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Summary 

The Swedish interest deduction limitation rules compatibility with EU-law 

have been criticized for a long time. The rules are applicable to intra-group 

loans and are aimed to both protect the Swedish Tax base and to prevent tax 

avoidance through the use of artificial arrangements. 

 

According to the preparatory works the purpose of the rules was not to 

target groups of companies within Sweden. This is because such companies 

typically have access to Swedish intra-group transfers. When profits easily 

can be transfered through intra-group transfers, there is no point in using an 

artificial interest arrangement for the same result. Consequently the rules 

were overwhelmingly used when a cross-border element was present. 

 

Since the judgment from the European Court of Justice in the Lexel-case, it 

is settled that the Swedish rules applicable at the time were not compatible 

with the freedom of establishment. This paper partly aims to go through the 

different conditions that played an important role in the judgment. To 

achieve this purpose both the Swedish rules and the relevant areas of EU-

law will be examined. 

 

The Swedish interest deduction limitation rules reviewed by the European 

Court of Justice have been replaced and are no longer in force. The new 

rules share many similarities however and the Lexel-case is therefore 

expected to also effect the interpretation of the new rules, to what extent 

remains to be seen. In the event that the new rules could be justified by the 

need to prevent tax avoidance, it is still possible that they would not pass the 

proportionality test. 

 

Finally this paper also discusses the available legal remedies following a 

new judgment from the European Court of Justice. 
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Sammanfattning 

De svenska ränteavdragsbegräsningsreglernas förenlighet med EU-rätten har 

varit föremål för kritik sedan en lång tid tillbaka. Reglerna är tillämpliga på 

koncerninterna lån och syftar till att motverka både skatteflykt och att den 

svenska skattebasen eroderas genom fiktiva och konstlade upplägg. 

 

Enligt reglernas förarbeten fanns ingen avsikt att reglerna skulle träffa 

koncerner hemmahörande i Sverige. Detta eftersom dessa koncerner 

generellt sett har rätt till koncernbidrag. När samma resultat eller 

vinstförflyttning kunde uppnås koncernbidrag fanns inga motiv att utnyttja 

ett fiktivt ränteupplägg. Reglerna tillämpades alltså till övervägande stor del 

på situationer med ett gränsöverskridande inslag. 

 

Sedan avgörandet i EU-domstolen i Lexel-målet är det fastställt att de då 

gällande reglerna inte var förenliga med etableringsfriheten. Denna uppsats 

syftar delvis till att redogöra för vad som låg till grund för detta avgörande. 

För att uppnå detta syfte behandlas de aktuella svenska reglerna, tillämplig 

EU-rätt och hur båda regelverken förhåller sig till varandra. 

 

De ränteavdragsbegränsningsregler som EU-domstolen har tagit ställning 

till är inte längre gällande rätt. De nya reglerna är dock väldigt lika och 

Lexel-målet kan därför antas ha betydelse även för de nya reglernas 

tillämpning, till vilken utsträckning återstår att se. I de fall reglerna skulle 

kunna rättfärdigas med exempelvis behovet av att motverka skatteflykt så är 

det möjligt att reglerna ändå inte uppfyller kravet på proportionalitet. 

 

Avslutningsvis behandlar uppsatsen också några rättsmedel som är 

tillgängliga med anledning av ett nytt avgörande från EU-domstolen.  
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Förkortningar 

 

Art. Artikel 

ATAD Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 

2016 om fastställande av regler mot 

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion (Anti-Tax Avoidance 

Directive) 

BEPS Base erosion and profit shifting 

EBITDA  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization (inkomster före finansiella 

poster, skatter, av- och nedskrivningar) 

EU   Europeiska Unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FPL  Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 

LAFD Lag (1971:289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (Organisation for Economic Co-

operation and Development) 

SFS  Svensk författningssamling 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

P.  Paragraf/punkt 

Prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

RF  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform 

SFL  Skatteförfarandelag (2011:1244) 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sedan 2009 har Sverige haft regler med syfte att begränsa möjligheten att, 

inom en intressegemenskap, flytta vinster med hjälp av lån och 

räntekostnader. Utgångspunkten för regelverket är att ett fiktivt 

ränteupplägg utan ekonomisk förankring inte ska kunna medföra 

skatteförmåner eller innebära att den svenska skattebasen urholkas. 

 

Reglerna har genomgått förändringar och införts i nya tappningar 2013 och 

2019, och kallas numera de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna. Detta 

eftersom Sverige sedan den 1 januari 2019 också infört de så kallade 

generella reglerna från skatteflyktsdirektivet1 (ATAD).2 

 

Vad gäller de riktade ränteavdragsbegräsningsreglerna har deras förenlighet 

med EU-rätten ifrågasatts sedan en lång tid tillbaka. Kritiken har dock 

genomgående tillbakavisats från svensk sida. Reglerna är kontroversiella 

eftersom de nästan uteslutande träffar gränsöverskridande situationer.3 

 

Ett av de bolag som inte fick sina ränteavdrag beviljade med anledning av 

de då gällande 2013 års regler var det svenska bolaget Lexel AB. Lexel hade 

ränteutgifter till ett franskt bolag inom samma koncern och drev sitt fall hela 

vägen till EU-domstolen, via ett förhandsavgörande från Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD). Den 20 januari 2021 föll domen i målet och 

de svenska reglerna bedömdes då vara oförenliga med EU-rätten.4 

 

 
1 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om 

fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar 

på den inre marknadens funktion. 
2 Se SFS (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
3 Se kapitel 2. De svenska reglerna och kapitel 4. Reglernas förenlighet med EU-rätten. 
4 Mål C-484/19, Lexel. 
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Som författare väcktes mitt intresse för denna fråga just av dess aktualitet. 

Fallet är omnämnt i media och enligt ett uttalande från Skatteverket kan 

effekterna av avgörandet medföra ett skattebortfall på 4 miljarder kronor.5 

Fallet har under våren 2021 också behandlats i flera skatterättsliga 

sammanhang och seminarier.6 Efter deltagande som åhörare på 

Skatterättsliga klubbens digitala möte växte mitt intresse ytterligare. 

Diskussionen vid mötet bidrog till att bredda min förståelse av den 

argumentation och de omständigheter som redovisas i domskälen.   

 

Mot denna bakgrund är uppsatsen skriven. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska riktade 

ränteavdragsbegränsningsreglerna förhåller sig i en EU-rättslig kontext. 

Med anledning av EU-domstolens avgörande i Lexel-målet väcks också 

frågan vilka rättsmedel som finns tillgängliga för de som fått nekade 

ränteavdrag och befinner sig i en liknande situation. För att uppnå dessa 

syften avser uppsatsen att besvara frågeställningarna nedan; 

 

• Vad ligger till grund för EU-domstolens avgörande avseende 2013 års 

regler? 

