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Sammanfattning 

 

Mellan åren 2005 och 2007 kom ett flertal avgörande från EU-domstolen som har 

kommit att få stort genomslag för de unionsinterna reglerna om 

gränsöverskridande resultatutjämning. Slutsaten av dessa domar var att 

medlemsstater bör medge moderbolag, hemmahörande i denna stat, avdrag för 

slutliga förluster som uppkommit, ex. via likvidation, i utländska dotterbolag 

hemmahörande inom EES.  
 

Med dessa rättsfall som utgångspunkt konstaterade HFD i flera domar under 2009 

att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa avseenden inte var förenliga med 

EU-rätten. I syfte att anpassa de svenska reglerna efter rådande EU-praxis 

infördes år 2010 ett nytt kapitel i IL, närmare bestämt 35 a kap. IL, om 

koncernavdrag. Genom bestämmelserna i detta kapitel kan svenska moderbolag 

idag, under vissa generella förutsättningar, medges avdrag för slutliga förluster i 

helägda utländska dotterbolag hemmahörande inom EES. 

 

År 2012 togs ett mål upp i förvaltningsrätten i Göteborg som handlade om ett 

svenskt moderbolag som yrkade avdrag för en slutlig förlust i ett spanskt 

dotterbolag. Villkoren enligt ovan föreföll vara uppfyllda. Skatteverket valde dock 

att neka det yrkade avdraget, med hänvisning till att det endast är svenska 

moderbolag till direkt helägda utländska dotterbolag som omfattas av dessa regler. 

I det aktuella fallet så ägde det svenska moderbolaget via mellanliggande 

holdingbolag det spanska dotterbolaget.  

 

I såväl EU-rättslig praxis som i svensk intern rätt saknas uttryckliga föreskrifter 

om hur indirekt ägande förhåller sig till direkt ägande avseende 

gränsöverskridande resultatutjämning inom EES. Målet från förvaltningsrätten 

ovan är den första domen i ett mål där frågan om avdragsrätten för koncernbidrag 

till indirekt ägt utländskt dotterbolag har varit föremål för prövning.  

 

Därmed har denna uppsats författats utifrån frågeställningen huruvida indirekt 

ägande, enligt aktuell rättspraxis, är en godtagbar grund för att neka förlustavdrag 

för slutliga förluster i utländska helägda dotterbolag, eller bör detta likställas med 

direkt ägande.  

 

Av förarbetena till 35 a kap. IL om koncernavdrag framgår att regeringens avsikt 

med reglerna var att de endast skulle omfatta direkt helägda utländska dotterbolag. 

Med detta förstås att det inte får finnas några mellanliggande koncernföretag 

mellan det svenska moderbolaget och det utländska dotterbolaget. Denna 

begränsning har baserats på regeringens tolkning av HFD:s avgörande i flera mål 

som behandlat dessa frågor, och som har haft sin utgångpunkt i ovan nämnda mål 

från EUD.  

 

Genom en sammaställning av rådande rättspraxis konstateras att regeringen har 

dragigt för långtgående slutsatser utifrån HFD:s avgöranden då denna tolkning 

riskerar att strida mot EU-rätten. Slutsatsen utifrån ovanstående diskussion är att 

HFD bör söka förhandsbesked hos EUD i syfte att pröva hur indirekt ägande 
förhåller sig till direkt ägande vid gränsöverskridande resultatutjämning. 
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1. INLEDNING 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av ämnet, därefter förs en 

problemdiskussion som leder till problemformuleringen och syftet. Vidare redogörs för 

uppsatsens avgränsningar samt vilka metoder och material som har använts. 

 

1.1. Problembakgrund 

Reglerna om s.k. öppna koncernbidrag infördes i svensk skattelagstiftning år 1965 

och återfinns i dess nuvarande form i 35 kap., Inkomstskattelagen (1999:1229), 

IL.
1
  

 

Dessa regler är en produkt av neutralitetsprincipens betydelsefulla inflytande för 

utformningen av de svenska skattereglerna. Principen bygger på att skattereglerna 

inte ska påverka den skatteskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. 

Grundtanken är att organisationer som väljer att bedriva sin verksamhet i flera 

olika bolag inte ska missgynnas i förhållande till enskilda bolag. De svenska 

reglerna om koncernbidrag omfattar endast moderbolag och dotterbolag med 

skattemässig hemvist i Sverige.  

 

Den 13 december 2005 kom ett avgörande från EUD som har kommit att få stort 

genomslag för de unionsinterna reglerna om gränsöverskridande 

resultatutjämning, nämligen målet Marks & Spencer.
2
 Under år 2007 kom 

ytterligare ett avgörande på samma område, Oy AA.
3
 Det förstnämnda målet 

behandlade ett brittiskt moderbolags rätt till avdrag för slutliga förluster i 

utländska dotterbolag. Det senare handlade om löpande förlustutjämning med 

gränsöverskridande koncernbidrag. 

 

Konklusionen av dessa domar var att medlemsstater ska medge moderbolag, 

hemmahörande i denna stat, avdrag för slutliga förluster som uppkommit, 

exempelvis via likvidation, i utländska dotterbolag hemmahörande inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Detta för att den interna rätten 

ska vara förenlig med EU-rätten, och inte strida mot etableringsfriheten i artikel 

49 EUF. Enligt målet Oy AA finns dock inga krav på att förlustavdrag ska 

medges löpande, utan bestämmelserna omfattar endast säkerställda, slutliga 

förluster. 

 

Med dessa rättsfall som utgångspunkt konstaterade HFD
4
 i flera domar under 

2009 att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa avseenden inte var 

förenliga med EU-rätten. I syfte att anpassa de svenska reglerna efter rådande EU-

praxis infördes år 2010 ett nytt kapitel i IL, närmare bestämt kapitel 35 a, om 

koncernavdrag. Genom bestämmelserna i detta kapitel kan svenska moderbolag 

idag, under vissa generella förutsättningar, medges avdrag för slutliga förluster i 

helägda utländska dotterbolag hemmahörande inom EES.  

 

År 2012 togs ett mål upp i förvaltningsrätten i Göteborg.
5
 Målet handlade om ett 

svenskt moderbolag som yrkade avdrag för en slutlig förlust i ett spanskt 

                                                
1 Prop. 2009/10:194 s. 8. 
2
 Mål C-446/03 Marks & Spencer.  

3 Mål C-231/05 Oy AA. 
4 Tidigare Regeringsrätten.  
5 Mål nr. 7193-11, förvaltningsrätten i Göteborg, enhet 2:5. 
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dotterbolag. Villkoren enligt ovan föreföll vara uppfyllda. Skatteverket valde dock 

att neka det yrkade avdraget, med hänvisning till att det endast är svenska 

moderbolag till direkt helägda utländska dotterbolag som omfattas av dessa regler.  

 

I det aktuella fallet ägdes det spanska dotterbolaget av ett tyskt bolag, som i sin tur 

ägdes av ett annat tyskt bolag. Detta bolag ägdes av ett holländskt bolag, som 

vidare ägdes av det svenska moderbolaget. Skatteverket menade att 

förlustavdragen borde göras av det tyska moderbolaget, då de är direkta ägare till 

dotterbolaget. Sådana förlustavdrag är dock inte möjliga enligt tysk rätt, men detta 

motiverade enligt Skatteverket inte varför avdragen skulle föras över till det 

svenska moderbolaget. Skatteverket pekade på att EUD i Marks & Spencer 

konstaterat att det inte ska vara möjligt för bolag att själva välja i vilken 

medlemsstat avdragen ska göras.  

 

Det svenska moderbolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten. 

Man anförde bl.a. att ägarförhållandena i Marks & Spencer, där liknande 

förlustavdrag medgavs, var sådana att det brittiska moderbolaget ägde sina 

utländska dotterbolag via ett utlandsregistrerat holdingbolag.  

 

Förvaltningsrätten gjorde, huvudsakligen utifrån Marks & Spencer och RÅ 2009 

ref. 13, bedömningen att indirekt ägande ska behandlas på samma sätt som direkt 

ägande, och att det yrkade koncernavdraget ska beviljas av Skatteverket.  

 

Skatteverket överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten i Göteborg. 

Dom från kammarrätten väntas inte komma innan denna uppsats är slutförd. 

 

1.2. Problemformulering 

I såväl EU-rättslig praxis som i svensk intern rätt saknas uttryckliga föreskrifter 

om hur indirekt ägande förhåller sig till direkt ägande avseende 

gränsöverskridande resultatutjämning inom EES. Målet från förvaltningsrätten i 

Göteborg ovan är den första domen i ett mål där frågan om avdragsrätten för 

koncernbidrag till indirekt ägt utländskt dotterbolag har varit föremål för 

prövning. Utifrån detta resonemang kommer uppsatsen uteslutande utgå från 

följande frågeställning; 

 

- Är indirekt ägande, enligt svensk intern rätt och EU-rätten, en godtagbar 

grund för att neka förlustavdrag för slutliga förluster i utländska helägda 

dotterbolag, eller bör detta likställas med direkt ägande? 

 

1.3. Syfte 

Med förvaltningsrättens dom 7193-11 som utgångspunkt är syftet med uppsatsen 

att, utifrån svensk intern rätt och EU-rättslig praxis, analysera indirekt ägande vid 

gränsöverskridande resultatutjämning för att på så vis utreda hur domen i målet 

förhåller sig till gällande rätt. 

 

1.4. Avgränsningar 

Detta är en skatterättslig magisteruppsats som behandlar inkomstskatt. 
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Uppsatsen avgränsas till att behandla gränsöverskridande resultatutjämning inom 

EES. Avseende resultatutjämning mellan bolag vars skattemässiga hemvist finns 

utanför EES gäller andra bestämmelser, dessa behandlas inte i denna uppsats.  

 

Beträffande koncernbidrag så avgränsas uppsatsen till att behandla s.k. öppna 

koncernbidrag. S.k. dolda koncernbidrag, som innebär att vinster kan flyttas 

genom att priserna för varor och tjänster sätts för högt eller lågt vid affärer mellan 

koncernbolag, behandlas inte i denna uppsats.  

 

1.5. Metod och material 

Uppsatsens syfte besvaras genom en rättvetenskaplig metod, enligt vilken rätten 

analyseras utifrån relevanta problemformuleringar och fria argumentationer.
6
 

 

De för uppsatsen aktuella lagreglerna presenteras genom utförliga redogörelser av 

dess innebörd och omfattning. För att öka förståelsen och ge en mer djupgående 

insikt i de relevanta lagreglernas bakomliggande syften kommer läsaren ges 

utdrag ur förarbetena till aktuella lagrum. Vidare kommer den praktiska 

tillämpningen av dessa regler illustreras genom rättsfallsanalyser av relevanta 

domar inom ramen för dessa bestämmelser.  

 

Genom en sammanvägning av dessa rättskällor analyseras indirekt ägande i 

förhållande till direkt ägande vid gränsöverskridande resultatutjämning, dels 

enligt svensk intern rätt, dels enligt EU-rätten. Avslutningsvis är avsikten att dessa 

reglerpresentationer och analyser ska appliceras på det aktuella rättfallet från 

förvaltningsrätten, för att utifrån detta dra slutsatser om hur förvaltningsrättens 

dom förhåller sig till gällande rätt.  

 

1.6. Disposition 

Uppsatsen fortsätter härefter med en redogörelse av för uppsatsen aktuella 

lagregler och rättsfall. Dessa presenteras i kronologisk ordning baserat på dess 

tillkomst. På så vis är avsikten att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna överblicka 

och följa rättsutvecklingen inom ramen för de regler som behandlas i denna 

uppsats. Kapitlena i uppsatsen avslutas med en sammafattning där löpande 

analyser och kommentarer lämnas. 

 

Under kapitel 2 beskrivs EU-rättens allmänna principer och EU-domstolens 

metoder för att pröva hur nationella regler i medlemsstater förhåller sig till EU-

fördraget. Kapitel 3 innehåller en redogörelse av de svenska reglerna avseende 

koncernbidrag. Kapitel 4 består av en genomgång av, för uppsatsen, relevant EU-

praxis. I kapitel 5 redovisas en sammanställning av rättsfallsgenomgångar av 

svenska domar avseende koncernbidragsreglernas förenlighet med aktuell EU-

praxis. Kapitel 6 innehåller en presentation av de svenska reglerna om 

koncernavdrag, vars tillkomst grundar sig i rättfallen från kapitel 4 och 5. Under 

kapitel 7 presenteras en rättsfallsgenomgång av det aktuella rättsfallet från 

förvaltningsrätten i Göteborg och uppsatsen avslutas med slutdiskussioner i 

                                                
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39. 
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kapitel 8. I detta kapitel besvaras uppsatsen syfte med sammanfattande 

kommentarer från kapitlen ovan. 
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2. EU-RÄTT 

I detta kapitel beskrivs EU-rättens allmänna principer och EU-domstolens metoder för 

att pröva hur nationella regler i medlemsstater förhåller sig till EU-fördraget. 

