätt 

omständigheter för EU-domstolen att göra några nya klargöranden.  

 

4.2.2 En krympande avdragsrätt? 

På senare år har det anförts i framför allt doktrin att det utrymme för 

gränsöverskridande förlustavdrag som skapades i Marks & Spencer genom 

efterföljande praxis krympt till den grad att få reella möjligheter att utnyttja 

förluster återstår. Denna tes har framförts av bl.a. Lang, som menar att EU-

domstolen genom sin praxis närmast helt stängt det undantag som Marks & 

Spencer utgör.151 Lang är något drastisk, men utifrån genomgången ovan av 

den rättsutveckling som skett kan en trend uttolkas.  

 

En liknande ståndpunkt har anförts av generaladvokat Kokott, som i sitt 

yttrande till Kommissionen mot Förenade kungariket kritiserade domstolens 

praxis under senare år och menade på att möjligheten till koncernavdrag 

                                                 
148 Lang, European Taxation 2014 s. 535. 
149 Danish, European Taxation 2015 s. 421. 
150 Danish, European Taxation 2015 s. 422. 
151 Lang, European Taxation 2014 s. 539. 
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mellan medlemsstaterna blivit så snäv att den i praktiken endast kommer i 

fråga då det förlustdrivande dotterbolaget likviderats.152   

 

En stor inskränkning av Marks & Spencer-undantaget har onekligen skett på 

senare år, främst genom domstolens klargörande att medlemsstaterna inte 

behöver beakta säregenheter i andra staters skattelagstiftning. Genom 

avgörandena i Krankenheim, K och Kommissionen mot Förenade kungariket 

har domstolen helt uteslutit slutliga förluster baserade på bristande legala 

förutsättningar till avdrag i hemviststaten. Lang konstaterar att denna praxis 

har ett problem i att den ger moderbolag incitament att överge etableringar 

utomlands om avdragsrätten för underskott där är på väg att försvinna 

rättsligt. Genom att likvidera dotterbolaget kan bolaget då i vart fall 

tillgodogöra sig avdragsmöjligheterna.153 Den ekonomiska aspekten i det här 

kommer diskuteras vidare i 6.2. 

 

Genom A Oy, och sedermera Kommissionen mot Förenade kungariket, blev 

det mer eller mindre klarlagt att en slutlig förlust bara kan bli aktuell då 

bolaget helt saknar inkomster. Även minimala inkomster kan således 

diskvalificera bolaget från att utnyttja principen om slutliga förluster. 

Ytterligare en inskränkning av rätten till gränsöverskridande förlustutjämning 

kan observeras i Kommissionen mot Förenade kungariket, där EU-domstolen 

accepterade stränga tidsmässiga krav i de brittiska reglerna. Utifrån vissa 

tolkningar innebär målet att medlemsstaterna kan begränsa det avdragbara 

underskottet till endast det senaste beskattningsårets underskott, snarare än 

alla underskott som kan finnas samlade även från tidigare beskattningsår.154 

 

Med beaktande av att doktrinen om slutliga avdrag utsträckts till fasta 

driftställen och i K även fysiska personers kapitalförluster tycks det som att 

omfånget i någon mån har ökat men reglerna har blivit avsevärt mer 

preciserade och därigenom också möjligen strängare.  

                                                 
152 GA Kokott i C-172/13 Kommissionen mot Förenade kungariket, p. 38-41. 
153 Lang, European Taxation 2014 s. 536. 
154 Se Živković i: Dziurdź & Marchgraber, s. 120. 
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5 Koncernbeskattningsregler i 

svensk rätt  

5.1 Koncernbidrag 

I den svenska skattelagstiftningen betraktas all näringsverksamhet som 

bedrivs av en juridisk person som en enda näringsverksamhet enligt 14 kap. 

10 § första stycket IL. Detta innebär att avdrag som regel medges för 

underskott som uppstår vid verksamhet även utanför Sverige får dras av mot 

överskott från verksamheten i Sverige, även om undantag finns.155 För 

koncerner innebär detta också att underskott i verksamhet som bedrivs genom 

ett separat dotterbolag betraktas som en annan verksamhet och varje enskilt 

bolag utgör ett eget skattesubjekt.  

 

Den svenska lagstiftningen om koncernbidrag återfinns i 35 kap. IL och går i 

korthet ut på att ett bolag lämnar ett bidrag till ett annat bolag inom koncernen. 

Bidraget utgör en avdragsgill utgift hos givaren och ska i gengäld tas upp som 

intäkt hos mottagaren (35 kap. 1 § IL). Koncernbidrag tillåts enligt 3 § mellan 

moderföretag och dotterbolag samt mellan två dotterbolag, förutsatt att alla är 

helägda, definierat som 90 % ägande i 2 § första stycket. Enligt 6 § kan bidrag 

också lämnas direkt mellan två företag om givaren hade kunnat lämna 

bidraget via ett annat bolag och varje bolag har rätt till avdrag för 

koncernbidraget.  

 

Koncernbidragssystemet sätter ingen begränsning på bidragets storlek. Det 

kan således vara större än eventuella underskott hos mottagaren och kan 

innebära att det givande bolaget självt redovisar förlust. 156 

 

En viktig förutsättning, och som blivit fråga för omfattande bedömning i 

samband med systemets anpassning till EU-rätten, är kravet i 35 kap. 3 § 3 

punkten IL att dotterbolag som deltar i koncernbidraget har varit helägda 

under båda bolagens hela beskattningsår, eller sedan dotterbolaget påbörjade 

sin verksamhet. Tidigare användes termen näringsverksamhet, men en 

lagändring 2009 ändrade till verksamhet i syfte att klargöra att även vilande 

bolag som förvärvats under beskattningsåret och därefter påbörjat verksamhet 

kan ge koncernbidragsrätt.157 Den karenstid som inträder under för det 

                                                 
155 Dahlberg, 2014, s. 159 f. 
156 Lodin m.fl., 2015, s. 429. 
157 Prop. 2008/09:40, s. 22 
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beskattningsår då ett bolag byter ägare gäller dock inte enligt 7 § om 

ägarförändringen sker helt inom en koncern där koncernbidragsrätt förelegat 

under hela året. 