 

• Kan de nu gällande 2019 års regler anses vara förenliga med EU-rätten? 

 

• Vilka möjligheter finns att få avdrag beviljat i efterhand med anledning av 

ett nytt avgörande från EU-domstolen? 

 

 
5 Se Sydsvenskan 2021-01-21; Dagens Juridik 2021-01-22. 
6 Här åsyftas bland annat Skatterättsligt forum (Uppsala) 2021-03-15, Lunds skatteakademi 

(Lund) 2021-03-17 och Skatterättsliga klubben (Stockholm) 2021-04-20. 
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1.3 Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar utgås i första hand från en 

rättsdogmatisk metod. Med detta innebär att beskriva gällande rätt och söka 

svar i de allmänt accepterade rättskällorna. Det vill säga den hierarkiska 

ordning som innehåller lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.7 

Med anledning av frågeställningarnas karaktär avser uppsatsen att i 

huvudsak beskriva det nuvarande rättsläget, det vill säga en de lege lata-

utredning.8 Av den rättsdogmatiska vetenskapliga metoden följer också att 

en kritisk analys ska göras.9 

 

Eftersom uppsatsens syfte och frågeställningar i hög grad behandlar EU-

rätten, behöver den traditionella rättsdogmatiska metoden kompletteras med 

en EU-rättslig metod. Detta då EU-rätten är en autonom och övergripande 

rättsordning och således krävs en egen metod för tolkning av EU-rättskällor 

och den säregna normhierarki som förekommer där.10 En nationell domstol 

får till exempel inte tillämpa en nationell regel när domstolen finner att 

denna regel står strid med EU-rätten.11 Till stor del är det också EU-

domstolen som utvecklat EU-rätten och dess rättsprinciper genom tolkning 

av fördragen.12 Vidare är förarbeten av betydligt mindre betydelse vid en 

EU-rättslig metod, de används i första hand bara för att följa 

lagstiftningshistoriken.13 

 

Sammanfattningsvis utgår uppsatsen därför både från av ett allmänt kritiskt 

perspektiv och från ett internationellt perspektiv. 

 
7 Kleineman, s. 21 ff.; Sandgren, Claes s. 49. 
8 Kleineman, s. 36 f.            
9 Jareborg, s. 3 f. 
10 Reichel, s. 109 ff. 
11 Hettne & Otken Eriksson, s. 173. 
12 Bernitz, s. 188. 
13 Bernitz, s. 211 f. 
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1.4 Material och forskningsläge 

För diskussionen kring de svenska reglerna har uppsatsens utgångspunkt, 

utöver själva lagstiftningen, varit både förarbeten och doktrin. Vad gäller 

doktrinen har här Lodins m.fl. verk Inkomstskatt: En lärobok i skatterätt Del 

2 haft en betydande men inte uteslutande roll. Inledningsvis refereras till två 

tidningsartiklar som källa vilket endast är i syfte att väcka läsarens intresse. 

 

För att besvara uppsatsens EU-rättsliga frågeställningar har stor vikt lagts 

vid EU-domstolens praxis men också EU-rättslig doktrin. Inom det EU-

rättsliga området, och så även gällande nationella skattereglers förenlighet 

med etableringsfriheten, är forskningen mycket omfattande. Även 

kopplingen till de svenska ränteavdragsbegräsningsreglerna är behandlad i 

flertalet vetenskapliga artiklar publicerade av bland annat Skattenytt och 

IBFD, vilka kommer redogöras för nedan. 

 

Avseende forskning som också behandlar utfallet i Lexel-målet finns det 

betydligt mindre litteratur och doktrin att tillgå. Detta i kombination med 

osäkerheten kring målets betydelse för de nu gällande 2019 års regler ökar 

uppsatsens relevans. 

 

Cronebergs avhandling från 2021, Att motverka skatteflykt, angränsar till 

uppsatsämnet, särskilt vad gäller just motverkandet av skatteflykt som 

rättfärdigandegrund i EU-domstolen. Avhandlingen har dock i huvudsak ett 

annat fokus och behandlar generella skatteflyktsregler och ATAD. 

1.5 Avgränsningar 

Med anledning av begränsat utrymme ligger fokus på hur de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna förhåller sig till etableringsfriheten inom 

EU. Frågan huruvida de också skulle kunna aktualisera den fria rörligheten 

för kapital, och således omfatta också räntebetalningar till tredje land, är en 

intressant infallsvinkel som sparas till en annan uppsats. 
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Av samma skäl har uppsatsen bara mycket kortfattat behandlat ATAD och 

de generella reglerna där avseende räntor. Den del av ATAD som behandlar 

generella skatteflyktsregler14 och övriga EU-rättsliga direktiv inom området 

av direkta skatter behandlas inte alls. Dessutom uteblir också en diskussion 

kring innebörden av begreppen väsentlig skatteförmån och vad som är 

affärsmässigt motiverat, vilka också är begrepp som förekommer i de 

generella skatteflyktsreglerna. Andra områden vilka redogörs för i ytterst 

begränsad omfattning är utvecklingen inom OECD och BEPS-projektet 

samt EU-rättens ”wholly artificial arrangements” eller på svenska, rent 

fiktiva/ konstlade upplägg.  

 

En avslutade avgränsning kopplas till den sista frågeställningen vad gäller 

diskussion kring andra möjligheter till kompensation, så som exempelvis 

skadestånd på grund av en medlemsstats överträdelser av EU-rätten. Det har 

inte funnits utrymme att också behandla detta. 

1.6 Termer och uttryck 

För att smidigt kunna navigera sig kring ämnet och dess komplicerade 

karaktär har det krävts vissa förenklande uttryck. De mest betydande av 

dessa redogörs för här. För att uppmärksamma läsaren förekommer det 

löpande i uppsatsen också kursivering av vissa centrala begrepp.  

 

Med EU-rätten avses här delvis hela det gemensamma övergripande 

rättsordningen inom EU, men i synnerhet också den aktuella frihet som 

uppsatsen behandlar – etableringsfriheten15. Detta i ett skatterättsligt 

sammanhang. 

 

Med de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna, alternativt de generella 

reglerna, avses den del av 2019 års regler som implementerats från ATAD. 

 
14 De generella ränteavdragsbegränsningsreglerna är inte att förväxla med de generella 

skatteflyktsreglerna, jfr art. 4 och 6 ATAD. 
15 Se artikel 49 och 54 FEUF. 
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Med de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna, alternativt de riktade 

reglerna, avses 2009, 2013 och 2019 års regler, vilka kommer redogöras för 

utförligare nedan. 

 

Undantagsregeln och nya undantagsregeln är de lagrum i 2013 respektive 

2019 års regelverk som är av särskilt intresse för uppsatsen och i Lexel-

målet. Genom dessa regler kan varierande grader av fiktiva upplägg nekas 

ränteavdrag. 