 

De problemområden som behandlas i denna uppsats har sitt ursprung i de 

unionsinterna bestämmelserna. EU-rätten utgör i och med Sveriges medlemskap i 

unionen en integrerad del av svensk rätt. Således är EU-rätten en central rättskälla 

avseende medlemsstaters utformning av regler för gränsöverskridande 

resultatutjämning inom koncerner. Som en del i att besvara uppsatsen syfte 

presenteras därför nedan förutsättningarna för nationella regler som inskränker 

denna rätt genom att missgynna företag med skattemässig hemvist i annan 

medlemsstat, jämfört med inhemska bolag. 

 

2.1. EU och EES 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, består utöver EU:s 

medlemsstater även av Island, Lichtenstein och Norge. EUF-fördragets primära 

syfte är att säkerställa den fria rörligheten inom unionen. Liknande regler återfinns 

även i EES-avtalet, varför den fria rörligheten även gäller inom EES.
7
 

Bestämmelserna om fri rörlighet i EES bör enlig praxis
8
 tolkas på samma sätt som 

motsvarande bestämmelser i EUF.  

 

2.2. Förhandsavgörande från EUD 

Genom medlemskap i EU är medlemsstaten och dess invånare bundna av EU-

rätten. Denna rätt ska utgöra en integrerad del av medlemsstatens nationella rätt 

och EU-rätten är överordnad över, och har företräde framför medlemsstaternas 

interna rätt. För att EU-rätten ska ges företräde vid en nationell domstol, i ett 

konkret fall, krävs dock att frågan i målet är av sådan karaktär att de EU-rättsliga 

bestämmelserna har direkt effekt.
9
  

 

Om en medlemsstat misslyckas med, eller försummar att uppfylla en av EUF 

stadgad förpliktelse kan en fördragsbrottstalan väckas hos EUD. Enligt EUF kan 

talan om fördragsbrottstalan väckas av både kommissionen samt av en 

medlemsstat.  

 

Fördraget innehåller bestämmelser vars avsikt är att garantera en enhetlig tolkning 

av EU-rätten i alla medlemsländer. I artikel 267 EUF regleras förhandsavgörande. 

Utifrån denna artikel kan nationella domstolar söka förhandsavgörande hos EUD 

avseende tolkningar av bestämmelser i fördraget samt EU-rättsliga rättsakter. 

Högsta nationella instans är skyldigt att begära förhandsavgörande då fråga om 

EU-rättslig tolkning aktualiseras.  

 

Inom EUD finns åtta s.k. generaladvokater vars huvudsakliga uppgift är att lämna 

ett yttrande med förslag till avgörande innan frågan prövas av domstolen. Varje 

                                                
7 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 70-71.  
8 Mål C-452/01 Ospelt. 
9 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 21. 
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medlemsstat har rätt att uttala sig i de fall som prövas av EUD. Rent formellt är 

domstolens avgöranden endast bindande för den domstol som har begärt 

förhandsavgörande, men genom att domar regelmässigt följs även av andra 

domstolar blir EUD:s utfall i praktiken prejudicerande. Noterbart är att det endast 

är domstolar som har rätt att begära förhandsavgörande, svenska Skatteverket och 

Skatterättsnämnden omfattas alltså inte av bestämmelserna i artikel 267 EUF.
10

  

 

I artikel 267 EUF fastslås vidare att EUD inte har befogenhet att lämna besked om 

hur en nationell tvist bör avgöras, utan domstolens utfall begränsas till att vara 

utlåtanden om hur en EU-rättslig bestämmelse ska tolkas. Med detta utfall som 

utgångspunkt är det sedan upp till den nationella domstolen att lösa tvisten.
11

  

 

2.3. Den fria rörligheten 

Intentionen med unionen har varit att skapa en gemensam inre marknad, med fri 

etableringsrätt och fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital.
12

 Utifrån 

detta innehåller EUF-fördraget bestämmelser som förbjuder diskriminerande 

åtgärder, samt andra åtgärder som försvårar den fria rörligheten inom unionen. 

Det allmänna diskrimineringsförbudet innehåller mer detaljerade bestämmelser 

och reglerar fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital enligt ovan. 

Principen om fri etableringsrätt, även kallad etableringsfriheten, stadgas genom 

mer generella bestämmelser och omfattar såväl fysiska som juridiska personer.
13

 

Den fria rörligheten för varor regleras i artiklarna 30,34,110 EUF. Den fria 

rörligheten för tjänster regleras i artikel 56 EUF, och i artikel 63 EUF regleras den 

fria rörligheten för kapital. Avslutningsvis regleras den fria rörligheten för 

personer i artikel 45 och etableringsfriheten i artikel 49 EUF. I den sistnämnda går 

att läsa följande: 

 
”Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för 

medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats 

territorium förbjudas. Detta förbud ska även omfatta inskränkningar för 

medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att 

upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. 

 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som 

egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de 

definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkor som etableringslandets 
lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av 

bestämmelserna i kapitlet om kapital”.14  
 

Således kan skatteregler som hindrar den fria rörligheten förekomma i både 

verksamhetsstaten och hemstaten och kan rikta sig mot såväl etablering via 

dotterbolag som etablering via fast driftställe. Nationella regler som negativt 

särbehandlar gränsöverskridande etableringar gentemot inhemsk etablering anses 

strida mot den fria rörligheten, och EUD har slagit fast att hinder både i 

verksamhetsstaten och i hemstaten är förbjudna. Vid bedömning om 

diskriminering eller annan negativ särbehandling av utländska subjekt föreligger 

                                                
10 Mål C-134/97 Victoria Film. 
11

 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 28-33. 
12 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 70. 
13 Mål C-212/97 Centros. 
14 Artikel 49 EUF. 
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så måste det fastställas om de utländska subjekten befinner sig i en situation som 

är objektivt jämförbar med situationen för inhemska subjekt.
15

 

 

2.4. Restriktionsprövning 

Genom en s.k. restriktionsprövning prövar EUD om en nationell skatteregel 

strider mot någon av de fria rörligheterna. EUF skyddar endast 

gränsöverskridande förhållanden och är således inte tillämpligt på rent interna 

förhållanden i en medlemsstat. Viktigt vid bedömningen huruvida en nationell 

skatteregel strider mot fördraget är att pröva om det utländska och det inhemska 

fallet är objektivt jämförbara. Endast i dessa fall finns krav på likabehandling.
16

 

 

Utifrån praxis har en tvåstegsmodell utvecklats, enlig vilken EUD först prövar om 

restriktion föreligger. Om EUD finner att så är fallet prövas sedan om denna 

restriktion kan rättfärdigas.
17

  
 

2.5. Rättfärdigandeprövning (Rule of reason) 

EUD har genom praxis utvecklat ett särskilt test för att fastställa om en negativt 

särbehandlande nationell åtgärd, som strider mot EUF, kan rättfärdigas utifrån 

särskilda grunder. Detta test, som utvecklades utifrån det berömda Gebhard-

målet,
18

 har kommit att kallas ”rule of reason”.  

 

Testet består av fyra olika punkter som måste vara uppfyllda för att en nationell 

regel ska godtas. För det första ska regeln vara tillämplig på ett icke-

diskriminerbart sätt, detta innebär att öppet diskriminerande skatteregler aldrig 

kan godtas med stöd av detta test. För det andra ska regeln framstå som motiverad 

med hänsyn till trängande allmänintresse. Här ställs krav på att medlemsstaten ska 

visa att avvägningar har genomförts mellan önskemålet om fri rörlighet och syftet 

bakom den nationella regeln. För det tredje ska regeln vara ägnad att säkerställa 

förverkligandet av den målsättning som eftersträvas. Med detta förstås att en 

nationell regel måste vara ändamålsenlig. Avslutningsvis ska regeln inte gå utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning, den måste vara 

proportionerlig.
19

 

 

2.6. Rättfärdigandegrunder 

Utifrån ”rule of reason”-testet har EUD genom praxis
20

 kommit fram till antal 

rättfärdigandegrunder utifrån vilka en inskränkande nationell skatteregel kan 

rättfärdigas. 

 

I linje med EUD:s arbetsmetoder och bedömningsgrunder anför medlemsstater 

hos domstolen olika grunder genom vilka nationellt hindrande skatteregler ska 

anses rättfärdigade. De grunder som inte anses ha sådan vikt att de kan 

                                                
15 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 134-135. 
16 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 175. 
17

 Mål C-513/01 van Hilten. 
18 Mål C-55/94 Gebhard. 
19 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 149-150. 
20 Se genomgång av ”rättfärdigandegrunder” nedan. 
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upprätthålla den fria rörligheten avvisas. Rättfärdigandegrunder vars syfte anses 

vara så betydande att det är motiverat att inskränka den fria rörligheten kan godtas 

av EUD. Det är tillräckligt att endast en rättfärdigandegrund är uppfylld för att ett 

konstaterat skattehinder ska kunna rättfärdigas. Exempel på grunder som har 

avfärdats av domstolen är att skydda en medlemsstats skattebas och förhindra en 

förlust av skatteintäkter, det har slagits fast och uttalats av EUD flera gånger. 

Vidare har allmänt syftande skatteregler, så som att hindra utflöde av 

skatteintäkter till lågskatteländer för att kunna finansera välfärd, avvisats av 

EUD.
21

 

 

Avseende de grunder som har accepterats av EUD följer nedan en mer detaljerad 

genomgång. 

 

 

2.6.1. Effektiv skattekontroll 

I målet Futura
22

 behandlades möjligheten att rulla underskott framåt i tiden.  

 

Futura var ett franskt bolag med en filial i Luxemburg. I filialen fanns underskott 

som Futura ville utnyttja under kommande beskattningsår. Förlustavdragen 

nekades då det enligt luxemburgsk intern rätt ställs krav på underskotten ska vara 

hänförliga till inkomst som förvärvats och beskattats i Luxemburg, samt att 

filialens redovisning ska ha upprättats enlig Luxemburgska regler. Den 

luxemburgska myndigheten hävdade att denna skatteregel har skapats för att 

uppnå en effektiv skattekontroll. 

 

EUD gjorde bedömningen att kravet på filialen att tillhandahålla redovisning både 

utifrån franska och luxemburgska regler inte var proportionerligt. Detta går utöver 

vad som är nödvändigt för att kontrollera omfattningen av förlusterna. De 

luxemburgska redovisningskraven godtogs ej av EUD, men domstolen 

konstaterade ändå att de nationella skattereglerna kunde rättfärdigas utifrån syftet 

att uppnå effektiv skattekontroll.  

 

 

2.6.2. Hindrande av skatteflykt 

Målet Cadbury Schweppes
23

 behandlade de brittiska CFC-reglernas förenlighet 

med EU-rätten. Frågan var huruvida vinster i s.k. CFC-bolag skulle inkluderas i 

beskattningsunderlaget för moderbolaget. EUD fann att särbehandling som 

hindrar den fria rörligheten, med hänvisning till skatteflyktsargumentet, kan 

rättfärdigas avseende regler som tar sikte mot rent konstlade upplägg. Med detta 

förstås skattemässiga upplägg som inte har någon ekonomisk förankring i 

verkligheten i medlemsstaten, och som har skapats i syfte att få en skattefördel. 

 

EUD konstaterade att medlemsstater får ha regler som hindrar bolag från att föra 

över inhemska vinster till medlemsstater med mer generösa skatteregler.    

 

 

                                                
21 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 151-152 
22 Mål C-250/95 Futura 
23 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes 
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2.6.3. Skattesystemets inre sammanhang 

Denna rättfärdigandegrund antogs för första gången i Bachman-målet
24

, som 

handlade om nationella regler för avdragsförbud avseende försäkringspremier 

tecknade hos utländska försäkringsbolag. EUD fann att dessa regler kunde 

motiveras utifrån att det enligt medlemsstatens skattelagstiftning fanns ett 

samband mellan avdragsrätt för premien och skatteplikt för erhållna 

försäkringsersättningar. Då ersättningar från utländska försäkringsbolag inte var 

skattepliktiga ansåg EUD att avdragsförbudet för betalda premier kunde 

rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre sammanhand. Vidare fastslog 

EUD att för att denna rättfärdigandegrund ska kunna accepteras måste en 

proportionalitetsprövning av de aktuella reglerna genomföras, de ska endast 

godkännas om de inte kan utformas på ett mindre begränsande sätt.  