  

Eftersom endast svenska moderbolag kan motta eller lämna koncernbidrag 

enligt 2 § har dock den största betydelsen ur en EU-rättslig synvinkel funnits 

i kapitlets 2 a §. Där anges att företag inom EES och som motsvarar ett 

svenskt företag enligt bestämmelserna i 2 § också ska behandlas som ett 

svenskt företag vad gäller koncernbidrag, men endast om företaget är 

skattskyldigt i Sverige för den näringsverksamhet som bidraget hänför sig till. 

Detta innebär att en förlust eller vinst som ska bli föremål för koncernbidrag 

åt något håll måste ha uppkommit genom verksamhet i Sverige för att ge 

avdragsrätt. Både givare och mottagare måste därmed vara skattskyldiga i 

Sverige. 

 

Vid ägarförändringar som innebär att ett nytt bolag får det bestämmande 

inflytandet i underskottsbolaget inträder en s.k. koncernbidragsspärr enligt 40 

kap. 10 § 1 stycket IL. Spärren innebär enligt 18 § att underskottsföretaget 

inte får dra av underskott uppkomna innan ägarförändringen med högre 

belopp än det aktuella beskattningsårets överskott. Från överskottet 

frånräknas mottagna koncernbidrag. Spärren gäller enligt 18 § 3 stycket i fem 

beskattningsår efter det beskattningsår som ägarförändringen skedde. 

Koncernbidragsspärren inträder inte om bolagen som är berörda av 

ägarförändringen, vilket i propositionen angivits inkludera överlåtaren, 

köparen och underskottsbolaget, redan innan överlåtelsen tillhörde samma 

koncern.158 En liknande regel finns i 19 § men anger endast att 

koncernbidragsspärren inte får någon effekt vid koncerninterna överlåtelser. 

10 § utgör i detta fall en förenkling av reglerna för att berörda koncerner ska 

slippa tillämpa 18 § under de år spärren gäller.159  

 

5.2 2009 års avgöranden 

5.2.1 RÅ 2009 ref 13 

Den svenska koncernbidragslagstiftningen ifrågasattes kraftigt efter EU-

domstolens dom i Marks & Spencer och i mars 2009 avkunnade HFD ett 

flertal avgöranden där regelverkets förenlighet med EU-rätten 

behandlades.160  

                                                 
158 Prop. 1999/00:2, s. 469. 
159 Prop. 1999/00:2, s. 469. 
160 Se RÅ 2009 ref. 13, RÅ 2009 ref. 14, RÅ 2009 ref. 15. 
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I det första målet, RÅ 2009 ref 13, sökte X AB genom förhandsavgörande 

avdragsrätt för ett koncernbidrag till sitt tyska dotterbolag Y AB, som bedrev 

verksamhet i Tyskland genom det lokala dotterbolaget Z GmbH och även 

ägde de vilande bolagen W GmbH och E GmbH. Verksamheten gick med 

förlust, mestadels hänförligt till tidigare verksamhet i W GmbH, och 

underskotten hade enligt tyska regler om s.k. organschaft samlats i Y AB. X 

AB avsåg avveckla verksamheten i Tyskland genom att avyttra Z GmbH och 

fusionera W GmbH med E GmbH, för att därefter likvidera Y AB eller 

fusionera bolaget med något av koncernens svenska bolag. Om ett 

koncernbidrag lämnades skulle det inte vara skattepliktigt i Tyskland.  

 

Skatterättsnämnden konstaterade med hänvisning till Marks & Spencer samt 

efterföljande praxis att bolaget borde beviljas avdrag, dock först det 

beskattningsår som likvidationen avslutas för att inte ytterligare inkomster 

ska kunna tillföras bolaget efter koncernavdraget. Likaså fusion ansågs av 

nämnden ge avdragsrätt så länge alla möjligheter att utnyttja förlusterna 

uttömdes i Tyskland.  

 

I sitt överklagande argumenterade Skatteverket för att X AB inte skulle 

medges avdrag för koncernbidrag till X AB och inte heller avdrag för 

underskottet vid en eventuell fusion. Även om reglerna befanns strida mot 

EU-rätten menade Skatteverket också att avdrag ändå skulle nekas och 

åberopade domen i Oy AA161 för sin sak. Skatteverkets tolkning var att EU-

domstolen i Oy AA bedömt den finska lagstiftningen som godtagbar oavsett 

vilket håll bidraget går och utan att påverkas av mottagarens ekonomiska 

situation, vilket även skulle innebära att den på samma vis utformade svenska 

lagstiftningen skulle vara EU-rättsligt godtagbar. Om reglerna ändå ansågs 

oförenliga med EU-rätten menade Skatteverket vidare att detta endast bör 

gälla kravet på skattskyldighet i Sverige och att lagstiftningens övriga krav 

skulle beaktas, dels att bidraget ska vara skattepliktigt hos mottagaren och 

dels att mottagaren ska ha varit helägd av bidragsgivaren under hela det 

beskattningsår avdraget avser. Om avdragsrätt ändå beviljades menade 

Skatteverket slutligen att förutsättningarna för avdrag, och därmed även dess 

storlek, bör bestämmas då det mottagande dotterbolaget likviderats. Gällande 

fusionen anförde Skatteverket att reglerna inte stred mot etableringsfriheten, 

i vart fall var rättfärdigade och proportionella och om inte, att avdragsrätten 

skulle begränsas till de fall då alla möjligheter till avdrag i Tyskland uttömts. 

 

Angående beräkningen av avdragets storlek anförde Skatteverket att båda 

situationerna skulle utgå från en jämförelse med om dotterbolaget istället 

                                                 
161 Se sammanfattning av målet i 4.1.3. 
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bedrivit verksamheten i Sverige. Av de tyska och det svenska underskotten 

skulle sedan det underskott som befanns lägst vara styrande. Slutligen 

menade Skatteverket också att X AB inte borde beviljas avdrag för 

outnyttjade förluster hänförliga till dotterbolag i Tyskland så länge 

dotterbolagen bedriver verksamhet där. En annan ordning skulle äventyra den 

väl avvägda fördelningen av beskattningsrätterna genom att förluster förläggs 

till Sverige och vinster flyttas utomlands. 