 

Begreppet koncernbidrag används ibland för att också beskriva andra 

länders motsvarande system för att skapa en resultatutjämnande skatteenhet 

på koncernnivå, trots att systemen i många fall väsentligen skiljs åt från 

varandra. 

 

Vid behandlandet av förfaranden i bland annat EU-domstolen används 

”Sverige” i betydelsen den svenska regeringen och i något fall också 

Skatteverket.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med två kapitel vilka innehåller en redogörelse av svensk 

rätt respektive EU-rätten. I båda dessa kapitel ligger fokus på de rättsregler 

som har betydelse för besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 

 

I det fjärde kapitlet sätts de svenska reglerna i relation till de EU-rättsliga 

bestämmelserna. I synnerhet är det också Lexel-målet som behandlas.  

 

Det femte och något fristående kapitlet redogör för tillgängliga rättsmedel. 

Kapitlet är avsett att handla uppsatsens tredje frågeställning. 

 

I det sjätte och sista kapitlet görs en sammanfattande presentation av 

uppsatsens slutsatser. Frågeställningarna fångas upp och utrymme ges för 

egen analys och egna reflektioner. 
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2 De svenska reglerna 

Med hänvisning till vad som redan diskuterats under avgränsningar 

behandlas i detta kapitel i huvudsak de riktade reglerna. 2013 års regler som 

tillämpades i Lexel-målet och de nu gällande 2019 års regler är de två 

regelverk som behandlas mer i detalj.   

2.1 Inledning 

Avseende inkomstbeskattning för näringsverksamhet följer av 16 kap. 1§ 

inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) att endast utgifter med koppling till 

skattepliktiga inkomster är avdragsgilla. I paragrafens andra mening regleras 

att ränteutgifter är avdragsgilla även om de inte är sådana utgifter som avses 

i första meningen. Räntekostnader har alltså en särställning och huvudregeln 

är att de alltid är avdragsgilla. 

 

Den första begränsningen till denna långtgående avdragsrätt infördes 2009. 

Skälen hittas i förarbetena och det som uttrycktes var ett behov skydda den 

svenska skattebasen och att motverka utbredd skatteplanering mellan bolag 

inom en och samma intressegemenskap.16 Ett exempel på den 

skatteplanering som avsågs var så kallade räntesnurror där dotterbolag 

såldes inom en koncern med hjälp av finansiering från koncerninterna lån.17 

Det faktum att Sverige inte tar ut någon källskatt på gränsöverskridande 

ränteutbetalningar var också en bidragande faktor till det ökade behovet av 

att skydda skattebasen.18 

 

 

 
16 Prop. 2008/09:65, s. 43. 
17 Lodin m.fl., s. 352. 
18 Brokelind, s. 13. 
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2.2 2013 års regler 

När 2013 års regler infördes var det med syftet att på ett mer effektivt sätt 

skydda den svenska skattebasen ytterligare.19 Som utgångspunkt, enligt då 

gällande 24 kap. 10 b § IL, var räntekostnader inom en koncern inte 

avdragsgilla. I de efterföljande paragraferna reglerades undantag då avdrag 

ändå kunde beviljas.20  

 

Ett av dessa undantag hittades i 24 kap. 10 d § första stycket IL och kallades 

tioprocentsregeln. Enligt denna regel var räntan avdragsgill så länge den 

beskattades med minst 10 procent. Ett ytterligare undantag fanns i 24 kap. 

10 e § IL, också kallad ventilen. Enligt ventilen kunde räntan under vissa 

förutsättningar vara avdragsgill även om den beskattades med en skattesats 

lägre än 10 procent, förutsatt att skuldförhållandet var affärsmässigt 

motiverat. Enligt 10 e § tredje stycket IL, skulle dock särskilt beaktas, vad 

gäller ”affärsmässigheten”, om det rörde sig om ett förvärv av delägarrätter 

och detta också hade kunnat finansieras genom ett tillskott. Med andra ord 

en särskild restriktiv hållning vad gäller sådan underkapitalisering som 

också motverkas med de nu gällande generella reglerna från ATAD, vilket 

visas nedan. 

 

I 24 kap. 10 d § tredje stycket IL fanns den så kallade eller undantagsregeln 

till tioprocentsregeln. Enligt denna regel var ränteutgiften ändå inte 

avdragsgill om det huvudsakliga skälet bakom skuldförhållandet var att 

uppnå en väsentlig skatteförmån. Regeln är till förmån för staten, till 

skillnad från tioprocentsregeln och ventilen som är till förmån för den 

skattskyldige, och den kallas därför ibland också den omvända 

ventilen.21Vad gäller ”det huvudsakliga skälet” ska det enligt förarbetena 

förstås som 75 procent eller mer.22 

 
19 Prop. 2012/13:1, s. 213 ff. 
20 För 2013 års regler, se SFS (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 
21 Dahlberg, s. 282. 
22 Prop. 2012/13:1, s 251. 
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2.3 2019 års regler 

Den 1 januari 2019 tillkom som ovan nämnt de generella 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Det äldre regelverket fick i samma stund 

benämningen de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna. För att kort 

summera de nya generella reglerna är de baserade på artikel 4 i ATAD och 

hittas i 24 kap. 21–29 §§ IL. De är generella i den benämningen att de alltid 

begränsar avdragsmöjligheten för ränteutgifter när det negativa räntenettot 

överstiger 30 procent av ett företags resultat enligt resultatmåttet EBITDA. 

Reglerna skyddar skattebasen genom att motverka underkapitalisering, det 

vill säga att bolaget finansieras till stor del genom lån i stället för andra 

finansieringsalternativ så som ägartillskott. Detta har sin grund i bristen på 

neutralitet där ränteutgifter är avdragsgilla samtidigt som utdelningar är 

skattepliktiga.23  

 

Trots de nya generella reglerna bedömdes det finnas ett behov att behålla de 

riktade reglerna för att säkerställa beskattningen hos större företag.24 Tanken 

var att en prövning först skulle göras mot de riktade reglerna för att sedan 

göras mot de generella reglerna.25  

 

2013 års regler är upphävda men de riktade reglerna har till stor del bevarats 

och fått nya paragrafer.26 Enligt 24 kap. 18 § första stycket IL är 

ränteutgifter avdragsgilla under vissa förutsättningar. Antingen ska räntan 

ha betalats till ett koncernbolag hemmahörande i ett land inom det 

europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), alternativt ett land Sverige 

har ingått skatteavtal med. I annat fall måste räntan tas upp för beskattning 

till minst 10 procent. Med andra ord en något förändrad version av 

tioprocentsregeln som bara tillämpas på situationer gentemot mot tredje 

land. 