 

 

2.6.4. Territorialprincipen 

Genom att åberopa den skattemässiga territorialprincipen finns enligt EUD 

ytterligare en möjlighet att försvara en skatteregel som hindrar den fria 

rörligheten. I Futura
25

 godtogs en medlemsstats krav på att underskott måste vara 

kopplat till inkomst som förvärvats i denna medlemsstat för att få rulla fram dessa 

och utnyttja dem under senare beskattningsår. Det framgår dock inte klart av 

domen att domstolen använde territorialprincipen som rättfärdigandegrund,
26

 men 

den har ändå använts som rättfärdigandegrund i senare mål.
27

  

 

 

2.6.5. Behovet att bevara fördelningen av beskattningsrätten 

Behovet att bevara fördelningen av beskattningsrätten kan enligt Marks & 

Spencer 
28

 åberopas av medlemsstater för att förhindra att bolag själva ska kunna 

välja vart deras vinster och förluster beskattas. Denna rättfärdigandegrund har 

dock sällan använts separat, oftast har den tillämpats tillsammans med andra 

rättfärdigandegrunder. Som en följd av detta råder viss osäkerhet om hur detta 

argument används av EUD. Medlemsstater har dock rätt att genom lagstiftning 

försäkra sig om att inkomster som är skattepliktiga i och hänförliga till denna 

medlemsstat, verkligen blir beskattade där.
29

 

 

 

2.6.6. Risken att förluster beaktas två gånger 

Även denna rättfärdigandegrund var föremål för prövning i målet Marks & 

Spencer. Den tar sikte emot regler vars avsikt är att förhindra att förlustavdrag 

görs i både medlemsstaten och i en annan stat. Det råder oklarhet om denna grund 

genom separat tillämpning kan rättfärdiga en hindrande regel, då den i tidigare 

praxis endast har tillämpats tillsammans med andra rättfärdigandegrunder. Genom 

att dubbla förlustavdrag innebär att vinster inte behöver beskattas alls liknar denna 

grund bevarandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten.
30

 

                                                
24 Mål C-204/90 Bachman 
25 Mål C-250/95 Futura 
26 Se punkt 22, Mål C-250/95 Futura 
27

 Se t.ex. mål C-168/01 Bosal Holding, p. 37-41 
28 Mål C-446/03 Marks & Spencer 
29 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 164 
30 Ståhl m.fl. EU-skatterätt, s. 166. 
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2.7. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis konstateras att medlemsstater under vissa generella 

förutsättningar kan anses berättigade att via nationella regler skattemässigt 

missgynna utländska bolag i förhållande till inhemska.  

 

De rättfärdigandegrunder som tidigare har godtagits av EUD är av liknande 

karaktär och nära besläktade med varandra. Genom en sammanvägande 

jämförelse av dessa dras slutsatsen att de rättfärdigandegrunder som accepterats 

av EUD generellt syftar till att värna om den nationella skattebasen. En 

förutsättning för att en nationellt inskränkande regel ska kunna godtas är att den 

inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla dess syfte, d.v.s. att den är 

proportionerlig.  

 

Vidare noteras att EUD i tidigare praxis vanligen formulerade sina avgöranden 

utifrån enskilda, fristående rättfärdigandegrunder. I och med Marks & Spencer 

bröts detta mönster då EUD i målet istället gjorde en helhetsbedömning av flera 

rättfärdigandegrunder. Detta angreppssätt förefaller vara vanligt förekommande i 

efterföljande praxis. Den rättfärdigandegrund som, i kombination med andra 

grunder, förefaller ha haft störst betydelse i senare års praxis är bevarandet av 

fördelningen av beskattningsrätten. 
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3. SVENSKA KONCERNBIDRAGSREGLER  

I detta kapitel beskrivs de svenska reglerna om koncernbidrag, som återfinns i 35 kap. IL.  

 

Nedan ges en sammanställning av de förutsättningar enligt vilka resultatutjämning 

med koncernbidrag mellan koncernbolag kan beviljas enligt svensk intern rätt. 

Avsikten med denna regelpresentation är att redogöra för reglernas tillämpbarhet 

på de problemområden som behandlas i denna uppsats. 

 

3.1. Bakgrund och motiv 

Företag äger ofta andelar i andra företag, och bedriver sin verksamhet i 

koncernform. Exempelvis bedrivs närmare tre fjärdedelar av all svensk industri i 

koncernform idag.
31

 En koncerns juridiska innebörd definieras i Aktiebolagslagen 

(2005:551). Av 1 kap. 11§ framgår att en koncern föreligger om ett moderbolag 

äger aktier motsvarande mer än hälften av rösterna i ett annat aktiebolag, vilket då 

utgör ett dotterbolag. Varje koncernbolag är ur beskattningssynpunkt ett eget 

skattesubjekt, men lagstiftningen tar ändå i vissa avseenden hänsyn till 

koncernförhållanden. Reglerna om resultatutjämning genom koncernbidrag är ett 

av flera exempel på detta.
32

 

 

Reglerna om koncernbidrag är en produkt av neutralitetsprincipen, enligt vilken 

skattereglerna ska vara neutrala inför den skattskyldiges val av olika 

handlingsalternativ.
33

 Beträffande koncernbidragsreglerna är syftet att 

koncernstrukturens utformning inte ska ge några skattemässiga nackdelar. 

Skattebelastningen ska inte vara större för bolag som väljer att bedriva sin 

verksamhet i koncernform, jämfört med ensamverkande bolag.
34

  

 

Det finns inga skattemässiga begränsningar av bidragets storlek, det får t.o.m. 

vara så stort att förlust uppkommer hos givaren. Vidare föreligger det inte något 

hinder för företag att under samma beskattningsår både tar emot och lämnar 

koncernbidrag. Koncernbidragsreglerna är inte förenade med något krav om 

faktisk betalning av bidraget. Förfarandet är en rent bokföringsteknisk justering, 

utan krav på en monetär transaktion. I 35 kap. IL uppställs ett antal krav som 

måste vara uppfyllda för att koncernbolag ska vara berättigat till koncernbidrag. 

Dessa krav syftar till att hindra att koncernbidrag används för att kringgå andra 

regler.
35

 

 

3.2. 35 kap. Inkomstskattelagen 

I Sverige ges möjlighet till förlustutjämning inom koncerner genom reglerna om 

koncernbidrag i 35 kap. IL. Grundprincipen är enligt 35 kap. IL 1 § att 

koncernbidraget ska dras av som kostnad hos givaren och tas upp för beskattning 

som intäkt hos mottagaren. Det ska råda ett starkt verksamhetssambad mellan 

bolagen för att omfattas av dessa regler. Verksamhetssambandet kan dels utgöras 

                                                
31 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 276. 
32

 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 423. 
33 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 45. 
34 Prop. 1999/2000:2 s. 411. 
35 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 423. 
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av att ett moder-och dotterbolag-förhållande råder, dels av att bolagens 

verksamhet har stor intressegemenskap.
36

 Begreppet intressegemenskap omfattar 

två situationer. Den ena är då ett företag, direkt eller indirekt, har ett väsentligt 

inflytande i ett annat företag. Det väsentliga inflytandet kan dels utgöras av 

ägarandelens storlek, dels av andra omständigheter. Den andra situationen 

omfattar två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.
37

 

 

 

3.2.1. Definitioner 

I 35 kap 2 § definieras ett moderbolag som ett företag vars innehav i ett annat 

svenskregistrerat aktiebolag eller ekonomisk förening motsvarar minst 90 procent 

av de totala andelarna. Det senare bolaget utgör i dessa fall ett helägt dotterbolag. 

Rösteantalet i det helägda dotterbolaget saknar betydelse, det är andelsägandet 

som är det centrala. Kravet på just 90 procent har sitt ursprung i 1944 års 

Aktiebolagslag. Genom denna gavs moderbolag med en 90-procentig ägarandel i 

dotterbolag rätt att tvångsinlösa resterande aktier för att på så vis bli ensam 

ägare.
38

 I andra delar av IL tillämpas skilda definitioner av begreppet moderbolag. 

Handelsbolag och enskilda firmor omfattas inte av koncernbidragsreglerna. Enligt 

35 kap. 2 a § IL kan även vissa utländska bolag omfattas av definitionen av 

moderbolag, dock med förbehållet att de är skattskyldiga i Sverige för den 

näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till.  

 

  

3.2.2. Förutsättningar för koncernbidrag 

Koncernbidrag kan, då de formella förutsättningarna är uppfyllda lämnas i båda 

riktningarna. d.v.s. både från morderbolag till dotterbolag, och vice versa. Utöver 

kravet om moder- och dotterbolag-förhållande, alternativt intressegemenskap, 

återges i 35 kap. 3 § IL ett antal punkter under vilka ytterligare villkor för 

koncernbidrag redogörs. Här framgår att varken givare eller mottagare får vara ett 

privatbostadsföretag eller investmentföretag, vilka omfattas av särskilda regler för 

inkomstbeskattning. Avseende beskattningsår måste detta vara detsamma för båda 

parter, och bidraget ska redovisas öppet i dess inkomstdeklarationer. Detta för att 

undvika att koncernbidraget utnyttjas för att skjuta beskattningen framåt i tiden. 

Vidare föreligger det enligt denna paragraf krav på att dotterbolaget ska ha varit 

helägt under båda parters hela verksamhetsår, eller sedan dotterbolaget startade 

sin verksamhet. Omstruktureringar inom koncernen ska dock inte påverka 

möjligheten att lämna koncernbidrag. Mottagare får inte heller enligt skatteavtal 

anses ha hemvist utomlands utom i de fall som avses i 35 kap. 2 a § IL och 

inkomsten får inte p.g.a. skatteavtal vara undantagen svensk beskattning. 

Lagstiftaren vill härmed säkerställa att mottagna koncernbidrag blir beskattade i 

Sverige.
39

 Avslutningsvis föreligger krav om att moderbolaget inte ska vara 

skattskyldig för utdelning från dotterbolaget för att koncernbolagen ska vara 

berättigade till koncernbidrag. 

 

                                                
36 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 159. 
37

 Se Andersson, Saldén & Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentar till 35 a 

kap. 4 § IL. 
38 prop. 1978/79:210 s. 163. 
39 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 423-425. 
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Möjligheten till koncernbidrag är beroende av vilket verksamhetssamband som 

finns mellan koncernbolagen. Avseende moder-/dotterbolags-förhållanden, kan 

moderbolaget såvitt de allmänna förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda, alltid 

lämna avdragsgillt koncernbidrag till sina dotterbolag. Dotterbolagen kan lämna 

avdragsgillt koncernbidrag till moderbolaget under förutsättning att moderbolaget 

är berättigat till skattefri utdelning från moderbolaget enligt 35 kap. 3 § p.6. IL. 

 

I 35 kap. 4 § IL anges förutsättningar för koncernbidrag mellan helägda 

dotterbolag. Denna paragraf är tillämpbar i fall då morderbolaget är ett 

investmentföretag, när utdelning från givande dotterbolag inte är skattepliktig hos 

moderbolaget samt när utdelning från mottagande dotterbolag är skattepliktig hos 

moderbolaget. Bestämmelserna syftar till att förhindra att reglerna om 

kedjebeskattning sätt ur spel.
40

 
 

Enligt 35 kap. 5 § IL får avdragsgillt koncernbidrag lämnas nedåt i koncernen, 

oavsett de mellanliggande dotterbolagens förhållanden, om omständigheterna är 

sådana att dotterbolaget skulle kunna fusioneras med moderbolaget, samt att de 

generella kraven enligt ovan är uppfyllda. Fusion anses kunna äga rum när 

moderbolaget äger minst 90 procent av andelarna i dotterbolaget. Då handelsbolag 

inte omfattas av reglerna om koncernbidrag, utsläcks möjligheten att tillämpa 

bestämmelserna i denna paragraf om ett av de mellanliggande bolagen är ett just 

ett handelsbolag.
41

 

 

Avslutningsvis finns i 35 kap. 6 § IL bestämmelser som reglerar etappvisa 

koncernbidrag. Genom ett hypotetiskt prov undersöks huruvida varje förmedlande 

företag skulle haft rätt till avdrag för det vidarebefordrade bidraget. Då detta är 

uppfyllt tillåts bidrag lämnas direkt från givare till avsedd mottagare utan att 

bidraget behöver skickas genom koncernen.
42

  

 

Reglerna i 35 kap. 7-8 §§ IL är inte aktuella för de problemområden som 

behandlas i denna uppsats. 

 

3.3. Sammanfattning 

Reglerna om koncernbidrag i 35 kapitlet IL omfattar endast moderbolag och 

dotterbolag som är skattskyldiga för näringsverksamhet i Sverige. Reglerna kan 

inte tillämpas då något av bolagen har skattemässig hemvist i utlandet, och de kan 

således inte åberopas i de situationer som behandlas i denna uppsats.  

 

                                                
40

  Se Andersson, Saldén & Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentar till 35 

kap. 4 § IL. 
41 RÅ 2001 ref. 24. 
42 Lodin m.fl. Inkomstskatt s. 426. 



20 

 

 

4. EU-RÄTTSLIG PRAXIS 

Kapitlet innehåller rättsfallsgenomgångar av aktuella rättsfall från EUD inom ramen för 

de bestämmelser som behandlas i denna uppsats. 