 

X AB menade att ett koncernbidrag till ett dotterföretag som ska likvideras 

bör ge avdragsrätt redan då förlusten kan fastställas definitivt, inte när 

dotterbolaget likviderats. Om underskottets storlek bestäms först när 

dotterbolaget likviderats bör inte avdraget hindras av kravet på att bolaget ska 

ha varit helägt under hela beskattningsåret, eftersom bidrag i så fall måste 

lämnas för tidigare år än likvidationsåret vilket förutsätter att avdraget för de 

tidigare åren omprövas i efterhand. 

 

I sin dom instämde HFD med Skatterättsnämnden och prövade de svenska 

koncernbidragsreglerna enligt Marks & Spencer-målets principer. Eftersom 

reglerna krävde att mottagaren av koncernbidraget var skattskyldig i Sverige 

och inte medgav avdrag för koncernbidrag till helägda utländska dotterbolag 

fastslog HFD att reglerna utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten. 

Domstolen avfärdade därefter Skatteverkets tolkning av Oy AA och 

konstaterade att det i målet inte var fråga om en definitiv förlust i ett 

dotterbolag, till skillnad från Marks & Spencer och det aktuella fallet. 

Reglerna kunde därför inte rättfärdigas utifrån Oy AA.   

 

HFD konstaterade därefter att en slutlig förlust enligt svensk rätt endast kan 

konstateras då underskottsbolagets likvidation avslutats. En likvidation ska 

behandlas som en avyttring av andelarna i dotterbolaget och ger upphov till 

antingen kapitalvinst eller kapitalförlust, vilken inte är skattepliktig eller 

avdragsgill när det avser onoterade andelar. Ett systematiskt samband 

existerar där med koncernbidragsreglernas krav att mottagande bolag ska vara 

helägt under hela beskattningsåret, eftersom avdragsförbudet för 

kapitalförlust annars skulle sakna verkan. Ett svenskt bolag kunde alltså inte 

tillgodogöra sig förlust i ett dotterbolag genom koncernbidrag under det år då 

dotterbolagets likvideration avslutats. HFD ansåg inte att 

koncernbidragsreglerna kunde anses diskriminera utländska dotterbolag 

jämfört med svenska avseende möjligheten för moderbolaget att täcka en 

definitiv förlust under det år då likvidation av dotterbolaget avslutats. 

 

HFD såg det dock som nödvändigt att säkerställa en faktisk likabehandling 

av risken vid etablering i andra medlemsstater i syfte att uppfylla Sveriges 

skyldigheter enligt gemenskapsrätten. Domstolen konstaterade att en svensk 
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koncern senast då bokslut upprättas för dotterbolagets sista hela 

beskattningsår, vilket normalt sker det år likvidationen avslutats, kan ge 

koncernbidrag för att täcka en förlust i dotterbolaget. En liknande möjlighet 

ansågs därför lämplig även i förhållande till utländska helägda dotterbolag. 

HFD fastslog sedan att avdrag bör beviljas under det år då likvidationen 

avslutats, eftersom det är först då förlusten är säkerställt definitiv.  

 

Angående beräkningen av avdragets storlek uttalade HFD att det som högst 

bör motsvara dotterbolagets förlust under dess sista beskattningsår. Det ska 

inte heller överstiga den slutliga förlusten så som den beräknats enligt båda 

staternas skatteregler. Beloppen ska beräknas efter att likvidationen avslutats 

och avdrag medges därefter med det lägsta beloppet. 

 

Angående kravet att koncernbidraget ska vara skattepliktigt hos mottagaren 

konstaterade HFD att kravet bör bortses ifrån, eftersom avdraget för 

koncernbidraget i sig förutsätter att Y AB uttömt alla möjligheter att utnyttja 

sina förluster i Tyskland. Slutligen avfärdades helt frågan om avdrag om en 

fusion genomförs, eftersom HFD ansåg att tillräckligt underlag saknades. 

 

5.2.2 RÅ 2009 ref 14 

I RÅ 2009 ref 14, det s.k. Italiendomen, var förutsättningarna för HFDs 

prövning väsentligt annorlunda. Ett svenskt bolag, X AB, hade sökt 

förhandsbesked om avdragsrätt för ett planerat koncernbidrag till sitt 

italienska dotterbolag Y SpA. Dotterbolaget hade mellan 2001 och 2004 

upparbetat stora skattemässiga underskott, varav ca en tredjedel skulle 

förfalla under 2006 enligt italienska skatteregler. Eftersom bolaget inte 

beräknades göra vinst under 2006 skulle denna del av underskottet därmed 

inte kunna utnyttjas. X AB avsåg därför lämna koncernbidrag till Y SpA, 

antingen från moderbolaget direkt eller från det, genom dotterbolaget Z AB, 

helägda dotterdotterbolaget X Sverige AB. Ett bidrag lämnat av X AB skulle 

inte utgöra en skattepliktig inkomst i Italien, däremot skulle ett bidrag lämnat 

av X Sverige AB vara skattepliktigt i Italien. 

 

Skatterättsnämnden yttrade i sitt förhandsbesked åter att de svenska reglerna 

inskränkte etableringsfriheten på ett oproportionerligt vis när slutliga förluster 

förelåg. Nämnden tolkade därefter utgången i Marks & Spencer så att 

bedömningen av ett moderbolags möjlighet att ge ett utländskt dotterbolag 

koncernavdrag ska ske med utgångspunkt i förhållandena i dotterbolagets 

hemstat innan koncernavdraget genomförs. Om det då inte finns någon 

möjlighet att utnyttja förlusten i dotterbolagets hemstat ska avdrag medges. 

Samma bedömning skulle enligt nämnden göras för ett svenskt dotterbolags 
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rätt till avdrag för det utländska bolagets förluster. Om det lämnade 

koncernbidraget beskattas hos mottagaren eller inte ansåg nämnden inte vara 

skäl att hindra avdragsrätt. Skatterättsnämndens tolkning av Marks & 

Spencer var vidare att möjligheterna att utnyttja förluster är uttömda även när 

tiden för utnyttjandet går ut och inga andra möjligheter finns kvar i hemstaten. 

Avdrag skulle därmed medges för koncernbidraget. 