 

 
23 Lodin m.fl., s. 348 f. 
24 Lodin m.fl., s. 352 f. 
25 Prop. 2017/18:245, p. 146. 
26 Lodin m.fl., s. 348 f. 
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2013 års undantagsregel återfinns något förändrad i 24 kap. 18 § andra 

stycket IL, hädanefter nämnd den nya undantagsregeln. Ränteutgifterna får 

dras av så länge inte skuldförhållandet har uppkommit så gott som 

uteslutande för att få en väsentlig skatteförmån inom koncernen. Här nämns 

alltså inte längre ”det huvudsakliga skälet” utan i stället används begreppet 

”uteslutande eller så gott som uteslutande”. Enligt förarbetena har det i och 

med införandet av de generella reglerna funnits ett behov av att se till att de 

riktade reglerna bara träffar rent fiktiva fall. I procentform uttrycks det som 

90–100 procent, jämfört med de tidigare 75 procent.27 

 

Ventilen i 2013 års regler återfinns i ny tappning i 24 kap. 19 § IL. 

Paragrafen är inte längre en ventil till den skattskyldige utan reglerar när 

ränteavdrag inte får göras. Här tas fortfarande sikte på affärsmässigheten 

och särskilt transaktioner och skuldförhållanden som rör förvärv av 

delägarrätter inom samma koncern.  

2.4 Kopplingen till 
koncernbidragsreglerna 

Reglerna om koncernbidrag återfinns i 35 kap. IL och mellan helägda 

koncernbolag möjliggör de resultatutjämning. Effekten blir att 

beskattningen inte blir högre än koncernens samlade resultat, vilket också är 

eftersträvansvärt ur en neutralitetssynpunkt.28 Det vill säga att ett ensamt 

bolag inte ska komma i ett bättre skattemässigt läge än en koncern av flera 

bolag. 

 

Med undantag för koncernavdrag för slutliga förluster, vilket ursprungligen 

är en konsekvens av Marks & Spencer-målet29, finns ovan möjlighet till 

resultatutjämning inte för utländska koncernbolag utan skattskyldighet i 

Sverige.30 

 
27Prop 2017/18:245 p. 184.; Lodin m.fl., s. 353. 
28 Lodin m.fl., s. 384 f. 
29 Mål C-446/03, Marks & Spencer. 
30 Se Lodin m.fl., s. 388 f.; 35 kap. 3 § IL.; 35 a kap IL. 
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I förarbetena till 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler hänvisas till 

koncernbidragsreglerna. Undantagsregeln som till förmån för staten reglerar 

en situation när ränteavdrag ändå ska nekas, bedöms inte vara tillämplig på 

inhemska koncerner där koncernbidragsrätt föreligger. Det finns ingen 

väsentlig skatteförmån för en koncern med koncernbidragsrätt genom att 

flytta vinster med fiktiva ränteupplägg sägs det.31 Med andra ord träffar den 

betungande undantagsregeln enbart koncerner utan koncernbidragsrätt och 

därför i hög grad också gränsöverskridande koncerner med bolag utan 

skattskyldighet i Sverige. 

 
31 Prop. 2012/13:1, s. 254, s. 272 f. och s. 334. 
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3 Aktuell EU-rätt 

3.1 Inledning 

Den EU-rättsliga regleringen inom skatteområdet varierar mellan de två 

olika skattetyperna. Den uppdelning som brukar göras är nämligen mellan 

direkta och indirekta skatter, där de senare handlar om mervärdesskatt och 

punktskatt medan de direkta skatterna typiskt sätt är inkomstskatter.32 Enligt 

art. 113 FEUF kan rådet enhälligt besluta om harmonisering av 

lagstiftningen inom de indirekta skatterna. För de direkta skatterna saknas 

denna möjlighet till harmonisering och området anses därför vara något av 

en nationell angelägenhet. Det alternativ som finns inom området av direkta 

skatter är i stället antagande av direktiv i enlighet med art. 115 FEUF.33 

 

I och med avoir fiscal-målet från 1986 är det dock klart att nationella 

bestämmelser kan angripas av EU-domstolen med hjälp av 

etableringsfriheten i FEUF-fördraget. Detta alltså även inom området för 

direkta skatter.34 Bristen på harmonisering innebar inte att medlemsländerna 

stod fria att utforma sin nationella skattelagstiftning hur som helst.35 

Etableringsfriheten som en grundläggande frihet följer av den fria 

rörligheten för personer, vilket är en av de fyra fria rörligheterna utöver den 

för varor, tjänster och kapital.36 Den fria rörligheten för kapital har en 

särställning och är också tillämplig mot tredje land.37 

 

En nationell domstol är skyldig att tillämpa EU-rätten vilken också har 

företräde framför nationell rätt.38 Under vissa förutsättningar finns det en 

skyldighet för en nationell domstol att begära ett så kallat 

förhandsavgörande från EU-domstolen. I ett sådant förhandsavgörande 

 
32 Påhlsson, s. 55. 
33 Påhlsson, s. 55. 
34 Mål 270/83, avoir fiscal. 
35 Ståhl, s. 70. 
36 Wattel, s. 35. 
37 Englmair, s. 55 ff. 
38 Adamczyk & Majdanska, s. 3. 
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prövas den nationella regeln ensamt och mindre hänsyn tas till 

sammanhanget och det nationella systemet av regler.39 Begärandet av ett 

förhandsavgörande regleras i art. 267 FEUF och viktigt att komma ihåg är 

att EU-domstolen inte på något sätt avgör målet mellan parterna, i stället 

handlar det om just tolkningen av den nationella regeln.40 Ett 

förhandsavgörande kan slutligen ogiltigförklara en nationella regel vilket 

innebär att den inte får tillämpas av den nationella domstolen.41 

 

För att avsluta detta avsnitt finns det också enligt art. 258 FEUF en 

möjlighet för EU-kommissionen att inleda en process mot en medlemsstat 

som inte bedöms uppfylla sina skyldigheter enligt fördragen. EU-

kommissionen skickar först en formell underrättelse till den berörda 

medlemsstaten som ges möjlighet att inkomma med svar. Slutligen kan detta 

övergå till ett överträdelseförfarande i EU-domstolen.42 

 

3.2 EU-domstolens typiska 
tillvägagångssätt 

När EU-domstolen granskar en nationell skatterättslig bestämmelse och 

huruvida den är förenlig med de EU-rättsliga grundläggande friheterna delas 

bedömningen i domskälen ofta upp i flera olika steg, så också i Lexel-

målet43, vilket kommer diskuteras utförligare i nästa kapitel. Först tas 

ställning till vilken av de grundläggande friheterna som är aktualiserad, 

därefter behandlas själva inskränkningen och huruvida den går att motivera 

eller rättfärdiga.44 

 

Avsnittet nedan följer bedömningens olika steg i samma ordning, med 

undantag för att denna uppsats redan utgår från att det är etableringsfriheten 

som är aktualiserad. 