 

Under mitten av 2000-talet kom ett antal domar från EUD som kom att få stort 

genomslag för de unionsinterna reglerna om gränsöverskridande 

resultatutjämning. I det aktuella rättfallet från förvaltningsrätten i Göteborg 

åberopades flera av dessa rättsfall av såväl Skatteverket som av det sökande 

bolaget. Båda parter drog olika slutsatser om hur indirekt ägande skulle anses 

förhålla sig till EUD:s avgöranden i dessa mål. De rättsfall som åberopade var 

Marks & Spencer, Oy AA samt Société Papillon. Dessa rättfall tillskrivs därmed 

en central roll för de problemområden som behandlas i denna uppsats, och nedan 

redogörs således rättsfallsgenomgångar av dessa mål. 

 

4.1. Mål C-446/03 Marks & Spencer Plc 

Målet behandlade den brittiska skattemyndighetens beslut att avslå Marks & 

Spencers yrkande om skattelättnad i form av koncernavdrag för förluster 

uppkomna i dotterbolag hemmahörande i Belgien, Tyskland och Frankrike.
43

 

  

Marks & Spencer var via ett nätverk av dotterbolag och franchisingtagare 

etablerat med försäljningsställen i mer än 36 länder. I mitten av 1990-talet började 

bolaget se tydliga tendenser till ökad förlustverksamhet i de utländska 

dotterbolagen och under år 2001 tillkännagavs att bolaget skulle upphöra med sin 

verksamhet på den europeiska kontinenten. Marks & Spencer avsåg att genomföra 

detta genom att överlåta det franska dotterbolaget till en utomstående part, samt 

avveckla dotterbolagen i Belgien och Tyskland. 

 

Moderbolaget ansökte om att få göra koncernavdrag för förlusterna från de 

utländska dotterbolagen avseende beskattningsår 1998 t.o.m. 2001 och på så vis 

minska den beskattningsbara vinsten i Storbritannien. Yrkandet avslogs dock av 

den brittiska skattemyndigheten, med motiveringen att koncernavdrag endast kan 

beviljas för förluster som uppkommit i dotterbolag med skattemässig hemvist i 

Storbritannien. 

 

Marks & Spencer överklagade beslutet till högsta inhemska instans, och yrkade 

förhandsbesked från EUD för att pröva de brittiska reglernas förenlighet med EU-

rätten. Huvudfrågan var huruvida de brittiska bestämmelserna, enligt vilka 

koncernavdrag för förluster i dotterbolag endast beviljas då dotterbolaget har 

skattemässig hemvist i Storbritannien, var förenligt med etableringsfriheten.
44

  

 

Dom i målet förkunnades av EUD år 2005. Domstolen fastslog att reglerna som 

behandlar förluster uppkomna i utländska bolag annorlunda jämfört med 

inhemska bolag strider mot etableringsfriheten. Detta då bolag liknande regler 

riskerar att avskräcka moderbolag från att bilda dotterbolag i andra medlemsstater. 

                                                
43 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc, p.2. 
44 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc, p. 3-26. 
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En sådan inskränkning är endast tillåten om den kan rättfärdigas med tvingande 

hänsyn till allmänintresse samt är proportionerlig.
45

  

 

EUD fann att tre rättfärdigandegrunder var tillämpliga i detta mål. Den första var 

att säkerställa en välavvägd fördelning av beskattningsrätten, detta genom att 

vinster och förluster behandlas systematiskt inom ramen för samma skattesystem. 

För att säkerställa att denna avvägning inte äventyras ska bolag inte ges möjlighet 

att själva välja i vilket land deras förluster ska dras. Den andra 

rättfärdigandegrunden handlade om att hantera risken att förluster beaktas två 

gånger. I denna fråga ansåg EUD att medlemsstater ska ges rätt att genom 

nationella regler säkerställa att så ej sker. Såvida koncernbidragsreglerna skulle 

utvidgas till att även omfatta förluster uppkomna i utländska dotterbolag skulle 

denna risk bli påtaglig, varför bestämmelser som hindrar sådana avdrag kan 

rättfärdigas. Den tredje rättfärdigandegrunden var risk för skatteundandragande. 

Domstolen gjorde bedömningen att regler som möjliggör för bolag att själva välja 

i vilken medlemsstat förlustavdrag ska göras riskerar att uppmuntra koncerner att 

organisera sig på så vis att förluster förs över till medlemsstater med förmånliga 

skatteregler.
46

  

 

Utifrån dessa rättfärdigandegrunder gjorde EUD bedömningen att de brittiska 

reglerna var ägnade att uppnå ett legitimt syfte som var förenligt med fördraget 

och kunde motiveras med tvingande hänsyn till allmänintresse. EUD var dock av 

uppfattningen att det fanns mindre inskränkande alternativ än att helt utsläcka 

möjligheten till koncernavdrag för förluster uppkomna i utländska dotterbolag. 

EUD fastslog att avdragsrätten ska villkoras av att förlusterna är slutliga, d.v.s. att 

det utländska dotterbolaget har utnyttjat alla möjligheter att beakta det 

skattemässiga underskottet i sin hemviststat. I de fall då så har skett ska 

moderbolaget beviljas förlustavdrag i sin hemviststat.
47

 

 

Att i dessa fall neka förlustavdrag går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

det eftersträvade syftet med reglerna, och ett likande förfarande strider mot 

etableringsfriheten i art. 45 EUF.
48

 

 

4.2. Mål C-231/05 Oy AA 

Målet handlade om det brittiska bolaget AA Ltd som via två holländska 

dotterbolag ägde samtliga aktier i det finska bolaget Oy AA. Moderbolaget gick 

med förlust, samtidigt som bolagets verksamhet hade stort betydelse för Oy AA:s 

verksamhet. Dotterbolaget avsåg därför att lämna koncernbidrag till moderbolaget 

för att säkra dess finansiella ställning.   

 

Oy AA sökte hos den finska centralskattenämnden förhandsbesked beträffande 

huruvida den planerade transaktionen utgjorde ett avdragsgillt koncernbidrag 

enligt finsk rätt. Den finska myndigheten konstaterade att kravet för att ett 

koncernbidrag ska vara avdragsgillt enligt finsk rätt är att det hänför sig till 

näringsverksamhet som är skattskyldig i Finland, och avdraget nekades således. 

                                                
45

 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc, p. 36. 
46 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc, p. 43-50. 
47 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc, p. 51-54. 
48 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc, p. 56. 
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Oy AA överklagade detta beslut till högst inhemska instans, där domsolen 

beslutade att vidarebefordra ärendet och söka förhandsbesked hos EUD.  

 

Huvudfrågan i målet var huruvida regler i en medlemstats, enligt vilka 

avdragsrätten för koncernbidrag villkoras av att både givare och mottagare av 

bidraget har skattemässig hemvist i samma medlemsstat, var förenligt med 

etableringsfriheten i art. 45 EUF samt principen om fri rörlighet för kapital i art. 

63 EUF.  

 

Sverige yttrade sig i målet med inställningen att de finska reglerna inte skulle 

anses strida mot EU-rätten.
49

 

 

Den 18 juli 2007 meddelade EUD dom i målet. Efter prövning av det finska 

regelverket avskrevs frågan om principen om fri rörlighet för kapital i art. 63 

EUF, således var frågan om de finska reglerna skulle bedömas strida mot 

etableringsfriheten i art. 45 EUF.
50

 

 

EUD gjorde bedömningen att de finska reglerna utgjorde en inskränkning av 

etableringsfriheten i art. 45 EUF då dotterbolag med utländska moderbolag i 

skattehänseende behandlas sämre än dotterbolag som har finska moderbolag.
51

 En 

sådan särbehandling bidrar till att det blir mindre attraktivt för bolag med hemvist 

i andra medlemsstater att etablera sig i landet. En sådan inskränkning är bara 

tillåten om den kan rättfärdigas med tvingande hänsyn till allmänintresse, samt är 

proportionerlig.  

 

De rättfärdigandegrunder som bedömdes tillämpliga i detta mål var de samma 

som i rättsfallet målet Marks & Spencer. D.v.s. säkerställa en välavvägd 

fördelning av beskattningsrätten genom att vinster och förluster behandlas 

systematiskt inom ramen för samma skattesystem. Att förhindra risken att 

förluster beaktas två gånger samt avslutningsvis risk för skatteundandragande.  

 

Domstolen argumenterade utifrån att om bolagskoncerner själva skulle tillåtas 

välja i vilken medlemsstat dotterbolagens vinster ska beskattas skulle detta 

äventyra fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Detta då 

dotterbolagets hemviststat i föreställbara fall skulle tvingas avstå sin rätt till 

beskattning av inkomst till förmån för en annan medlemsstat. Beträffande risken 

att förluster beaktas två gånger menade EUD att det räcker med att konstatera att 

de finska skattereglerna inte medger några avdrag för förluster. Avseende risk för 

skatteundandragande medgav EUD att möjligheten att föra över vinster från 

dotterbolaget till moderbolag med säte i annan medlemsstat riskerar att uppmuntra 

till upplägg där följden bli att vinstmedel förs över till medlemsstat med längre 

skattesatser.  

 

EUD var av uppfattningen att de finska reglerna kunde rättfärdigas utifrån 

säkerställandet av en välavvägd fördelning av beskattningsrätten, samt risk för 

skatteundandragande. I domen går att läsa att de finska reglerna; 

                                                
49 Mål C-231/05 Oy AA, p. 11-16. 
50 Mål C-231/05 Oy AA, p. 28. 
51 Mål C-231/05 Oy AA, p. 32. 
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”tjänar legitima ändamål som är förenliga med fördraget och 

omfattas av tvingande hänsyn till allmänintresset, och är ägnade 

att säkerställa att dessa ändamål uppnås” 
52

 

 

Domstolen gjorde bedömningen att de finska reglerna inte gick utöver vad som är 

nödvändigt för att uppfylla dess eftersträvade syften, och reglerna bedömdes 

följaktligen vara proportionerliga. Att utöka koncernbolags möjligheter att 

överföra inkomster till koncernbolag med skattemässig hemvisst i andra 

medlemsstater skulle uppmuntra konstruktioner av skattemässiga upplägg där 

dotterbolagets medlemsstat skulle missgynnas. 

 

4.3. Mål C-418/07 Société Papillon  

Målet behandlade de franska reglerna om s.k. skatteintegering, enligt vilka 

franska koncerner i vissa fall kan bli beskattade som en skattemässig enhet. 

Villkoren för detta är att ett dotterbolag ägs, direkt eller indirekt, av ett 

koncernbolag till minst 95 procent, samt att bolaget är skatteskyldigt för 

näringsverksamhet i Frankrike.
53

  
 

Det franska moderbolaget Papillon hade inkluderat ett franskt dotterbolag, som 

ägdes till 99,99 procent via ett av moderbolaget helägt utländskt dotterbolag, i 

denna skattemässiga enhet. Papillons avsikt var inte att integrera även det 

utländska dotterbolaget, utan endast det franska dotterbolaget omfattades.
54

  
 

De franska skattemyndigheterna beslutade dock att reglerna om skatteintegrering 

inte var tillämpliga i detta fall då det franska dotterbolaget ägdes av ett bolag som 

inte var skattskyldigt i Frankrike.
55

 Följaktligen gavs det franska moderbolaget 

inte möjlighet att utjämna sin vinst mot resultaten i de övriga bolagen inom 

koncernen.  

 

Papillon hävdade att det franska systemet för skatteintegrering stod i strid med 

etableringsfriheten eftersom en skattmässig fördel nekades för moderbolag som 

ägde dotterbolag via helägda utländska dotterbolag. EUD fann att de franska 

reglerna utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten då reglerna innebar en 

skillnad i behandlingen av franska moderbolags indirekta ägande i franska 

dotterbolag jämfört med utländska dotterbolag. Den franska myndigheten anförde 

att reglerna var ägnade att säkerställa det inre sambandet i systemet upprätthölls, 

en rättfärdigandegrund som godtogs av EUD.
56

  

 

EUD konstaterade dock att reglerna stred mot proportionalitetsprincipen då 

franska bolag inte gavs möjligheten att bevisa att det inte förelåg någon risk för att 

förluster skulle utnyttjas dubbelt.
57

 På så vis var reglerna alltför långtgående i 

förhållande till dess syfte.  

                                                
52 Mål C-231/05 Oy AA, p. 60. 
53 Mål C-418/07 Société Papillon p. 3. 
54

 Mål C-418/07 Société Papillon p. 7. 
55 Mål C-418/07 Société Papillon p. 8. 
56 Mål C-418/07 Société Papillon p. 45-53. 
57 Mål C-418/07 Société Papillon p. 62. 
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4.4. Sammanfattning 

Konklusionen av dessa rättsfall är att det av Marks & Spencer tydligt framgår att 

unionens medlemsstater i undantagssituationer är skyldiga att medge 

förlustavdrag för förluster i utländska dotterbolag. Dessa undantagssituationer 

omfattar exempelvis slutliga förluster vid likvidation av utländska dotterbolag.  

Enligt avgörandet i målet Oy AA har medlemsstater dock ingen skyldighet att 

medge avdrag för löpande gränsöverskridande förlustutjämning. Av Société 

Papillon framgår att nationella koncernbeskattningssystem som endast är 

utformade att omfatta inhemska bolag utgör en inskränkande åtgärd som inte är 

proportionerlig och därmed strider mot EU-rätten.  