 

Skatteverket överklagade till HFD och anförde att både X AB och X Sverige 

AB skulle vägras avdrag för de förfallna förlusterna. Inledningsvis menade 

Skatteverket att någon allmän rätt till avdrag för utländska förluster fastslagits 

i EU-rätten; endast om regler om resultatutjämning finns i medlemsstaten 

måste avdrag medges i vissa fall även för utländska dotterbolag. Därmed kan 

ingen resultatutjämningsrätt utöver medlemsstatens egen lagstiftning bli 

aktuell. Därmed bör koncernbidragslagstiftningens övriga krav kvarstå, 

inklusive kravet på att bidraget är skattepliktigt hos mottagaren som är en 

förutsättning beroende av dotterbolagets hemviststats lagstiftning. 

 

Skatteverket konstaterade därefter att X Sverige AB uppfyller alla 

förutsättningar i de svenska reglerna utom att mottagaren är skattskyldig i 

Sverige. Det skulle dock inte vara förenligt med fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna om en förlust blev slutlig och 

avdragsgill hos moderbolaget som ett direkt resultat av skattelagstiftningen i 

dotterbolagets hemstat. Att Italien uppställer en tidsgräns för hur länge 

underskott kan utnyttjas kunde enligt Skatteverket inte läggas till grund för 

att Sverige därefter ska läka en annan medlemsstat restriktivare 

skattelagstiftning genom att avstå från skatteunderlag. 

 

X AB å sin sida menade att domen i Marks & Spencer gjort gällande att 

avdrag ska medges när möjligheten att utnyttja förluster i hemstaten uttömts 

och att förlusterna inte heller i framtiden kan utnyttjas av bolaget eller 

utomstående i medlemsstaten. 

 

HFD avfärdade i sin dom helt Skatterättsnämndens linje. Istället instämde 

domstolen med Skatteverket och konstaterade att det inte finns något stöd i 

EU-domstolens dom i Marks & Spencer för att det skulle strida mot 

etableringsfriheten att vägra avdrag för förluster som är slutliga på grund av 

skatteregler i dotterbolagets hemstat. Avdragsrätt nekades därmed för både X 

AB och X Sverige AB. Frågan om det utgjorde ett hinder att ett koncernbidrag 

från X AB inte skulle vara skattepliktigt hos Y SpA prövades därmed heller 

aldrig. 

 

Utgången i målet, att rättsliga hinder i hemstaten inte gör förluster definitiva 

i den bemärkelsen att de ger avdragsrätt i moderbolagets hemstat, kan också 
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anses ha bekräftats av EU-domstolen som flera gånger betonat att 

medlemsstaterna inte behöver beakta eventuella konsekvenser av 

säregenheter i andra medlemsstaters skattelagstiftning och inte heller har en 

plikt att anpassa den egna lagstiftningen så att eventuella olikheter mellan 

staterna utraderas.162 En annan utgång i målet torde ha inneburit att den 

svenska skattebasen tvingades läka den italienska lagstiftningens 

tidsbegränsade avdragsrätt för underskott.  

 

5.2.3 RÅ 2009 ref 15 

Det tredje och sista av de rättsfall från 2009 som kommer att behandlas, RÅ 

2009 ref 15, handlade om avdragsrätt för koncernbidrag från ett svenskt 

aktiebolag, X AB, till tre utländska systerbolag. X AB ägdes av det 

luxemburgska bolaget B, i sin tur indirekt ägt av ett amerikanskt bolag. B 

ägde även nästan helt det tyska bolaget XX GmbH, som genom andra 

dotterbolag ägde det franska bolaget Y och det italienska bolaget Z. XX 

Gmbh, Y och Z redovisade underskott och var de tilltänkta mottagarna av 

koncernbidrag från X AB. Endast i Y var ett koncernbidrag skattepliktigt och 

det framgick vidare att Y inte kunde utnyttja sitt underskott enligt franska 

regler om skattekonsolidering. Underskottet i Z skulle bli slutligt på grund av 

de italienska skattereglerna. 

 

I frågan om EU-rätten krävde att det svenska bolaget skulle få rätt att ge 

koncernbidrag till sina utländska systerbolag konstaterade 

Skatterättsnämnden inledningsvis att Marks & Spencer gällde moderbolags 

rätt till avdrag för slutliga förluster i dotterbolag. Att applicera principerna 

från det målet på den aktuella situationen skulle i nämndens mening vara 

detsamma som att överföra de utländska underskotten till det svenska bolaget. 

Om medlemsstaterna skulle anses skyldiga att ge förlustutjämning över 

gränserna även mellan dotterbolag skulle koncerner med dotterbolag i flera 

länder kunna få möjlighet att välja vart underskotten ska dras av. Nämnden 

hänvisade också till territorialitetsprincipen såsom den tolkats i målet 

Futura163 och menade att Marks & Spencer-principerna endast bör sträcka sig 

till överföring av förluster från utländska dotterbolag till moderbolaget. Det 

ansågs därmed proportionerligt och motiverat att neka X AB avdragsrätt.  

 

I överklagandet till HFD anförde Skatteverket att inget i Marks & Spencer 

antydde att avdragsrätten vid slutliga förluster skulle gälla någon annan än 

moderbolaget och att det är berättigat att förhindra multinationella koncerner 

                                                 
162 Se t.ex. C-157/07 Krankenheim och C-322/11 K. 
163 Se C-250/95 Futura Participations. 
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från att kunna välja vart underskott ska beaktas. Dessutom menade 

Skatteverket att EU-domstolen i Oy AA godtagit de finska 

koncernbidragsreglerna, oavsett vilken riktning bidraget rör sig åt och oavsett 

om mottagaren har underskott eller inte. X AB menade å sin sida att då 

koncernbidrag tillåts mellan svenska systerbolag bör det också tillåtas mellan 

systerbolag inom EU så länge bidraget täcker slutliga förluster. Vidare ansåg 

X AB att målet Futura inte var relevant för den aktuella situationen, eftersom 

det rörde ett skattskyldigt bolag och inte olika skattskyldiga bolag inom en 

koncern. Slutligen menade X AB att Skatteverket misstolkat Oy AA, eftersom 

det brittiska moderbolaget inte hade slutliga förluster och att reglerna därför 

ansågs proportionerliga. 

 

HFD instämde med Skatterättsnämnden och konstaterade kort att EU-rättens 

skyldighet till gränsöverskridande förlustutjämning inte bör anses sträcka sig 

utöver situationen i Marks & Spencer. Med beaktande av avgörandet i Oy AA 

ansåg HFD inte att det stred mot EU-rätten att vägra avdrag i det aktuella 

fallet, även om förlusterna helt eller delvis befanns vara definitiva, eftersom 

det rörde sig om förlustutjämning mellan systerbolag snarare än moder- och 

dotterbolag. 