 
39 Påhlsson,, s. 120. 
40 Schütze, s. 179 f. 
41 Bernitz, s. 253 f. 
42 Schütze, s. 192 ff. 
43 Mål C-484/19, Lexel, p. 31, 35, 43, 46. 
44 Croneberg, s. 302f. 



 17 

3.2.1 Inskränkning och jämförbar situation 

Som första steg tar EU-domstolen ställning till huruvida någon direkt eller 

indirekt diskriminering, alternativt annat hinder, föreligger.45 Även om det 

inte kan fastslås att ett bolag från ett annat EU-land diskrimineras av den 

nationella regeln kan en inskränkning också vara att ett inhemskt bolag 

hindras från att etablera sig utomlands.46 Denna typ av hinder eller negativ 

särbehandling, som gör det mindre attraktivt för ett bolag att bilda eller 

bibehålla exempelvis ett dotterbolag i ett annat EU land, är också en av EU-

domstolen bekräftad inskränkning.47 

 

För att det ska vara en inskränkning i etableringsfriheten behöver den 

påstådda negativa särbehandlingen också påvisas i objektivt jämförbara 

situationer. Det vill säga att den gränsöverskridande situationen är jämförbar 

med motsvarande inhemsk situation. Både en negativ särbehandling i 

jämförbara situationer och samma behandling i situationer som inte går att 

jämföra inskränker etableringsfriheten.48 

 

Angående vilka situationer som är jämförbara har EU-domstolen bland 

annat sagt att ett utländskt fast driftställe inte är i en jämförbar situation med 

ett utländskt dotterbolag, vad gäller rätten att ingå en skattemässig enhet.49 I 

ett annat fall rörande den finska motsvarigheten till koncernbidrag 

argumenterade Sverige för att ett utländskt koncernbolag inte var i en 

jämförbar situation med ett inhemskt, EU-domstolen kom dock till en 

motsatt slutsats.50 

 

 
45 Englmair, s. 63 f. 
46 Helminen, s. 93 f. 
47 Se mål C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 60–63 och mål C-324/00, Lankhorst-

Hohorst, p. 32. 
48 Englmair, s. 64 f. 
49 Mål C-337/08, X Holding, p. 38. 
50 Mål C-231/05, Oy AA, p. 33. 
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Gällande system motsvarande de svenska koncernbidragen har EU-

domstolen konsekvent sagt att inhemska och utländska koncernbolag 

befinner sig i en jämförbar situation.51  

3.2.2 Rättfärdigandegrunder 

En inskränkning i etableringsfriheten kan under vissa omständigheter 

rättfärdigas. Rättfärdigandegrunder hittas direkt i FEUF, kopplade till bland 

annat allmän ordning, säkerhet och folkhälsa, medan andra är grunder är 

utvecklade genom EU-domstolens praxis.52 Inom området för direkta skatter 

har EU-domstolen aldrig accepterat FEUF:s rättfärdigandegrunder, i stället 

är det praxis som är avgörande.53 

 

Genom den så kallade rule of reason-doktrinen, vilken följer av Gebhard-

målet54, kan EU-domstolen ta ställning till om en inskränkning ska kunna 

rättfärdigas. De krav som ställs är att regeln ska vara tillämplig på ett icke-

diskriminerade sätt, den ska vara motiverad av ett trängande allmänintresse 

och den måste dessutom vara både ändamålsenlig och proportionerlig.55 

 

Två accepterade grunder som EU-domstolen utvecklat är motverkandet av 

skatteflykt och behovet att bevara fördelningen av beskattningsrätten.56 Vad 

gäller motverkandet av skatteflykt är det bara regler som träffar rent 

konstlade eller fiktiva upplägg som går att rättfärdiga.57 En för trubbig regel, 

till förmån för staten, är alltså inte tillåten.  

 

Behovet att bevara fördelningen av beskattningsrätten har använts för att 

rättfärdiga att resultatutjämningssystem, så som koncernbidrag, bara får 

utnyttjas av bolag med hemvist eller skattskyldighet i det aktuella landet. 

Som rättfärdigandegrund tillkom den först i Marks & Spencer-målet, nämnt 

 
51 Englmair, s. 66 f. 
52 Ståhl, s. 147. 
53 Englmair, s. 75. 
54 Mål C-55/94, Gebhard. 
55 Påhlsson, s. 65. 
56 Croneberg, s. 303. 
57 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 51. 
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ovan.58 När en rättfärdigandegrund inte är tillräcklig, förekommer det också 

att de används i kombination, vilket bland annat gjordes i SGI-målet där just 

risken för skatteflykt användes tillsammans med den välavvägda 

fördelningen av beskattningsrätten.59 Dessa rättfärdigandegrunder ovan ska 

särskiljas från en grund som vid upprepade tillfällen inte har accepterats av 

EU-domstolen, nämligen skyddandet av en medlemsstats skattebas.60 

3.2.3 Proportionalitet 

Avslutningsvis måste hänsyn också tas till de två sista kriterierna i rule of 

reason-doktrinen. Det vill säga att den nationella regeln måste vara 

ändamålsenlig och inte gå utöver vad som är nödvändigt, vilket också kallas 

kravet på proportionalitet.61 I Marks & Spencer-målet ansågs det inte 

proportionerligt att en gränsöverskridande koncern nekas avdrag för de 

utländska dotterbolagens slutliga förluster.62 

 

Gällande exitskatt fann EU-domstolen att reglerna i sig gick att rättfärdiga 

men att det var oproportionerligt att kräva skattens inbetalning direkt vid 

utflyttningen. Med hänsyn till effekterna för ett bolags kassaflöde vore det 

mer proportionerligt att erbjuda uppskjuten betalning av skatten.63 

 

Ytterligare ett exempel är när bevisbördan är flyttad till den skattskyldige. 

Ligger det på den skattskyldige att bevisa att en transaktion inte är ett rent 

konstlat upplägg, är regeln inte proportionerlig.64 EU-domstolen har i SIAT-

målet konstaterat att en sådan regel i Belgien inte uppfyllde kraven på 

rättssäkerhet och därför inte heller var proportionerlig.65 

 

 

 
58 Englmair, s. 79. 
59 Mål C-311/08, SGI, p. 69. 
60 Ståhl, s. 151. 
61 Påhlsson, s. 65. 
62 Mål C-446/03, Marks & Spencer, p. 55. 
63 Mål C-371/10, National Grid Indus, p. 86. 
64 Brokelind & Wattel, s. 348. 
65 Mål C-318/10, SIAT, p. 55–59. 
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4 Reglernas förenlighet med 
EU-rätten 

Detta kapitel avser att redogöra för diskussionen kring de svenska reglernas 

förenlighet med EU-rätten. Kapitlet är någorlunda kronologiskt och avslutas 

med ett kort framåtblickande del, vars diskussion delvis plockas upp igen i 

uppsatsens avslutande kapitel. 