 

Sammanfattningsvis konstateras, med de aktuella rättsfallet från förvaltningsrätten 

i Göteborg som utgångspunkt, att det av punkten 9 i generaladvokatens förslag till 

avgörande i Marks & Spencer framgår att moderbolaget ägde de utländska 

dotterbolagen via ett holdingbolag i Nederländerna.  I målet beviljades det 

brittiska moderbolaget avdrag för slutliga förluster i utländska dotterbolag och 

således har indirekt ägande redan prövats av EUD, även om det inte var 

huvudfråga i målet. EUD:s avgörande i målet Oy AA åberopades av båda parter i 

det aktuella rättsfallet från förvaltningsrätten i Göteborg. Efter genomgång av 

förhållandena i målet konstateras att varken frågan om slutliga förluster eller 

indirekt kontra direkt ägande behandlades i målet. Rättfallet har dock haft en 

central roll för utformningen av de svenska reglerna om koncernavdrag, vilka är 

uppe för prövning i det aktuella fallet. I budgetpropositionen för 2008
58

 uttalade 

regeringen att man utifrån Oy AA inte ansåg att vara nödvändigt att ändra de 

svenska koncernbidragsreglerna på grund av EU-rätten. I avgörande fastslog EUD 

att de finska regler som var föremål för prövning i målet skulle anses vara 

förenliga med EU-rätten. Då dessa regler är snarlika de svenska gjorde regeringen 

bedömningen att svensk rätt inte kan anses strida mot EU-rätten. 

 

I Société Papillon ogiltigförklarades det franska skatteintegreringssystemet. 

Moderbolaget ägde dotterbolagen via ett holdingbolag, men förfarandet avvisades 

inte utifrån ägarstukturen utan p.g.a. att reglerna ansågs vara oproportionerliga. 

 

                                                
58 Prop. 2007/08:1. 
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5. GRÄNSÖVERSKRIDANDE RESULTATUTJÄMNING I 

HFD:s RÄTTSPRAXIS 

Kapitlet innehåller rättsfallsgenomgångar av aktuella rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen inom ramen för de bestämmelser som behandlas i denna uppsats 

 

Den 11 mars 2009 avgjorde HFD tio överklagade förhandsbesked avseende 

gränsöverskridande resultatutjämning.
59

 Alla tio handlade om rätten till avdrag för 

koncernbidrag till utländska koncernbolag och hade bl.a. sin utgångspunkt i 

EUD:s avgörande i målen från kapitel 4, ovan. 

 

Tre av dessa avgöranden från HFD kom att bli referatmål 
60

, och tre av dem blev 

notismål.
61

 Resterande fyra togs inte upp i årsboken.  

 

Dessa rättfall har genom sitt ursprung i aktuell EU-praxis kommit att forma de 

svenska reglerna för gränsöverskridande resultatutjämning. På så vis har dessa 

rättsfall en central betydelse för de problemområden som behandlas i denna 

uppsats. Flera av dessa avgöranden åberopades av båda parter i det aktuella 

rättsfallet från förvaltningsrätten i Göteborg. Nedan presenteras därför 

rättsfallsgenomgångar av de sex domarna som kom att tas upp i årsboken. 

Referatmålen tillskrivs mer detaljerade genomgångar och notismålen beskrivs i 

något mindre omfattning, i enighet med dess prejudikatvärde.  

 

5.1. Förlustavdrag vid likvidation av utländska dotterbolag 

Frågan i RÅ 2009 ref. 13 var om ett svenskt moderbolag med stöd av unionsrätten 

skulle anses kunna tillgodoräkna sig koncernbidrag till likviderade dotterbolag 

med skattemässig hemvist i annan medlemsstat.  

 

Det sökande bolaget var svenskt moderbolag i en koncern som via direkt och 

indirekt helägda dotterbolag bedrev verksamhet i bl.a. Tyskland. Den tyska delen 

av verksamheten hade gått med förlust under en längre period, varpå det svenska 

moderbolaget beslutat att avveckla sin verksamhet i Tyskland, delvis genom att 

likvidera dotterbolagen. 

 

HFD fastslog, med hänvisning till Marks & Spencer och Oy AA, att avdrag för 

koncernbidrag som lämnats till ett helägt dotterbolag i likvidation ska medges. 

Vidare konstaterades att avdragsrätten inte påverkades av huruvida skatteplikt för 

bidraget förligger i mottagarens medlemsstat. Enligt Marks & Spencer är en 

förutsättning för avdrag att det utländska dotterbolaget har utnyttjat alla 

möjligheter att beakta det skattemässiga underskottet i sin hemviststat, samt alla 

möjligheter till framtida förlustavdrag i dotterbolagets hemviststat är förbrukade. 

På så vis kan det inte bli fråga om överskott i dotterbolaget. 

 

 

                                                
59

 Mål nr. 6511-06, 6512-06, 7322-06, 7444-06, 1648-07, 1650-07, 1651-07, 1652-07, 3628-07, 

1267-08. 
60 RÅ 2009 ref. 13, RÅ 2009 ref. 14, RÅ 2009 ref. 15. 
61 RÅ 2009 not. 35, RÅ 2009 not. 36, RÅ 2009 not. 37. 
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Av HFD:s domskäl framgår att; 

 

 ”det bör vara möjligt att tillgodogöra sig en definitiv förlust i 

direkt helägda dotterföretag inom EES-området”
62

  

 

Beträffande vid vilken tidpunkt som avdraget ska medges konstaterade HFD att 

koncernbidrag endast kan lämnas under det sista hela beskattningsåret för 

dotterbolaget. Avseende koncernbidragets storlek får det inte överstiga ett belopp 

motsvarande den förlust som uppkommit i dotterbolaget vid utgången av 

företagets sista hela beskattningsår. Det får inte heller överstiga ett belopp 

motsvarande den slutliga förlusten, beräknad enligt båda staternas skatteregler. 

Avdrag ska medges med det enligt dessa beräkningar lägsta beloppet. 

 

5.2. Definitiva förluster till följd av skatteregler i dotterbolags hemviststat 

Huvudfråga i RÅ 2009 ref. 14 var om ett svenskt moderbolag med stöd av EU-

rätten skulle medges avdrag för koncernbidrag till ett dotterbolag med 

skattemässig hemvist i ett annat EU-land för att täcka en definitiv förlust som 

uppkommit till följd av en skatteregel i dotterbolagets hemviststat.  

 

Det svenska bolaget var moderbolag i koncernen, och ägde samtliga aktier i ett 

italienskt dotterbolag. Vidare ägde det svenska moderbolaget flera andra 

dotterbolag, med skattemässig hemvist i Sverige.  Moderbolaget och ett av dess 

svenska dotterbolag avsåg att göra en värderöverföring i form av koncernbidrag 

till det italienska dotterbolaget för att täcka ett skattemässigt upparbetat underskott 

från beskattningsåren 2001-2004. Vid utgången av 2006 skulle nämligen en del av 

dessa framrullade underskott förfalla enligt italiensk skattelagstiftning. Som följd 

av detta skulle underskotten inte på något sätt kunna utnyttjas efter år 2006. 

Skatteverket valde att neka de yrkade avdragen.  

 

Utifrån dessa förutsättningar begärde det svenska moderbolaget förhandsbesked 

från Skatterättsnämnden. Frågan var dels om koncernbidrag från det svenska 

moderbolaget till det italienska dotterbolaget var avdragsgillt, dels om 

koncernbidrag från ett svenskt dotterbolag till det italienska dotterbolaget var 

avdragsgillt. Skatterättsnämnden medgav, utifrån etableringsfriheten i artikel 49 

EUF, avdrag i båda fallen. I förhandbeskedet konstaterades att Skatteverkets 

beslut att neka avdrag, med hänvisning till EUD:s avgörande i målet Marks & 

Spencer, utgör en inskränkning av etableringsfriheten som inte kan anses vara 

proportionerlig. Avdraget skulle därför beräknas till det lägsta beloppet enligt 

båda ländernas skatteregler.  

 
Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens beslut till HFD, och yrkade att det 

svenska moderbolaget skulle vägras avdrag då förluster som bortfaller enligt 

nationella regler i dotterbolagets hemviststat inte kunde anses vara definitiva. 

Vidare framfördes att det inte förefaller förenligt med en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna att ett avdrag som inte kan utnyttjas i 

en medlemsstat, automatiskt kan utnyttjas i en annan medlemsstat. 

 

                                                
62 RÅ 2009 ref. 13. 
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Det svenska moderbolaget bestred bifall och anförde bl.a. att det av EUD:s 

avgörande i målet Marks & Spencer tydligt framgår att det räcker att dotterbolaget 

har uttömt möjligheterna i den egna staten att utnyttja förlusterna så väl vid 

likvidationen, som bakåt och framåt i tiden.  

 

HFD konstaterade att det med stöd av EU-praxis inte kan anses strida mot 

etableringsfriheten att vägra avdrag för en förlust i ett dotterbolag som är slutlig 

till följd av en skatteregel i dotterbolagets hemviststat. De svenska bolagen skulle 

således inte beviljas avdrag för lämnat koncernbidrag. 

 

RÅ 2009 not. 37 handlade om ett svenskt moderbolag som hade flera dotterbolag i 

ett antal olika EU-länder. Flera av dotterbolagen redovisade underskott och 

moderbolaget avsåg att lämna koncernbidrag till dessa i syfte att täcka 

underskotten. Det svenska moderbolaget nekades avdrag för koncernbidrag till 

dotterbolag med skattemässig hemvist i Italien då förlusten uppkommit till följd 

av en skatteregel i detta land.  

 

Avdrag medgavs dock för koncernbidrag till ett nederländskt bolag som hade 

likviderats. Skatterättsnämnden fastslog att avdrag i det första fallet, med 

hänvisning till Oy AA, inte ska medges. HFD fastställde Skatterättsnämndens 

beslut.  

 

5.3. Gränsöverskridande resultatutjämning mellan dotterbolag 

RÅ 2009 ref. 15 handlade om ett svenskt koncernbolag som avsåg att lämna 

koncernbidrag till andra, utländska koncernbolag.  

 

Moderbolag i koncernen var ett amerikanskt bolag som indirekt ägde samtliga 

aktier i ett luxemburgskt bolag, som i sin tur ägde det svenska dotterbolaget. Det 

luxemburgska bolaget ägde även ett tyskt bolag, som via andra dotterbolag bl.a. 

innehade ett franskt och ett italienskt dotterbolag. Det tyska, det franska och det 

italienska bolaget visade underskott avseende beskattningsåren 2005 och 2006 

varför det svenska dotterbolaget avsåg att lämna koncernbidrag till dessa bolag. 

 

Koncernbidrag utgjorde enligt tysk och italiensk rätt ej skattepliktigt inkomst, så 

var dock inte fallet för det franska bolaget. Det svenska bolaget framförde att 

förlusterna i dotterbolagen skulle vara definitiva.  

 

Det svenska bolaget hävdade i sin ansökan till Skatterättsnämnden att det stred 

mot skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg att inte behandla bolag i 

Luxemburg på samma sätt som svenska bolag. HFD tog inte upp frågan till 

prövning eftersom den inte varit föremål för Skatterättsnämndens prövning. 

 

HFD konstaterade, i likhet med Skatterättsnämnden, att avdragsrätt för 

gränsöverskridande förlustutjämning enligt EUD:s praxis inte kan anses gå längre 

än till den situation som var föremål för prövning i Marks & Spencer-målet. D.v.s. 

överföring av definitiva förluster från utländska dotterbolag till ett inhemskt 

moderföretag. Detta bestyrktes enligt HFD även av EUD:s avgörande i målet Oy AA 

där EUD fastslog att en nationellt inskränkande regel mot löpande 



28 

 

 

resultatutjämning via koncernbidrag från dotterbolag inte kunde anses strida mot 

unionsrätten. 

  

Således vägrades avdrag då det var fråga om resultatutjämning mellan 

dotterbolag, samt att förlusterna var att betrakta som ej definitiva enligt svensk 

rätt.  

 

5.4. Löpande resultatutjämning med utländska dotterbolag 

RÅ 2009 not. 35 handlade om ett svenskt moderbolag med helägda dotterbolag 

hemmahörande i England och Spanien. Dotterbolagen redovisade underskott 

avseende beskattningsåret 2005, och förutspådde att verksamheterna skulle 

generera underskott även kommande beskattningsår. Moderbolaget avsåg att 

lämna koncernbidrag till dotterbolagen i syfte att täcka dessa underskott.  

 

Skatterättsnämnden ansåg att avdrag för koncernbidrag enligt ovan inte skulle 

medges då moderbolaget inte kunde påvisa att alla möjligheter att utnyttja 

dotterbolagens underskott i respektive hemvistat var helt uttömda. Således var det 

inte fråga om slutliga förluster. HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut. 