 

5.3 Koncernavdrag 

5.3.1 Den svenska lagstiftningen 

Den svenska lagstiftningen om koncernavdrag trädde i kraft i juli 2010, som 

ett resultat av att HFD i ovan nämnda mål underkänt de svenska 

koncernbidragsreglerna.164 I syfte att undanröja den normkonflikt som HFD 

funnit mellan EU-rätten och den svenska lagstiftningen infördes 

koncernavdragsreglerna som ett komplement.165 De utformades dock i syfte 

att ha ett restriktivt tillämpningsområde som endast avsåg de situationer som 

bedömts i Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden.166 

 

Enligt reglerna tillkommer rätt till koncernavdrag endast svenska 

moderbolag, vilka definieras i 35 a kap. 2 § IL och exkluderar bl.a. 

investmentbolag. Det mottagande utländska bolaget måste vara helägt i 

meningen att moderbolaget äger minst 90 % av andelarna, vara jämförligt 

med ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening samt ha sin hemvist 

                                                 
164 Se 5.2 ovan. 
165 SOU 2014:40, s. 383. 
166 Prop. 2009/10:194, s. 19. 
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inom EES. Detta innebär enligt 3 § att bolaget ska ha sin skatterättsliga 

hemvist inom EES och inte på grund av ett skatteavtal anses ha hemvist i 

någon annan stat. I förarbetena har också förtydligats att endast direkt ägda 

bolag avses, d.v.s. det får inte finnas några mellanliggande koncernbolag.167 

Dahlberg har också konstaterat att termen utländskt bolag enligt definitionen 

i 2 kap. 5 a § IL innebär att bolaget också måste vara utsatt för viss 

minimibeskattning eller vara beläget i ett land som har skatteavtal med 

Sverige.168 I förarbetena menade Regeringen att detta var ett rimligt krav för 

att komma i åtnjutande av avdragsrätten och kravet verkar därmed i högsta 

grad avsiktligt utformat.169 

 

Förutsättningarna för koncernavdrag är utformade efter HFDs avgöranden 

och kräver enligt 35 a kap. 5 § första stycket IL inledningsvis att 

koncernavdraget avser en slutlig förlust hos ett hel- och direktägt utländskt 

dotterbolag. Kravet att förlusten finns hos ett direktägt dotterbolag 

ifrågasattes av remissinstanserna med hänsyn till att det inte rörde sig om 

direktägda bolag i Marks & Spencer. Regeringen ansåg dock lösningen 

lämplig för att undvika en möjlighet för företag att välja vart förluster ska 

beaktas.170 För att avdrag ska tillåtas enligt den svenska lagstiftningen måste 

dotterbolaget ha likviderats enligt första punkten. En påbörjad likvidation är 

således inte tillräcklig utan bolaget måste vara fullt likviderat, vilket 

Kammarrätten har tagit fasta på i ett av de få fall som finns på området.171 

Enligt uttalanden i förarbetena avses med likvidation endast motsvarigheter 

till en svensk likvidation och inte exempelvis konkurser.172 Vidare ska enligt 

andra punkten dotterbolaget ha varit helägt av moderbolaget under hela 

beskattningsåret till dess likvidationen avslutats. Den betydelsefulla frågan 

om när avdrag får göras har i tredje punkten reglerats och knutits till det 

beskattningsår som likvidationen avslutats. Ytterligare två förutsättningar ges 

i 5 §; moderbolaget ska redovisa avdraget öppet i sin inkomstdeklaration och 

det får inte i moderbolagets intressegemenskap finnas företag som bedriver 

verksamhet i samma stat som förlustbolaget när likvidationen avslutas. En 

definition av intressegemenskap har härtill tagits in i 4 §. 

 

I 35 a kap. 6 § definieras begreppet slutlig förlust. Förlusten ska inte ha kunnat 

eller kunna utnyttjas i framtiden av dotterbolaget eller annan i dotterbolagets 

hemstat. Bevisbördan för detta har, liksom i EU-domstolens praxis, lagts på 

                                                 
167 Prop. 2009/10:194, s. 22 
168 Dahlberg, SN 2009 s. 808. 
169 Prop. 2009/10:194, s. 22. 
170 Prop. 2009/10:194, s. 21 f. 
171 Se Kammarrätten i Göteborg, målnr. 1837-14. 
172 Prop. 2009/10:194, s. 25. 
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moderbolaget.173 I andra punkten har lagstiftaren implementerat HFDs 

tolkning i RÅ 2009 ref 14 och anger att skälet till att förlusten inte kan 

utnyttjas inte får vara att avdragsrätten är begränsad i tiden eller att det annars 

saknas en rättslig möjlighet till detta. Om regler som möjliggör förlustavdrag 

hos dotterbolaget inte finns faller alltså koncernavdragsmöjligheterna i 

Sverige bort.174 

 

Beräkningsgrunden för koncernavdraget regleras i 35 a kap. 7 § IL. Avdraget 

får inte överstiga förlusten hos dotterbolaget vid likvidationens avslutande 

eller under det sista hela beskattningsåret före likvidationens avslut. Det får 

inte heller överstiga moderbolagets positiva resultat innan avdraget 

medräknats. Härigenom sätts alltså ett tak för koncernavdraget, som 

ytterligare begränsas genom regler om hur dotterbolagets förlust ska beräknas 

i 8 §. Förlusten ska beräknas på två sätt, dels enligt bolagets hemstats 

skattelagstiftning och dels som om bolaget var svenskt med motsvarande 

inkomster i Sverige. Från dessa två beräkningar bortses också från alla 

förluster som uppkommit innan dotterbolaget blev helägt av det 

avdragssökande moderbolaget, 8 § andra stycket. Regeln infördes för att 

hindra att utländska bolag inför likvidation överförs till svenska bolag för att 

ge dessa avdragsrätt för det utländska bolagets förluster, ett agerande som i 

Regeringens mening skulle äventyra fördelningen av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna.175 Ytterligare en begränsning av dotterbolagets 

förlust finns i 9 §, som stadgar att förlusten ska minskas med värdet av 

överföringar från dotterbolaget till bolag i intressegemenskap under de 

närmaste tio åren innan likvidationens avslutande. Det ska i dessa fall röra sig 

om olika typer av värdeöverföringar till och minskningen görs endast till den 

del som värdeöverföringen inte redan har beskattats hos dotterbolaget.  