4.1 Inledande bakgrund 

2011 hade HFD att pröva de då gällande 2009 års regler i ett sammanslaget 

mål om fem fall. I inget av fallen ansågs reglerna strida mot EU-rätten och 

något förhandsavgörande hos EU-domstolen inhämtades heller inte.66   

 

Förenligheten med EU-rätten behandlades i förarbetena. I förarbetena till 

2013 års regler hänvisas till domen från HFD ovan, men också till 

regeringens tidigare bedömning i förarbetena till 2009 års regler. Det ansågs 

inte handla om jämförbara situationer och reglerna var därför inte i strid 

med EU-rätten.67 I förarbetena till 2019 års regler görs heller inte någon ny 

översyn av förenligheten med EU-rätten, i stället hänvisas till 2013 års 

förarbeten.68 

 

Den 26 november 2014 skickade EU-kommissionen en formell 

underrättelse till Sverige. EU-kommissionen ansåg att 2013 års regler inte 

var förenliga med EU-rätten.69 Sverige inkom med svar den 20 maj 2015 

och argumenterade för att reglerna var förenliga med EU-rätten, bland annat 

genom att hänvisa till den bedömning som gjorts i lagens förarbeten.70 

Vidare behandlades de olika stegen och det ansågs inte föreligga någon 

negativ särbehandling, situationerna var inte jämförbara och i vilket fall så 

 
66 HFD 2011 ref. 90 I-V. 
67 Prop. 2012/13:1 s. 269 f. 
68 Prop 2017/18:245, s. 365. 
69 Kommissionen mot Sverige, formell underrättelse, överträdelse nummer 2013/4206. 
70 Fi2014/4205, s. 3 f. 
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kunde reglernas sammanfattningsvis ändå rättfärdigas. Vad gäller 

jämförbarheten ansågs att de svenska reglerna för koncernbidrag var 

annorlunda från systemen förekommande i andra länder.71 

4.2 Kort om diskussionen i doktrinen 

2013 års regler har också kritiserats i doktrinen. Det fanns förväntningar på 

HFD att begära ett förhandsavgörande, vilket inte gjordes 2011 när 2009 års 

regler prövades. Bakgrunden till kritiken var i huvudsak den utveckling som 

skett inom EU-rätten.72  

 

Med anledning av kommissionens formella underrättelse väcktes ytterligare 

kritik, även där ansågs reglerna oförenliga med gällande rättspraxis från EU-

domstolen.73 Reglerna ansågs också problematiska eftersom det för 

räntebetalningar till andra länder fanns en presumtion rörande skatteflykt. 

Fastän denna presumtion gick att motbevisa ansågs det svårt att förena 

reglerna med kravet på proportionalitet när inte uteslutande rent fiktiva fall 

träffades.74 

 

Det faktum att reglerna alltid aktualiseras vid gränsöverskridande situationer 

och då kräver av den skattskyldige att bevisa affärsmässigheten och 

frånvaron av ett konstlat upplägg ansågs svårt att förena med 

etableringsfriheten.75 

 

 

 
71 Fi2014/4205, s. 20 ff. 
72 Ohlsson, s. 654. 
73 Väljemark, s. 213 f. 
74 Brokelind, s. 15 ff. 
75 Kollruss, s. 488. 
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4.3 Fallet Lexel 

4.3.1 Bakgrund 

Det svenska bolaget Lexel var en del av den större Schneider 

Electrickoncernen. Koncernen hade sitt huvudkontor i Frankrike men var 

verksam i flera länder. Inom Frankrike hade koncernen enligt fransk rätt 

bildat en skatteenhet bestående av ungefär 60 bolag. Under 2011 gjordes ett 

förvärv av aktier i ett av koncernens bolag, köpare var Lexel och förvärvet 

finansierades av ett koncerninternt lån från ett av koncernens dotterbolag i 

Frankrike. Räntan som betalades av Lexel till det franska dotterbolaget var 

skattepliktig i Frankrike, men den kunde kvittas mot den franska 

skatteenhetens sammantagna underskott.76 

 

Bolagsskatten var vid tidpunkten högre i Frankrike än i Sverige, 34,43 

procent jämfört med de svenska 22 procent. Som ovan nämnt togs dock 

ingen skatt ut i Frankrike, i stället minskade ränteintäkterna det 

skattemässiga underskottet.77 

 

Med hänvisning till undantagsregeln i 2013 års regler, beviljades Lexel inte 

avdrag för sina räntekostnader. Det ansågs att det huvudsakliga syftet med 

transaktionerna var att uppnå en väsentlig skatteförmån. Vad gäller 

förenligheten med etableringsfriheten ansågs att ingen inskränkning 

förekom, alternativt att den i vart fall kunde rättfärdigas. Efter att fallet fått 

prövningstillstånd till HFD inhämtades även då ett förhandsavgörande hos 

EU-domstolen.78 

4.3.2 Frågor uppe för prövning i EU-domstolen 

Hade Lexel haft räntekostnader till ett svenskt koncernbolag hade 

undantagsregeln inte varit tillämplig och avdrag hade därför beviljats.79  

 
76 Mål C-484/19, Lexel, p. 14–18. 
77 Mål C-484/19, Lexel, p. 21. 
78 Mål C-484/19, Lexel, p. 22–30. 
79 Se 2.4. Kopplingen till koncernbidragsreglerna. 
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EU-domstolen börjar med att konstatera att det därför föreligger en negativ 

särbehandling.80 

 

Vad gäller jämförbarheten konstaterade EU-domstolen att en helt inhemsk 

situation är objektivt jämförbar med den i det aktuella fallet.81 En 

hänvisning gjordes till tidigare praxis och det som ska beaktas vid 

bedömningen är den nationella regelns syfte och innehåll.82 

 

De rättfärdigandegrunder som behandlades var behovet att säkerställa 

fördelningen av beskattningsrätten och att bekämpa skatteflykt, samt båda 

grunderna i kombination.83 Avseende den första grunden ansågs att den inte 

täcker sådana räntor som i fallet. Vikten av att denna grunden inte ska 

förväxlas med skyddandet av skattebasen betonades, vilket inte är en 

godkänd rättfärdigandegrund.84 Gällande skatteflykt kunde inte heller den 

grunden godkännas då regeln inte träffade rent fiktiva upplägg.85 EU-

domstolen fann således att 2013 års regler stred mot etableringsfriheten. 