 

5.5. Resultatutjämning med bolag etablerat i tredje land 

RÅ 2009 not. 36 handlade om ett svenskt bolag som ingick i en koncern med ett 

amerikanskt moderbolag. Det amerikanska moderbolaget hade även ett danskt 

dotterbolag, som redovisade underskott. Följaktligen avsåg det svenska 

dotterbolaget att lämna koncernbidrag till det danska dotterbolaget för att på så vis 

täcka underskotten. Det svenska dotterbolaget yrkade skattemässig avdragsrätt för 

koncernbidraget.  

 

Skatterättsnämnden fann att reglerna om etableringsfrihet i EUF inte kunde 

åberopas i detta fall p.g.a. att moderbolaget var etablerat i tredje land. Avdragsrätt 

för koncernbidraget från det svenska dotterbolaget till det danska bolaget skulle 

således nekas. HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut. 

 

5.6. Skatteverkets ställningstagande 2011-04-13 

Den 13 april 2011 gav Skatteverket ut en styrsignal
63

 avseende avdragsrätt för 

gränsöverskridande koncernbidrag. Denna styrsignal ersatte tidigare styrsignal 

från 2009. Ställningstagandet grundar sig i HFD:s avgöranden den 11 mars 2009. 

Skatteverket ger uttryck för följande slutsatser av denna praxis. 

 

Allmänna förutsättningar 

 

Skatteverket anser att om avdragsrätt för koncernbidrag på EU-rättslig grund ska 

kunna beviljas så måste de allmänna förutsättningarna, samt de särskilda undantag 

som HFD har godtagit vara uppfyllda. Skatteverkets bedömning är att ett 

dotterbolag ska anses vara helägt när ägarandelen överstiger 90 procent. 

 

                                                
63 Skatteverkets ställningstaganden, 131 252986–11/111. 
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Endast bidrag från moderbolag till dotterbolag 

 

Skatteverket anser att endast bidrag från moderbolag till dotterbolag ska vara 

avdragsgillt. Detta med stöd av HFD:s dom i mål nr RÅ 2009 ref. 15. Vidare 

menar verket att dotterbolaget ska vara direktägt av det givande moderbolaget. 

Detta framgår av RÅ 2009 ref. 13, där det i domen går att läsa att ”det bör därför 

vara möjligt att tillgodogöra sig en motsvarande förlust i förhållande till direkt 

helägda dotterbolag inom EES-området". 

 

Förmögenhetsöverföring 

 

För att koncernavdrag ska beviljas krävs att en faktisk förmögenhetsöverföring, 

genom koncernbidrag, har gjorts. Detta menar Skatteverket framgår av RÅ 2009 

ref. 13 då HFD använder begreppet koncernbidrag, och vidare uttalar att 

moderbolaget måste besluta om koncernbidrag till dotterbolaget senast vid 

bokslutet för dotterbolagets sista beskattningsår.  

 

Inget krav på skattskyldighet 

 

HFD framhäver inte att det föreligger nått krav om skattskyldighet för 

dotterbolaget avseende koncernbidraget, varken i Sverige eller i den andra 

medlemsstaten.  

 

Definitiv förlust 

 

Med hänvisning till Marks & Spencer ska dotterbolaget ha uttömt alla möjligheter 

att utnyttja förlusterna i den stat där bolaget har sin skattemässiga hemvist. Det 

ska inte heller finnas några möjligheter att i framtiden utnyttja förlustavdraget, 

varken för dotterbolaget självt eller av någon annan.  

 

En definitiv förlust uppkommer först då dotterbolagets likvidation är avslutad. 

Förluster som bortfaller enligt reglerna i dotterbolagets hemviststat är ej en sådan 

förlust som ska beaktas.  

 

Enligt Skatteverket är det, vid tiden för denna skrivelse, fortfarande oklart om 

definitiv förlust ska anses föreligga om det likviderade dotterbolagets verksamhet 

fortsättningsvis bedrivs genom ett annat koncernbolag i samma medlemsstat. 

Frågan var aktuell i RÅ 2009 ref. 13 men HFD besvarade inte frågan. 

Skatteverket gör i denna fråga, med stöd av Marks & Spencer, bedömningen att 

definitiv förlust inte ska anses föreligga i dessa fall. Det likviderade bolaget ska ha 

utnyttjat alla möjligheter till resultatutjämning mellan koncernbolagen i 

hemviststaten. Om den slutliga förlusten beror på att reglerna i dotterbolaget 

hemviststat är sådana att möjlighet till resultatutjämning saknas bör inte detta 

medföra avdragsrätt i Sverige heller.
64

 

 

Vidare menar Skatteverket att definitiv förlust inte heller ska anses föreligga om 

det har skett obeskattade uttag ur verksamheten, exempelvis genom 

underprisöverlåtelser. I dessa fall har dotterbolaget inte uttömt alla möjligheter till 

                                                
64 RÅ 2009 ref. 14. 



30 

 

 

kvittning av förlusterna, och om detta tilläts skulle bolagen ges en möjlighet att 

själva välja var en förlust ska utnyttjas.  

 

Förlustens storlek 

 

Dotterbolagets ackumulerade kvarstående underskott under moderbolagets 

innehavstid ska anses utgöra den definitiva förlusten. Därav ska det inte vara 

möjligt att inför en nedläggning föra över det utländska dotterbolaget till ett 

svenskt moderbolag, för att sedan kvitta gamla förluster mot vinster i den svenska 

modern. I annat fall skulle bolagen ges en möjlighet att själva välja var en förlust 

ska utnyttjas.  

 

Den förlust som bestämmer koncernbidragets storlek får inte överstiga den förlust 

som uppkommit i dotterbolaget vid utgången av företagets sista hela 

beskattningsår enligt RÅ 2009 ref. 13. Inte heller får bidraget överstiga den 

slutliga förlusten, beräknad enligt båda medlemsstaternas skatteregler. Detta torde 

innebära att underskottet ska justeras om det i underskottet exempelvis ingår 

kapitalförluster på näringsbetingade, då dessa inte är avdragsgilla enligt svensk 

rätt.
65

 

 

Syftet med att förlustens storlek ska beräknas vid två olika tillfällen är att 

kontrollera om den faktiska förlusten har minskat fram till likvidationens 

avslutande. Utifrån detta krävs att beräkning sker enligt båda ländernas regler, vid 

båda tidpunkterna. 

 

Avdragstidpunkt 

 

Avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag medges först när förlusten hos det 

utländska dotterbolaget är definitiv. Detta inträffar då likvidationen har avslutats 

och därmed inte i samband med att värdeöverföringen redovisas i bokslutet för det 

sista beskattningsåret.  

 

Utredningsskyldighet 

 

Avslutningsvis påpekar Skatteverket att det enligt allmänna principer inom 

beskattningsrätten åligger det svenska moderbolaget, som yrkar avdrag, att bevisa 

att de förutsättningar enligt vilka avdrag medges är uppfyllda. 

 

5.7. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har förlustavdrag för gränsöverskridande koncernbidrag 

endast beviljats i ett enda fall, nämligen när ett helägt dotterbolag hemmahörande 

inom EES har likviderats.  

 

I RÅ 2009 ref. 13 var förutsättningarna liknande de i fallet Marks & Spencer. 

HFD fastslog att svenska moderbolaget skulle ges rätt att tillgodoräkna sig 

definitiva förluster vid likvidation av utländska bolag hemmahörande inom EES. 

En grundläggande förutsättning för att avdrag skulle beviljas var att dotterbolaget 

                                                
65 Se kommentar av Staffan Andersson och Ingrid Melbi, FAR komplett. 
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har förbrukat alla möjligheter att utnyttja förlusten i sin hemviststat, samt att det 

inte fanns några möjligheter till framtida förlustavdrag i hemviststaten. Avseende 

det avdragsgilla beloppet konstaterade HFD att avdraget inte får överstiga ett 

belopp motsvarande den slutliga förlusten, beräknad enligt båda staternas 

skatteregler. Avdrag ska medges med det enligt dessa beräkningar lägsta beloppet.  

 

I domen författas vid upprepade tillfällen att svenska moderbolag enligt 

förutsättningarna ovan ska beviljas avdrag för definitiva förluster i direkt helägda 

dotterbolag inom EES-området. Det uttrycks dock inte att direkt ägande är ett 

krav för att avdrag ska beviljas och denna omständighet var inte föremål för 

prövning i målet. 

 

Av RÅ 2009 ref. 14 framgår att förluster som bortfaller enligt nationella 

skatteregler i dotterbolagets hemviststat inte ska anses vara definitiva. Denna typ 

av förluster ska alltså inte medföra avdragsrätt. Rättsfallet har en framstående 

betydelse när det gäller att definiera vad som ska omfattas av, och klassificeras 

som, definitiva förluster.  

 

Utifrån RÅ 2009 ref. 15 står det klar att det endast är svenska moderbolag som har 

rätt att tillgodoräkna sig definitiva förluster i utländska koncernbolag. 

Koncernbidrag från dotterbolag som syftar till att täcka förluster ska alltså inte 

medföra avdragsrätt. Vidare konstaterades att löpande gränsöverskridande 

förlustutjämning genom koncernbidrag aldrig kan medföra avdragsrätt.  

 

RÅ 2009 not 35-37 kan sammanfattas med att det förligger ett högt beviskrav för 

att förluster är slutliga och att de således inte kan komma att utnyttjas i framtiden i 

dotterbolagets hemviststat. Det framgår även att endast bolag inom EES som ska 

omfattas av reglerna om koncernavdrag, bolag med skattemässig hemvist i tredje 

land inkluderas inte. Löpande gränsöverskridande förlustutjämning godtas dock 

inte under några omständigheter.  

 

Enligt vad som tidigare tagits upp i denna uppsats konstaterade regeringen utifrån 

EUD:s avgörande i målet Oy AA att de svenska koncernbidragsreglerna inte kan 

anses strida mot EU-rätten. HFD avvisade detta och menade att det i målet inte 

var fråga om definitiva förluster i helägde dotterbolag.  

 

Samtliga av dessa rättsfall innehåller olika situationer där EU-rätten har 

aktualiserats. Av den anledningen framstår det som förvånansvärt att HFD inte 

inhämtade yttrande från EUD för tolkning av de svenska reglerna.
66

 

 

                                                
66 Jmf. Ingrid Melbi, A9 koncernbeskattning, s. 370  SN 2010. 
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6. SVENSKA KONCERNAVDRAGSREGLER 

I detta kapitel beskrivs de svenska reglerna om koncernavdrag, som återfinns i 35 a kap. 

IL. 

 

Reglerna om koncernavdrag i 35 a kap. IL har sitt ursprung i de rättsfall som 

framförts under kapitel 4 och 5. I domarna från HFD konstaterades att de svenska 

reglerna om gränsöverskridande resultatutjämning i vissa avseenden inte var 

förenliga med gällande EU-rättslig praxis. Som en produkt av detta gav 

Finansdepartementet under september 2009 ut en promemoria, Koncernbidrag i 

vissa fall m.m.
67

 I denna promemoria föreslogs att riksdagen borde lagstifta om 

svenska moderbolags möjligheter att under vissa förutsättningar tillgodoräkna sig 

slutliga förluster i utländska dotterbolag. 

 

Promemorian utmynnade i 35 a kap. IL, om koncernavdrag, som antogs med 

giltighet från den 1 juli 2010. Avsikten med dessa regler var att de skulle kunna 

tillämpas i de speciella situationer där HFD har ansett att de svenska reglerna 

stred mot EU-rätten.
68

 Vidare var syftet att reglerna om koncernbidrag i 35 kap. 

IL i och med koncernavdragsreglernas ikraftträdande endast skulle tillämpas för 

verksamheter som är skattskyldiga i Sverige.
69

  

 

Nedan presenteras en redogörelse av reglernas innebörd och omfattning. 

 

6.1. 35 a Kap. Inkomstskattelagen 

Bestämmelserna i 35 a kap. IL innebär att ett svenskt moderföretag är berättigat 

att göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom EES 

om detta har försatts i likvidation och likvidationen har avslutats med en slutlig 

förlust som följd. Avdraget får dock inte leda till ett underskott i den svenska 

delen av koncernen, och är förenat med villkor som avser att säkerställa att det är 

fråga om en verklig och definitiv förlust. 

 

6.2. Definitioner 

I kap 35 a kap. 2-4 §§ IL definieras vad som avses med svenskt moderbolag, 

helägt utländskt dotterbolag och bolag i intressegemenskap. Avseende svenskt 

moderbolag och bolag i intressegemenskap är definitionerna desamma som i 35 

kap. IL med förbehållet att dotterbolagen är hemmahörande utomlands. Helägt 

utländskt dotterbolag definieras som ett utländskt bolag som motsvarar ett svenskt 

aktiebolag eller ekonomisk förening och som är hemmahörande inom EES.  