 

 

 

5.3.2 Koncernavdrag i praxis 

5.3.2.1 Närstående bolag i underskottsbolagets 
hemviststat 

Koncernavdragslagstiftningen har ännu inte hunnit bli föremål för några 

större vägledande avgöranden från HFD. För att ändå illustrera hur lagen 

tolkats och tillämpats i praktiken kommer det följande avsnittet behandla två 

fall från kammarrätten i Göteborg.  

                                                 
173 Prop. 2009/10:194, s. 45 f. 
174 Prop. 2009/10:194, s. 46. 
175 Prop. 2009/10:194, s. 31. 
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Ett svenskt bolag sökte avdrag för sitt ungerska dotterbolags förluster. 

Förlusterna hade inte kunnat utnyttjas mot överskott i koncernens andra 

ungerska bolag eftersom Ungern helt saknade regler om koncernutjämning. 

Dotterbolaget hade likviderats och menade därmed att samtliga möjligheter 

till avdrag i Ungern var uttömda, även om andra koncernbolag fortsatt bedrev 

verksamhet i landet. I sitt avgörande pekade Kammarrätten på denna faktor 

och ifrågasatte om det kunde strida mot etableringsfriheten att neka avdrag, 

eftersom ett ungerskt moderbolag inte heller hade kunnat utnyttja förlusten. 

Det enligt Kammarrätten rimligaste resultatet, med hänvisning till RÅ 2009 

ref 14, var att neka avdragsrätt.176 

5.3.2.2 Likvidationens avslutande 

 I ett avgörande från november 2014 bedömde Kammarrätten i Göteborg två 

frågor; när en likvidation ska anses avslutad och om kravet att moderbolaget 

ägt dotterbolaget till minst 90 % under hela den period som koncernavdrag 

ska medges för är förenligt med EU-rätten. Det svenska bolag som sökte 

avdrag hade likviderat ett danskt dotterbolag under 2010 och frågan var om 

koncernavdragsreglerna var tillämpliga, då de endast gäller likvidationer 

avslutade efter 30 juni 2010. Bolaget menade att likvidationen skulle anses 

avslutad enligt danska skatterättsliga regler, vilket skulle placera avslutet 

innan brytdatumet för koncernavdragsreglerna. Skatteverket menade istället 

att likvidationen skulle anses avslutad då dotterbolaget slutat existera och 

registrerats som upplöst i det danska bolagsregistret.177 

 

Kammarrätten tolkade likvidationskravet i 35 a kap. 5 § IL som ett sätt att 

säkerställa att förlusten verkligen är slutlig. Enligt rättens tolkning innebär 

detta att en förlust är slutlig först då bolaget upphört att existera. Eftersom de 

danska reglerna möjliggjorde två alternativa datum för när en likvidation 

skatterättsligt avslutats menade kammarrätten att de inte kunde läggas till 

grund för bedömningen av likvidationens avslutande, varför rätten istället 

vände sig till de danska associationsrättsliga reglerna. Bolaget ansågs därmed 

likviderat först då det registrerats som upplöst i bolagsregistret. 

 

I frågan om helägandekravet för de förluster som avdrag åberopas för menade 

kammarrätten att regeln visserligen inskränkte etableringsfriheten, men 

kunde berättigas. Om regelns proportionalitet konstaterade domstolen kort att 

bestämmelsens syfte är att förhindra överföringar av förlustbolag till svenska 

moderbolag inför en förestående likvidation och att regeln inte kunde anses 

gå utöver vad som är nödvändigt. 

                                                 
176 Se Kammarrätten i Göteborg, målnr. 1038-12. 
177 Se Kammarrätten i Göteborg, målnr. 1837-14. 
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Noterbart i målet är att den svenska associationsrätten i regel betraktar 

likvidationer som avslutade och bolaget upplöst vid den tidpunkt då 

likvidationens slutredovisning framläggs.178 

5.3.2.3 Koncernavdragsprövningen i svenska 
domstolar 

I de två fall som studerats ovan har två stora osäkerheter av stor relevans för 

den svenska lagstiftningen prövats; när ett bolag ska anses likviderat och hur 

slutliga förluster ska behandlas i de fall där koncernen bedriver verksamhet i 

den aktuella staten genom andra bolag men inte kan göra underskottsavdragen 

gällande där.  

 

Tidpunkten för likvidation i mål 1837-12 prövades både enligt skatterättsliga 

och associationsrättsliga regler. I kammarrättens tolkning av de svenska 

reglerna konstaterades dock att syftet med likvidationskravet är att bolaget 

ska ha upphört att existera. Denna faktor i samband med den danska 

skatterättens två alternativa datum för likvidationens avslutande resulterade i 

att associationsrättsliga regler användes. Enligt svensk rätt såsom den hittills 

tolkats krävs alltså att bolaget helt upphört genom att bortföras ur 

bolagsregistret, åtminstone i de fall där olika datum är tänkbara. Det verkar 

inte osannolikt att den associationsrättsliga regleringen även fortsatt kan 

tänkas utgöra grund för bestämmandet av likvidationens avslutande med 

hänsyn till att kammarrätten ansåg att dotterbolaget inte längre fick existera 

för att avdrag i Sverige skulle bli aktuellt.  

 

I den andra frågan, om närstående bolag i förlustbolagets hemviststat, har 

kammarrätten uppenbart gått på den av Regeringen tilltänkta linjen. Alla 

avdragsmöjligheter har således bortfallit när koncernen fortfarande bedriver 

verksamhet i den aktuella medlemsstaten. Någon egentlig tolkning av EU-

rättens hållning till detta krav har inte gjorts av kammarrätten, endast korta 

yttranden finns till ledning i målen. 