 

Vidare bekräftades att de fördelar som kommer av att beskattas som en 

skattemässig enhet och således berättigas tillgång till koncernbidrag, måste 

särskiljas från andra fördelar, så som att få avdrag för räntekostnader.86 Att 

dessa fördelar ska prövas separat följer också av tidigare domar.87  

 

Lexel framförde även två argument som aldrig behandlades av EU-

domstolen. Det första avsåg förhållandet att räntan hade varit 

marknadsmässig och att anledningen till att den inte beskattades i Frankrike 

var på grund av underskott där. Ränteinkomsterna minskade de 

skattemässiga underskottet i Frankrike och i själva verket var 

bolagsskattesatsen högre i Frankrike än i Sverige. Därför ansåg Lexel att det 

 
80 mål C-484/19, Lexel, p. 41. 
81 Mål C-484/19, Lexel, p. 44. 
82 Se förenade målen C398/16 och C-399/16, X och X, p. 33. 
83 Mål C-484/19, Lexel, p. 71. 
84 Mål C-484/19, Lexel, p. 67. 
85 Mål C-484/19, Lexel, p. 56. 
86 Mål C-484/19, Lexel, p. 63–65. 
87 Se exempelvis förenade målen C398/16 och C-399/16, X och X p. 40. 
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inte handlade om någon väsentlig skatteförmån.88 Vad gäller Skatteverkets 

tolkning av begreppet väsentlig skatteförmån har den också blivit föremål 

för kritik. Begreppet blir i huvudsak aktuellt först när det är konstaterat att 

den svenska skattebasen urholkas.89 

 

Det andra argumentet framfört av Lexel, vilket heller aldrig aktualiserades, 

var att reglerna i vart fall inte var proportionerliga och att de gick längre än 

vad som krävdes. Enligt Lexel hade regel som uppfyllt kravet på 

proportionalitet erbjudit en möjlighet till uppskjutet ränteavdrag, tills dess 

att det franska bolaget börjat redovisa en vinst.90 

4.4 En liten avslutande framåtblick 

Den 22 mars 2021 meddelades HFD:s dom i Lexel-målet. Överklagandet 

bifölls och avdrag för ränteutgifterna beviljades. I övrigt behandlades inte de 

EU-rättsliga frågorna utöver vad som redan förekommit i EU-domstolen.91 

Frågan kvarstår vilken effekt avgörandet kommer ha på den nya 

undantagsregeln i 2019 års regler.  

 

Ändringen från det huvudsakliga skälet till det så gott som uteslutande 

skälet, vilken har diskuterats ovan, är möjligtvis inte tillräcklig för att uppnå 

förenlighet med EU-rätten. Det finns fortfarande en risk att regeln inte 

enbart träffar konstlade upplägg och vidare har det ifrågasatts om det 

fortfarande finns ett behov av de riktade reglerna efter införandet av de 

generella reglerna.92 En fråga som kvarstår är också huruvida en 2019 års 

regler skulle uppfylla kravet på proportionalitet. 

 

 

 

 
88 HFD:s begäran om inhämtande av förhandsavgörande 2019-06-05, mål 4849–18 och 

4850–18, p. 31. 
89 Deij, s. 255 f. 
90 HFD:s begäran om inhämtande av förhandsavgörande 2019-06-05, mål 4849–18 och 

4850-18, p. 42. 
91 HFD 2021 not. 10 
92 Dahlberg, s. 290 f. 
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5 Något om tillgängliga 
rättsmedel 

5.1 Inledning 

Ett förhandsavgörande är bindande och är inte uttryck för nya gällande 

regler, i stället ger förhandsavgörandet uttryck för en tolkning av den redan 

befintliga EU-rätten.93 EU-fördragen innehåller ingen bestämmelse om 

förhandsavgörandets rättsliga betydelse. Dess bindande status har vuxit fram 

ur EU-domstolens praxis.94 

 

Även om det inte gjordes i Lexel-målet finns det en möjlighet för EU-

domstolen att begränsa ett förhandsavgörande effekter i tiden. Med detta 

förstås att avgörandet inte ska ha retroaktiv verkan. Ett exempel på när 

effekterna begränsas är för att lindra särskilda ekonomiska konsekvenser.95 

Ett annat skäl har varit för att säkerställa rättssäkerheten och 

förutsebarheten.96 

 

Rätten att återfå skatt inbetald i strid med EU-rätten kallas restitution. 

Förutsättningarna för restitution regleras helt nationellt och saknar EU-

rättsliga bestämmelser, men de nationella reglerna för återbetalning får inte 

göra det orimligt svårt för den enskilde att ta vara på sin rätt. Detta är ett 

uttryck av effektivitetsprincipen inom EU-rätten.97 Vad gäller begäran av 

omprövning har det ansetts förenligt med EU-rätten att begränsa tiden till tre 

år.98 

 
93 Schütze, s. 180. 
94 Bernitz, s. 253. 
95 Murauskas, s. 86. 
96 Lang, s. 6 f. 
97 Ståhl, s. 58f. 
98 Ståhl, s. 60. 
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5.2 Omprövning 

Omprövning av beslut om slutlig skatt är en central del av skatteförfarandet 

och regleras i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). En 

omprövning kan göras både på initiativ av den skattskyldige och av 

Skatteverket.99 Enligt 66 kap 7 § SFL är huvudregeln att en begäran om 

omprövning måste ha inkommit till Skatteverket senast det sjätte året efter 

utgånget kalenderår, alltså avseende det år som begärts omprövning för. 

Gällande omprövningar på Skatteverkets initiativ görs åtskillnad beroende 

på om beslutet är till fördel eller nackdel för den skattskyldige.100 Med 

anledning av vad som behandlats ovan kan konstateras att den svenska 

omprövningstiden om sex år är förenlig med EU-rätten. 

 

Rätten till omprövning är begränsad gällande frågor som redan prövats i 

domstol enligt 66 kap. 3 § SFL. Enligt 66 kap. 3 § andra stycket SFL gäller 

detta dock inte domar som står i strid med ett nytt avgörande från HFD. 

Detta undantag innebär att den skattskyldige inte kommer i en sämre sits av 

att ha överklagat ett beslut från Skatteverket, i händelse av ny praxis från 

HFD.101 

5.3 Resning 

Resning är ett så kallat extraordinärt rättsmedel och betyder att ett ärende 

kan prövas på nytt trots att det vunnit laga kraft.102 Till skillnad från för 

omprövningar finns det ingen tidsram eller bortre gräns för när resning 

måste sökas.103 Enligt 11 kap. 13 § regeringsformen (RF) beviljas resning av 

HFD, med undantag från vissa fall då resning också kan beviljas av 

kammarrätterna enligt 8 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 

(1971:289) (LAFD). 