 

6.3. Förutsättningar 

Under 35 a kap. 5-6 §§ IL redogörs för de grundläggande förutsättningar utifrån 

vilka ett svenskt moderbolag får göra förlustavdrag för slutlig förlust i ett helägt 

utländskt dotterbolag. Här framgår att dotterbolaget ska har försatts i likvidation 

                                                
67 Finansdepartementet, 2009. Koncernbidrag i vissa fall, m.m. 
68 Prop. 2009/10:194 s.1. 
69 Prop. 2009/10:194 s.1. 
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som har avslutats samt att dotterbolaget ska ha varit helägt under båda parters hela 

verksamhetsår, eller sen dotterbolaget startade sin verksamhet. Vidare framgår att 

avdraget ska göras det beskattningsår då likvidationen har avslutats och öppet 

redovisas i moderbolagets inkomstdeklaration. En förlust anses enligt 35 a kap. 6§ 

IL vara slutlig om den inte kunnat, eller kan komma att, utnyttjas i framtiden av 

dotterbolaget eller någon annan i dotterbolagets hemviststat.   

 

6.4. Koncernavdragets storlek 

35 a kap. 7-11 §§ IL reglerar koncernavdragets storlek. Nedan redogörs några av 

de grundläggande förutsättningarna. I 7 § framgår att koncernavdrag inte får göras 

med ett belopp som överstiger förlusten hos dotterbolaget vid utgången av det 

beskattningsår då likvidationen har avslutats. Vidare får koncernavdraget inte 

överstiga ett positivt resultat hos moderbolaget. 8 § innehåller bestämmelser om 

hur beräkningen av förlusten i det utländska bolaget ska göras. Här framgår att 

beräkningen ska göras både enligt de regler som skulle ha gällt i Sverige om 

dotterbolaget hade haft skulle ha haft skattemässig hemvist här, samt enligt 

reglerna i den medlemsstat där dotterbolaget är hemmahörande. I 9 § fastslås att 

den enligt 8 § beräknade förlusten ska minskas med vissa, obeskattade, belopp 

som det utländska dotterbolaget har överfört till dotterbolag i intressegemenskap. 

10-11 §§ innehåller ytterligare bestämmelser om hur olika värdeöverföringar 

påverkar den förlust som kan ligga till grund för avdrag.  

 

6.5. Kritik mot de svenska koncernavdragsreglerna i 35 a kap. IL  

Av lagtextens ordalydelse i 35 a kap. IL framgår inte hur reglerna förhåller sig till 

indirekt respektive direkt ägda dotterbolag. Av förarbetena framgår dock att 

regeringens avsikt var att endast dotterbolag som ägs till mer än 90 procent av det 

givande svenska moderföretaget, utan några mellanliggande koncernföretag, ska 

omfattas av reglerna.
70

 Regeringen har utifrån HFD:s domar dragit slutsatsen att 

endast direkt helgägda dotterbolag ska anses vara helägda i lagens mening. I 

propositionen går att läsa följande; 

 

”Regeringen anser emellertid att endast direkt helägda 

dotterföretag bör omfattas av de föreslagna reglerna. Något 

annat skulle öppna upp en möjlighet för företagen att välja i 

vilket land förlusten ska användas” 
71

 

 

Definitionen av utländska bolag i IL framgår av 2 kap. 5 § a. Dotterbolaget ska 

vara direktägt av det svenska moderföretaget, dvs. regleringen omfattar inte 

förluster i exempelvis dotterdotterbolag.
72

 Denna begränsning saknar dock stöd i 

EU-rättslig praxis. I HFD:s praxis saknas också uttryckliga krav på att utländska 

dotterbolag måste vara direktägda för att svenska moderbolag ska kunna 

tillgodoräkna sig definitiva förluster i dessa dotterbolag, även om så var fallet i de 

aktuella målen. 

 

                                                
70

 Prop. 2009/10:194 s. 21. 
71 Prop. 2009/10:194 s. 22. 
72 Se Andersson, Saldén & Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentar till 35 a 

kap. 2 § IL. 
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Rättsfallen från HFD, utifrån vilka reglerna i 35 a kap. IL har formats, var rent 

omfångsmässigt relativt begränsade. Som en följd av detta är även de svenska 

koncernavdragsreglerna begränsade.  

 

Regeringens ställningstagande om att reglerna bör begränsas till att endast omfatta 

direkt helägda dotterbolag har kritiserats bland annat av Juridiska 

fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet, FAR SRS, Regelrådet, Sveriges 

advokatsamfund och Näringslivets Skattedelegation. Dessa instansers yttrande har 

fått medhåll av Stockholms Handelskammare, Fastighetsägarna Sverige, 

Föreningen Svenskt Näringsliv samt Svenska Bankföreningen.
73

 Kritiken har 

grundats utifrån att ägarförhållandena i Marks & Spencer var sådana att de 

utländska dotterbolagen ägde via ett utländskt holdingbolag. Vidare har det 

anförts att HFD aldrig har prövat ett mål där indirekt ägande behandlas, varför 

Regeringens slutsatser kan anses vara fördragsstridiga.  

 

Svenska moderbolags möjligheter till gränsöverskridande resultatutjämning är 

begränsade och kraven för att beviljas koncernavdrag för förluster i helägda 

utländska dotterbolag är stränga. Under remissbehandlingen avseende lagstiftning 

fanns åsikter om att kraven för koncernavdrag är så stränga att det nästan blir 

omöjligt att bli beviljad dessa avdrag.
74

 

 

Reglerna har flera uppenbara brister. Bl.a. framgår det inte av lagtexten vad som 

avses med likvidation och frågan kan vidare ställas om varför konkurser i helägda 

utländska dotterbolag inte omfattas av bestämmelserna. Konkurser torde även de 

leda till slutliga förluster. 

  

Kritik har även riktats mot att bolagens administrativa belastning är omotiverat 

hög då koncernavdraget enligt 35 a kap. 8 § IL måste beräknas enligt både 

svenska regler, samt reglerna i den medlemsstat där dotterbolaget är 

hemmahörande. Enligt EUD:s avgörande i målet Futura Participations
75

 kan 

administrativt merarbete i vissa fall anses strida mot grundläggande EU-rättsliga 

principer. 

 

Det har ansett önskvärt med ett EU-direktiv avseende hur regler om 

gränsöverskridande resultatutjämning ska utformas för att vara förenligt med EU-

rätten.
76

 Bl.a. har anförts att den enda slutsats som kan dras av Marks & Spencer 

är att gränsöverskridande resultatutjämning ska medges när alla andra möjligheter 

att utnyttja underskottet har fallit bort. Avgörandet i målet ger ingen vägledning i 

situationer där moderbolaget kan utnyttja underskottet. I domen nämns heller 

inget om att det kan ha någon betydelse att dotterbolagets underskott kan utnyttjas 

i en tredje medlemsstat. EUD har i domen inte gett uttryck för vad som ska 

betraktas som ett underskott eller en förlust.
77

 

 

                                                
73 Prop. 2009/10:194 s. 21-22. 
74 Ohlsson, SN 2013 s. 115. 
75

 Mål C-250/95 Futura. 
76 Dahlberg, s. 174. 
77 Lars Pelin, internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, 5:e upplagan, 2011, Lund. 
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6.6. Sammanfattning 

De rättsfall från HFD som har legat till grund för utformningen av de svenska 

reglerna om koncernavdrag i 35 a kap. IL var begränsade till sin omfattning och 

detta bedöms ha bidragit till att reglerna i 35 a kap. IL är svåra att tillämpa.  

 

De svenska koncernavdragsreglerna har fått utstå mycket kritik, såväl innan som 

efter reglernas ikraftträdande. Reglernas begränsade omfattning har ansetts 

oförenligt med EU-rätten och i vissa avseende har dessa begränsningar t.o.m. 

ansetts strida mot EU-rätten. Riktad kritik har framförts mot förbehållet att 

reglerna endast är avsedda att omfatta direkt helägda utländska dotterbolag. Denna 

begränsning saknar uttryckligt stöd i såväl EU-rättslig praxis som i svensk intern 

praxis, även om ägarförhållandena var av denna karaktär i de aktuella målen från 

HFD. Kritiken har sitt huvudsakliga ursprung i att ägarförhållandena i Marks & 

Spencer var sådana att de utländska dotterbolagen ägde via ett utländskt 

holdingbolag. Vidare har det anförts att HFD aldrig har prövat ett mål där indirekt 

ägande behandlas, varför regeringens slutsatser kan anses vara fördragsstridiga. 

 

Reglerna anses även i andra avseenden vara bristfälliga. Likvidation och slutlig 

förslut är begrepp som anses vara bristfällig definierade.  

 

I nästkommande kapitel ges en mer djupgående redogörelse av det aktuella 

rättsfallet från förvaltningsrätten i Göteborg, där indirekt ägande vid 

gränsöverskridande resultatutjämning för första gången var föremål för prövning i 

svensk förvaltningsdomstol.  
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7. MÅL NR. 7193/11 (Förvaltningsrätten) 

I detta kapitel framförs en rättsfallsgenomgång av mål nr. 7193-11
78

 från 

förvaltningsrätten i Göteborg.   

 

Detta rättsfall var det första mål där indirekt ägande vid gränsöverskridande 

resultatutjämning inom EES har varit föremål för prövning. De problemområden 

som behandlas i denna uppsats har sitt ursprung i detta rättfall och rättsfallet 

förväntas få genomslag för den framtida rättsutveckligen inom ramen för dessa 

bestämmelser.  

 

1.1. Rättsfallsgenomgång 

Ett svenskt moderbolag hade under 2006 lämnat koncernbidrag om totalt 

13 417 000 kronor till ett indirekt helägt dotterbolag med säte i Spanien, i syfte att 

skattemässigt tillgodogöra sig en definitiv förlust i och med det spanska 

dotterbolagets likvidation. 

 

Ägarstrukturen var uppbyggd på så vis att det spanska dotterbolaget ägdes av 

tyskt företag, som i sin tur ägdes av ett annat tyskt företag. Detta bolag ägdes av 

ett holländskt bolag, som vidare ägdes av det svenska moderbolaget. Det spanska 

bolaget som mottagit koncernbidraget likviderades under 2007. Enligt tysk 

lagstiftning saknades möjligheter för de tyska bolagen att utnyttja förlusten i det 

likviderade spanska bolaget.  

 

Det svenska moderbolaget yrkade således avdrag för lämnat koncernbidrag 

avseende beskattningsår 2007, då likvidationen av det spanska dotterbolaget 

avslutades. 

 

Skatteverket nekade det yrkade avdraget och pekade på att, då det svenska 

moderbolagets ägande i det spanska dotterbolaget endast var indirekt, borde 

därmed förlusten tagits i anspråk av det tyska moderbolaget. Det faktum att tyska 

moderbolagets möjlighet till förlustavdrag utsläckts enligt intern rätt motiverar 

inte varför förlusten skulle överföras till det svenska moderbolaget. Skatteverket 

hänvisade till målet Marks & Spencer från EUD där domstolen under punkten 56 

fastslog att det inte ska vara möjlig för bolag inom koncerner att själva välja i 

vilken medlemsstat en förlust ska dras av. Vidare hänvisade Skatteverket till RÅ 

2009 ref.13 där rätten fastslog att liknande förlustavdrag som i det aktuella fallet 

ska godtas om det avser direkt helägda dotterbolag inom EES-området.  

 

Skatteverket åberopade även EUD-rättsfallet Sociétè Papillon där franska 

koncerners rätt till s.k. skatteintegrering behandlades. Med skatteintegrering 

förstås nationella system genom vilka moderbolag med dotterbolag och 

dotterdotterbolag hemmahörande i samma stat under vissa förutsättningar kan bli 

beskattade som om de utgör en och samma skattemässiga enhet.
79

 I Sociétè 

Papillon underkände EUD dessa system då de endast är tillgängliga för moder- 

och dotterbolag med skattemässig hemvist inom samma medlemsstat. I fallet var 

                                                
78 Mål nr. 7193-11, förvaltningsrätten i Göteborg, enhet 2:5. 
79 Hilling, SN 2010 s. 320. 
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det inte varit frågan om ett direkt ägt dotterbolag, varför koncernbidraget inte 

ansågs vara avdragsgillt. 

 

Det svenska moderbolaget överklagade Skatteverkets beslut och hävdade att det, 

med stöd av Marks & Spencer inte har någon betydelse att det rör sig om ett 

indirekt ägt bolag. I det nämnda rättsfallet, som behandlade ett brittiskt 

moderbolags rätt till koncernavdrag för förluster uppkomna i utländska 

dotterbolag, ägde nämligen det brittiska moderbolaget de utländska dotterbolagen 

via ett holdingbolag i Nederländerna. Beträffande HFD 2009 ref. 13 så 

behandlades endast direkt helägda utländska dotterbolag och frågan om indirekt 

ägande har såldes inte prövats i sak av svensk domstol. Om fallet emellertid hade 

varit så skulle svaret sannolikt blivit detsamma då EU-rättslig praxis alltså godtar 

liknande ägarkonstruktioner.  