                                                 
178 Johansson, 2014, s. 343. 
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6 De svenska reglerna och EU-

rätten 

6.1 Förenlighet med EU-rätten 

6.1.1 Argument i doktrin 

Som tidigare anfört i kapitel 5 har lagstiftaren valt att inte anpassa 

koncernbidragssystemet till Marks & Spencer-målet och HFDs 

underkännande 2009. Istället har alltså en helt ny reglering införts som avses 

täcka de krav på gränsöverskridande förlustavdrag som EU-domstolen arbetat 

fram i praxis. Huruvida koncernavdragsreglerna är förenliga med EU-rätten 

har dock varit föremål för diskussion i doktrin sedan de infördes. Innan 

uppsatsens egen analys av situationen kommer därför ett urval av de argument 

som tidigare anförts framföras.  

 

Dahlberg menade redan 2009, då reglerna infördes, att de var EU-rättsligt 

tveksamma. Han pekade då bl.a. på att förlustbolaget måste vara ett utländskt 

bolag, vilket ställer krav på viss minimibeskattning. Dahlberg menar att det i 

EU-rättens praxis finns tydliga tecken på att låg beskattning i en annan 

medlemsstat inte berättigar inskränkningar av etableringsfriheten och att det 

därför skulle kunna vara i strid med EU-rätten att neka avdragsrätt för ett 

dotterbolags förluster på grund av att dotterbolaget lågbeskattas.179 

 

Romby konstaterar att de svenska koncernavdragsreglerna uttryckligen 

endast tillåter avdrag för direkt ägda dotterbolags förluster. Det är i hennes 

mening tveksamt om detta krav är förenligt med EU-rätten med tanke på att 

det i Marks & Spencer rörde sig om indirekt ägda dotterbolag.180 

 

Mindre säkert är också rättsläget vad gäller slutliga förluster när koncernen 

bedriver annan verksamhet i landet. De svenska reglerna begränsar 

avdragsrätten genom att uttryckligen kräva att ingen verksamhet bedrivs i 

dotterbolagets hemstat, varken av bolaget självt eller av annat bolag i 

intressegemenskapen. Väljemark konstaterar att de svenska reglerna baserats 

på de tolkningar av Krankenheim och K som HFD gjorde i Italiendomen181 

och som bekräftats i Kommissionen mot Förenade kungadömet. Inget av 

                                                 
179 Dahlberg, 2009, s. 808. 
180 Romby, 2015, s. 415. 
181 RÅ 2009 ref 14 
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målen inkluderade dock en situation där koncernen fortfarande bedrev annan 

verksamhet i landet men ändå inte kunde utnyttja förlusterna. Argumentet 

bygger därmed enligt Väljemark på att underskottet inte kunnat utnyttjas hos 

ett i hemstaten beläget koncernbolag på grund av att rättsliga möjligheter 

saknas, vilket i en analogitolkning av ovan nämnda fall skulle innebära att 

Sverige inte behöver bevilja avdrag.182  

6.1.2 Tillåtna regler enligt rådande rättsläge 

Frågan om dotterbolagets skattesats har aldrig lyfts av EU-domstolen, men 

det är i min mening ytterst tveksamt om en ytterligare inskränkning av 

etableringsfriheten skulle tolereras på grunden att förlustbolaget är 

lågbeskattat. Redan i Marks & Spencer har EU-domstolen trots allt resonerat 

kring förhindrande av skatteflykt och funnit att medlemsstaterna inte kan 

gardera sig mot just slutliga förluster. Dotterbolagets skattesats torde då inte 

spela någon egentlig roll, eftersom ett mer utstuderat skatteplaneringsuppsåt 

kan antas hindras redan i och med de övriga stränga kraven för avdragsrätt. 

Som det är idag får domstolen närmast anses ha lagt en miniminivå för 

gränsöverskridande förlustutjämning och det är min åsikt att en praktisk 

tillämpning av ett krav på minsta skattesats skulle riskera att helt dömas ut 

som oproportionerligt. 

 

Till de regler som enligt domstolens praxis bör kunna klassificeras som 

bekräftat proportionella hör kravet att dotterbolaget fortfarande ska ha en 

rättslig möjlighet i sin hemstat att utnyttja förluster, men att förlusterna ändå 

inte kunnat utnyttjas. Att medlemsstaterna inte behöver beakta underskott 

som blir slutliga endast på grund av en annan stats har domstolen klargjort i 

Krankenheim, K samt i Kommissionen mot Förenade kungariket. Risken att 

denna del av de svenska koncernavdragsreglerna skulle befinnas strida mot 

EU-rätten bör således helt kunna avfärdas.  

 

6.1.3 Regler där rättsläget är oklart 

Till de fall där rättsläget kan anses något mer oklart finns kravet att det inom 

moderbolagets intressegemenskap inte ska finnas något ytterligare bolag som 

bedriver rörelse i dotterbolagets hemviststat vid likvidationens avslutande. 

Denna situation har hittills inte direkt prövats i EU-domstolen och regelns 

tillåtlighet är därmed inte säkerställd. För att en koncernavdragssituation över 

huvud taget ska bli aktuell bör dock förutsättas att möjligheter för 

förlustbolaget att överföra förlusten till intressegemenskapens övriga bolag i 

                                                 
182 Väljemark, SvSkt 2015 s. 695 f. 
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medlemsstaten saknas, eftersom förlusten annars inte kan bli slutlig. Frågan 

är om en skattelagstiftning som nekar koncerngemensamma bolag med 

samma hemviststat möjlighet att utjämna förluster inom koncernen faktiskt 

utgör en sådan säregenhet som krävs enligt ovan nämnda rättsfall.  

 

Om de bristande möjligheterna beror på att regler för överföring av förluster 

mellan koncernbolag saknas i medlemsstaten torde regeln inte befinnas 

otillbörlig, eftersom det i så fall är säregenheter i den andra medlemsstatens 

skattelagstiftning som förhindrar utnyttjandet av förlusterna. I en sådan 

situation behöver Sverige i enlighet med bland annat K och Kommissionen 

mot Förenade kungariket inte medge avdrag. Ett rörelsebedrivande bolag i 

samma stat skulle, även om bolaget går med förlust och för närvarande inte 

kan tillgodogöra sig ytterligare förluster, med stor sannolikhet betraktas som 

en möjlighet att i framtiden utnyttja förlustbolagets underskott.  