  

 
99 Lodin m.fl., s. 645 f. 
100 Lodin m.fl., s. 646 f. 
101 Lodin m.fl., s. 646. 
102 Warnling Conradsson, s. 112. 
103 Essen & Warmling Conradsson, s. 344. 
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Grunderna för resning i brottmål och tvistemål är reglerade i 58 kap. 

rättegångsbalken (1942:740) (RB). HFD gör dock en fri en fri prövning och 

är inte bunden av förutsättningarna i RB.104 Enligt 37 b § 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) får resning i dessa mål beviljas 

när det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att åter 

pröva saken. Det förekommer dock i flera fall att HFD ändå tagit vägledning 

från resningsgrunderna i RB, och en av dessa grunder är i situationer av 

uppenbart lagstridig rättstillämpning.105  

 

Enligt ett avgörande från Regeringsrätten ska inte beviljas resning i domar 

som vunnit laga kraft och senare visat sig oförenliga med EU-rätten.106 

Lagstridigheten var i det fallet inte uppenbar och vidare ansågs att 

bedömningen skulle göras utifrån de gällande förutsättningarna när domen 

meddelades.107 Principen att domar kan vinna laga kraft är erkänd inom EU-

rätten och därför fanns det heller inget krav att resning skulle beviljas, detta 

också ett uttryck av effektivitetsprincipen.108 

 

Efter avgöranden109 i EU-domstolen och från Europadomstolen har HFD 

dock beviljat resning i flera fall avseende förbudet mot dubbelbestraffning, 

ne bis in idem.110 Denna rätt att inte bli straffad två gånger följer av art. 4.1 i 

Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och av art. 50 i EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna. I dessa fall fanns det således synnerliga 

skäl att pröva saken på nytt enligt 37 b § FPL. I Tarsia-målet fann EU-

domstolen att det inte var i strid med EU-rätten att neka resning i ett 

lagakraftvunnet mål som senare visat sig stå i strid med ett avgörande från 

EU-domstolen.111 

 
104 Strömberg & Lundell, s. 233 f. 
105 Warnling Conradsson, s. 113. 
106 RÅ 2010 ref. 68 
107 Essen & Warnling Conradsson, s. 350. 
108 Ståhl, s. 60. 
109 Se mål C-617/10, Åkerberg Fransson, och mål 14393/03 ECHR, Sergey Zolotukhin v. 

Russia. 
110 Essen & Warnling Conradsson, s. 350. 
111 Mål C-69/14, Tarsia. 
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6 Avslutande analys och 
slutsats 

Som redan diskuterat innebar 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler en 

inskränkning i etableringsfriheten. Med hänvisning till tidigare praxis har 

EU-domstolen konstaterat att det föreligger en negativ särbehandling och en 

jämförbar situation när ränta betalas till ett inhemskt bolag jämfört med om 

det är en gränsöverskridande betalning. Denna situation och koppling till 

koncernbidragsreglerna är oförändrad och därför också aktuell för 2019 års 

regler. Det vill säga det faktum att reglerna i huvudsak träffar 

gränsöverskridande situationer. Olyckligtvis behandlade EU-domstolen 

detta steg väldigt kortfattat i Lexel-målet och tillfälle togs inte att fullt 

bemöta argumenten framförda från svensk sida. En slutsats man kan dra av 

det är att det är ett rent och klart fall av jämförbara situationer, men det 

lämnar också ett litet utrymme för osäkerhet. 

 

Vidare kunde 2013 års regler inte rättfärdigas med hjälp av behovet att 

säkerställa fördelningen av beskattningsrätten. EU-domstolen har poängterat 

att en koncerns möjlighet att fördela sitt resultat som en skatteenhet eller 

med hjälp av koncernbidrag, ska bedömas separat. Detta är också i linje med 

uppfattningen att ett förhandsavgörande prövar en nationell regel isolerat i 

förhållande till övriga nationella regler.  

 

En nationell regel som skapar en skatteenhet för resultatutjämning är sedan 

Marks & Spencer och X Holding fallen något som kan rättfärdigas. 

Betalning av marknadsmässiga räntor mellan två koncernbolag var inte ett 

motsvarande sätt att fördela en koncerns resultat, och dessa två olika 

förfaranden skulle därför inte förväxlas. Ett förbud mot ränteavdrag kunde 

inte rättfärdigas på grunden av säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten. 2013 års regler ansågs i stället mer som ett sätt att 

skydda den svenska skattebasen, vilket avfärdats som rättfärdigandegrund 

vid upprepade tillfällen. Rättfärdigandegrunden att motverka skatteflykt var 
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inte heller den tillämplig på 2013 års regler, detta eftersom de inte 

uteslutande träffar rent fiktiva upplägg.  

 

Gällande 2019 års regler borde bedömningen för rättfärdigandegrunden 

avseende fördelningen av beskattningsrätten bli den samma som för 2013 

års regler, givet att övriga förhållanden är de samma. En betydande skillnad 

blir gentemot rättfärdigandegrunden att motverka skatteflykt, som i de nya 

reglerna har en snävare tillämpning än tidigare. Enligt dess förarbeten är 

regelns nya utformning avsedd att vara förenlig med EU-rätten, vilket 

senare också har ifrågasatts. Den snävare formuleringen skulle kunna 

innebära att den nya undantagsregeln går att motivera med grunden 

avseende motverkandet av skatteflykt. I detta fall har Lexel framfört goda 

argument för att regeln ändå inte är proportionerlig, vilka verkar stämma väl 

överens med EU-domstolens praxis gällande kravet på proportionalitet. 

Ytterligare ett argument som talar för att reglerna inte är proportionerliga är 

det som framförts kring det faktum att reglerna delvis presumerar skatteflykt 

när räntebetalningar görs till ett bolag i ett annat land. Med andra ord att 

bevisbördan placeras på det skattskyldige. 

 

Gällande uppsatsens tredje frågeställning, vilken delvis besvarats i kapitel 5, 

kan konstateras att det finns en utbredd rätt till omprövning. En rätt som i 

grund och botten säkerställs av EU-rättens effektivitetsprincip och rätten till 

restitution. De som redan överklagat sitt beslut och fått sitt fall avgjort i 

domstol kan begära ny omprövning enligt 66 kap. 3 § andra stycket SFL 

med anledning av HFD:s nya praxis.  För det extraordinära rättsmedlet 

resning är uppfattningen att det ska tillämpas restriktivt även vad gäller 

situationer som visar sig stå i strid med EU-rätten. Ett undantag från detta är 

situationen med resning på grund av dubbelbestraffningsförbudet. Det 

saknas dock vägledning kring om motsvarande argumentation med 

framgång kan föras av de som fått sina ränteavdrag nekade enligt 2013 års 

regler. 
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Sammanfattningsvis går det inte helt att avgöra om 2019 års regler är 

förenliga med EU-rätten. Mycket talar dock för de i någon del av  

EU-domstolens bedömning inte skulle anses vara det. Detta i kontrast till 

vad regeringen argumenterat för i förarbetena till 2019 års regler. I ljuset av 

detta går det också att ifrågasätta reglernas fortsatta syfte, givet att de 

generella reglerna på många sätt fyller samma behov. Kanske är det läge att 

med anledning av Lexel-målet skrota de riktade 

ränteavdragsbegräsningsreglerna helt. 
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