 

Avseende Sociétè Papillon hävdade det svenska moderbolaget att EUD:s 

avgörande i målet snarare stärker uppfattningen om att det strider mot 

etableringsfriheten att vägra avdrag utifrån grunden att ägandet är indirekt. Bolags 

möjlighet till löpande gränsöverskridande förlustutjämning genom koncernbidrag, 

oberoende om dotterbolag är direkt eller indirekt ägda, har redan avvisats av EUD 

i Oy AA.
80

 Denna fråga besvarades även i Sociétè Papillon under bl.a. punkten 

38, varför rättsfallets relevans för det aktuella fallet ifrågasattes.  

 

Förvaltningsrätten fastslog i sin dom att de svenska reglerna om koncernbidrag i 

35 kap. IL inte kunde tillämpas på det aktuella fallet då det spanska dotterbolaget 

inte är skatteskyldig för i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget 

hänför sig till. Huvudfrågan var istället om det svenska moderbolaget, med stöd 

av kapitel 35 a IL, EU-rättslig praxis och utifrån etableringsfriheten i art. 45 EUF, 

skulle medges avdrag för en definitiv förlust i utländskt dotterbolag trots att detta 

bolag inte ägts direkt av moderbolaget. 

 

Enligt HFD 2009 ref. 13 bör de svenska reglernas förenlighet med EU-rätten 

prövas utifrån de unionsinterna principer som låg till grund för avgörandet i 

Marks & Spencer. Domstolen preciserar att det utifrån Marks & Spencer tydligt 

framgår att unionens medlemsstater inom ramen för etableringsprincipen i art. 45 

EUF måste medge förlustutjämning i undantagssituationer, exempelvis vid 

likvidation. Domen behandlade endast direkt ägda utländska dotterbolag och 

frågan i det aktuella ärendet är huruvida även indirekt ägda utländska dotterbolag 

ska omfattas av dessa bestämmelser. Denna fråga prövades inte i HFD 2009 ref. 

13. 

 

Förvaltningsrätten gjorde i detta fall bedömningen att Skatteverkets beslut att inte 

medge det svenska moderbolag förlustavdrag för sina definitiva förluster i det 

indirekt ägda utländska dotterbolag utgör en inskränkning av etableringsfriheten i 

art. 45 EUF.  

 

Vid inskränkande regler är frågan om dessa regler kan rättfärdigas utifrån 

rättfärdigandegrunderna att säkerställa en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan berörda medlemsstater. Att hindra att förlusterna 

                                                
80 Mål C-231/05 Oy AA. 
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beaktas två gånger samt förhindra skatteundandragande. Vidare ska det prövas 

huruvida de inskränkande reglerna kan bedömas vara proportionerliga
81

  

 

Då förvaltningsrätten enligt ovan anser att avgörandena i Marks & Spencer och 

RÅ 2009 ref. 13 bör tolkas på det sättet att koncernbidrag till indirekt helägda 

utländska bolag ska bedömas på samma sätt som bidrag till direkt helägda 

utländska bolag bedöms Skatteverkets ställningstagande utgöra en inskränkning 

av etableringsfriheten som inte kan rättfärdigas.  

 

Vidare konstaterar förvaltningsrätten att fallet Sociétè Papillon skiljer sig 

betydande från saken i fråga. I Sociétè Papillon var det t.ex. inte fråga om 

likviderade bolag eller definitiva förluster, varför förvaltningsrätten inte bedömer 

att denna praxis har någon relevans för det aktuella rättsfallet.  

 

Avseende frågan om i vilket land avdragen bör utnyttjas pekar förvaltningsrätten 

på följande; Enligt EU-domstolens avgörande i Marks & Spencer
82

 framgår att 

avdrag för koncernbidrag endast är möjligt då det saknas möjlighet för det 

utländska dotterbolaget, eller något annat skattesubjekt, att utnyttja förlusten i 

dotterbolagets skattemässiga hemviststat. Beträffande vilka skattesubjekt som ska 

ges företrädande rätt att utnyttja förlustavdrag uttalar sig EUD inte i Marks & 

Spencer. Förvaltningsrättens bedömning är dock att den omständigheten att det 

tyska moderbolaget inte kan utnyttja förlusten, förstärker förutsättningarna för att 

medge förlustavdrag för det svenska moderbolaget. 

 

1.2. Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Göteborg fastslår att det bör vara möjligt för ett svenskt 

moderföretag att, genom att lämna koncernbidrag till ett indirekt helägt utländskt 

dotterbolag, skattemässigt tillgodogöra sig en definitiv förlust. Att neka avdrag i 

dessa fall bedöms strida mot EU-rätten då förlusten är slutlig och alla möjligheter 

för det utländska dotterbolaget att i framtiden utnyttja förlusten är uttömda. 

 

Att i dessa fall endast bevilja svenska moderbolag förlustavdrag för förluster i 

utländska dotterbolag då dessa är direktägda anses av förvaltningsrätten strida mot 

EUD:s avgörande i målet Marks & Spencer. 

                                                
81 Se Marks & Spencer p. 53 och Oy AA p. 61 
82 Mål C-446/03 Marks & Spencer p. 55 och 59 
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8. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

I detta kapitel besvaras uppsatsen syfte med sammanfattande kommentarer avseende de 

problemområden som behandlas i denna uppsats. 

 

Med förvaltningsrättens dom 7193-11 som utgångspunkt är syftet med uppsatsen 

att, utifrån svensk intern rätt och EU-rättslig praxis, analysera indirekt ägande vid 

gränsöverskridande resultatutjämning för att på så vis utreda hur domen i målet 

förhåller sig till gällande rätt. 

 

Indirekt ägande i förhållande till direkt ägande vid gränsöverskridande 

resultatutjämning inom EES saknar uttrycklig reglering, såväl i lagtext som i 

nationell och EU-rättslig praxis. I 35 kap. IL regleras de svenska bestämmelserna 

om resultatutjämning med koncernbidrag. Dessa regler omfattar dock endast 

moderbolag och dotterbolag med skattemässig hemvist i Sverige och kan således 

inte åberopas vid gränsöverskridande resultatutjämning.  

 

I 35 a kap. IL återfinns regler om koncernavdrag för slutliga förluster i helägda 

utländska bolag inom EES. Reglernas tillkomst grundar sig i HFD:s tolkningar av 

EU-rättslig praxis, och syftar till att anpassa de svenska reglerna efter desamma. 

Utifrån bestämmelserna i detta kapitel kan svenska moderbolag, genom en faktisk 

värdeöverföring senast vid bokslutet för dotterbolagets sista beskattningsår, 

tillgodoräkna sig definitiva förluster i helägda utländska dotterbolag 

hemmahörande inom EES.  

 

I 35 a kap. 2§ 2st. IL definieras ett helägt utländskt dotterbolag som ett företag 

som ägs av ett svenskt moderföretag och som liknar ett svenskt aktiebolag eller 

ekonomisk förening, hemmahörande inom EES. Av lagtexten framgår således inte 

huruvida indirekt ägda dotterbolag i lagens mening ska behandlas annorlunda 

jämfört med direkt helägda dotterbolag. I den bakomliggande propositionen 

framgår dock att regeringens avsikt med reglerna i 35 a kap. IL var att de endast 

skulle omfatta direkt helägda utländska dotterbolag. Med detta förstås att det inte 

får finnas några mellanliggande koncernföretag mellan det svenska moderbolaget 

och det utländska dotterbolaget. Motivet till detta förbehåll uppges vara att 

utsläcka koncernbolags möjligheter att själva välja i vilken medlemsstat deras 

förluster ska beaktas.  

 

Domen i det aktuella rättsfallet från förvaltningsrätten i Göteborg avser 

taxeringsår 2008, d.v.s. ett taxeringsår före koncernavdragsreglernas 

ikraftträdande. Förvaltningsrätten har således inte beaktat dessa bestämmelser vid 

avgörandet i målet. Domen vittnar dock om att bestämmelserna i 35 a kap. IL kan 

strida mot EU-rätten.  

 

Skatteverket har i det ovan nämnda rättsfallet fört en argumentationslinje som 

bygger på att det tyska bolaget i egenskap av direkt ägare bör ta upp förlusten. Det 

svenska moderbolagets innehav i det spanska dotterbolag är endast indirekt, 

varför möjligheten att utnyttja förlustavdraget bör utsläckas. Skatteverket hänvisar 

till EUD:s avgörande i målet Marks & Spencer där domstolen fastslog att det inte 

ska vara möjlig för bolag inom koncerner att själva välja i vilken medlemsstat en 

förlust ska dras av. Vidare hänvisar Skatteverket till RÅ 2009 ref.13 där rätten 
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fastslog att liknande förlustavdrag som i det aktuella fallet ska godtas om det 

avser direkt helägda dotterbolag inom EES-området. 

 

I Marks & Spencer konstaterade EUD att medlemsstater har rätt att genom 

lagstiftning försäkra sig om att inkomster som är skattepliktiga i denna 

medlemsstat, verkligen blir beskattade där. Genom att förhindra att bolag själva 

tillåts välja vart deras vinster och förluster beskattas bevaras en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten. Ägarförhållanden i Marks & Spencer var dock 

av den karaktären att det brittiska moderbolaget ägde sina utländska dotterbolag 

via ett utländskt holdingbolag. Att neka förlustavdrag på grundval av att utländska 

dotterbolag är indirekt ägda bedöms därmed var oproportionerligt och ej förenligt 

med EU-rätten.  

 

Avseende RÅ 2009 ref. 13 uttrycks i domen vid upprepade tillfällen att svenska 

moderbolag enligt förutsättningarna i målet ska beviljas avdrag för definitiva 

förluster i direkt helägda dotterbolag inom EES-området. Det uttrycks dock inte 

att direkt ägande är ett krav för att avdrag ska beviljas och denna omständighet var 

inte föremål för prövning i målet. Således förefaller det vara felaktigt att dra 

slutsatsen att direkt ägande enligt HFD är en förutsättning för att bolag ska 

medges förlustavdrag.  

 

Utifrån vad som ovan har angetts bedöms förvaltningsrättens dom i målet 

överensstämma med EU-rätten.  

 

Om prövning hade skett utifrån reglerna om koncernavdrag i 35 a kap. IL hade 

utfallet sannolikt blivit annorlunda, då dessa regler förutsätter att utländska 

dotterbolag är direktägda. Dessa bestämmelser har sitt ursprung i HFD:s 

avgöranden i flera mål avseende gränsöverskridande resultatutjämning den 11 

mars 2009. Av förarbetena till regler framgår att regeringens avsikt var att de 

endast skulle omfatta svenska moderbolag med direkt helägda utländska 

dotterbolag. I likhet med Skatteverket uppfattning ovan har regeringen baserat 

denna bedömning på HFD:s avgöranden i bl.a. mål RÅ 2009 ref. 13.  

 

I dessa rättsfall fastslog dock HFD att Marks & Spencer bör tolkas på det sättet att 

svenska moderbolag under samma förutsättningar som de i målet ska kunna 

tillgodoräkna sig slutliga förluster i utländska dotterbolag. Vidare meddelade 

rätten inga uttryckliga krav om att direkt ägande är en förutsättning för att bolag 

ska kunna tillgodogöra sig definitiva förluster i utländska dotterbolag.  

 

Av förarbetena till 35 a kap. IL framgår att flera auktoritera organisationer inom 

det svenska näringslivet, och även flertalet myndigheter har riktat kritik mot 

reglernas utformning och regeringens tolkningar av aktuell praxis. Framförallt tar 

denna kritik sikte mot begränsningen att endast omfatta direkt helägda utländska 

dotterbolag. Denna kritik beskrivs relativt utförligt i propositionen men 

kommenteras endast av regeringen genom ett konstaterande att ” Något annat 

skulle öppna upp en möjlighet för företagen att välja i vilket land förlusten ska 

användas”.  
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Denna motivering är ett återkommande försvar genom hela propositionen, där det 

även ges uttryck för att reglerna i 35 a kap. IL endast är avsedda att omfatta de 

situationer där HFD har konstaterat att de svenska reglerna inte är förenliga med 

EU-rätten. På så vis är reglerna begränsade till sin omfattning och föreställbara 

situationer, där gränsöverskridande resultatutjämning borde godtas utifrån 

gällande EU-rättslig praxis har utelämnats. Bl.a. torde konkurs innebära definitiv 

förlust enligt EUD i Marks & Spencer. 

 

Sammanfattningsvis bedöms regeringen ha dragigt för långtgående slutsatser 

utifrån HFD:s avgörande i målet RÅ 2009 ref. 13, då denna tolkning riskerar att 

strida mot EU-rätten. I skrivande stund inväntas avgörande i målet från 

kammarrätten. Slutsatsen utifrån ovanstående diskussion är att HFD, oavsett 

kammarrättens bedömning, bör söka förhandsbesked hos EUD i syfte att pröva 

hur indirekt ägande förhåller sig till direkt ägande vid gränsöverskridande 

resultatutjämning. Detta skulle vidare kunna ge en fingervisning om hur de 

svenska reglerna om koncernavdrag i 35 a kap. IL förhåller sig till EU-rätten.   
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