 

Begränsningen till att endast förluster uppkomna under den tid då 

moderbolaget helägt dotterbolaget kan bli föremål för koncernavdrag är också 

intressant. Redan i propositionen anför Regeringen som nämnt ståndpunkten 

att regeln hindrar att förlustbolag överförs till svenska bolag i syfte att komma 

åt avdrag samt att fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna 

vore hotad utan begränsningen.183 Den enda möjliga slutsatsen är att 

Regeringen betraktar regeln som en inskränkning av etableringsfriheten som 

behöver rättfärdigas enligt ovan nämnda grund. Eftersom saken inte prövats 

av EU-domstolen är rättsläget dock oklart, men kravet tycks inte helt orimligt 

i beaktande av att handel med förlustbolag sannolikt skulle betraktas som ett 

sätt för företag att välja i vilken stat de ska göra avdrag gällande. Detta är 

något som EU-domstolen tydligt tagit avstånd från. 

 

En ytterligare regel som potentiellt kan komma att bedömas ofördelaktigt av 

EU-domstolen är kravet att underskottsbolaget har likviderats. Frågan har 

visserligen inte direkt prövats av EU-domstolen, men med hänsyn till de 

brittiska regler som bedömdes i Kommissionen mot Förenade kungariket kan 

det konstateras att det uppenbarligen finns mindre stränga regler för 

uppkomsten av slutliga förluster. I enlighet med proportionalitetsprincipens 

grundtanke om att använda den minst ingripande åtgärden bör de svenska 

reglerna anses otillbörligt långtgående i likvidationskravet. Rent praktiskt har 

dock domstolen inte alltid avkrävt medlemsstaterna den bästa lösningen och 

det är inte osannolikt att de svenska reglerna skulle hålla för en granskning. 

Som konstaterat ovan kan man fråga sig om likvidationskravet innebär någon 

praktisk skillnad för de skattskyldiga, eftersom minimikraven i vart fall 

tydligt uttalats vara att underskottsbolaget helt saknar inkomster både i nuet 

                                                 
183 Prop. 2009/10:194, s. 31 f. 
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och framtiden. Något tydligt alternativ är inte uppenbart inom ramen för 

Marks & Spencer i nuläget. 

 

6.2 Ekonomiskt perspektiv 

När koncernavdragsreglerna infördes valde lagstiftaren som tidigare nämnt 

att villkora avdragsrätten med att det förlusttyngda bolagets förluster blivit 

slutliga genom avslutad likvidation. Frågan kan dock ställas om detta krav är 

lämpligt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Kravet på likvidation leder till att ett utländskt dotterbolag helt måste överges 

om moderbolaget vill göra underskott i dotterbolaget gällande i Sverige. I en 

situation liknande den i den så kallade Italiendomen184, där ett förlusttyngt 

dotterbolags underskott hade prekluderats efter fem år av de italienska 

skattereglerna, finns alltså ett incentiv att prompt likvidera företaget i 

avdragssyfte. Samma resonemang har tidigare också förts av Boulogne & 

Šumrada Slavnić.185 Alternativet till att likvidera dotterbolaget kan då vara att 

underskotten helt bortfaller eftersom de inte kan nyttjas i dotterbolagets 

hemstat och inte heller hos moderbolaget i Sverige. 

 

Ett sådant incitament att likvidera förlusttyngda bolag är i sig inte fel om 

bolagets framtidsutsikter är bleka, eftersom det närmast vore kapitalförstöring 

att år efter år driva ett bolag allt längre utför ruinens brant. Om dotterbolaget 

däremot kan antas börja redovisa vinst inom loppet av några år ekonomiskt 

sett inte vara önskvärt att bolagets verksamhet helt måste läggas ned för att 

ge moderbolaget möjlighet att nyttja dotterbolagets underskott. Moderbolaget 

tvingas då värdera underskottet för att kunna väga det mot den vinst som 

dotterbolaget i framtiden kan tänkas inbringa. Ett moderbolag med större 

behov av underskottsavdraget kan då vara lockat att avveckla en verksamhet 

på god väg mot lönsamhet i syfte att tillgodogöra sig avdragsmöjligheterna 

och vinna en kortsiktig likviditetsvinst. 

 

Pezzella menar dock att argumentet om incentiv för likvidation är ohållbart, 

eftersom ett upphörande av verksamheten är ett drastiskt företagsbeslut som 

i sig medföra ekonomiska konsekvenser. Likvidationer som grundar sig helt 

i en vilja att tillförsäkra bolaget avdragsmöjligheter kan dessutom enligt 

Pezzella komma att angripas med skatteflyktsregler.186 De ekonomiska 

konsekvenserna av en likvidation blir otvivelaktigt en faktor som 

                                                 
184 Se RÅ 2009 ref 14, 5.2.2 ovan. 
185 Boulogne & Šumrada Slavnić, European Taxation 2012 s. 490. 
186 Pezzella, European Taxation 2014 s. 78. 
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moderbolaget måste ta med i beräkningen av värdet i dotterbolagets 

underskott, men det framstår likväl inte som omöjligt att värdet av 

underskottsavdragen för koncernen väger tyngre. För att vägra avdragsrätt i 

de fall där dotterbolaget faktiskt likviderats bör, sett till domstolens tolkning 

av rättfärdigandegrunden förhindrande av skatteflykt, närmast krävas att det 

rört sig om ett artificiellt upplägg avsett att ge moderbolaget avdragsrätt. 

 

Det bör också konstateras att lagstiftaren haft skäl för likviditetskravet. Så 

länge bolaget finns kvar kan verksamheten återupptas i samma dotterbolag 

och leda till en situation där koncernavdrag beviljats men sedan måste 

återföras. Detta skulle i så fall kräva stora administrativa insatser för att 

bevaka vad som händer med bolag där koncernavdrag gjorts gällande. 

Likvidationskravet ger också Skatteverket en möjlighet att enkelt bedöma om 

koncernavdrag kan beviljas och kan därför antas innebära ha ytterligare 

administrativa vinster. 

 

En alternativ lösning skulle troligen förutsätta en mindre specifikt formulerad 

lagstiftning, där rättstillämparen ges större utrymme att utifrån EU-

domstolens praxis bedöma när slutliga förluster faktiskt föreligger. Det är i 

min mening tveksamt om skillnaden i praktiken skulle bli stor, eftersom 

företagen fortfarande måste visa att bolaget inte kan få några framtida 

inkomster. Detta krav borde vara mycket svårt att uppfylla utan likvidation 

och frågan är då om det verkligen är ekonomiskt sunt att belasta domstolarna 

ytterligare.  
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