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Sammanfattning 

I de flesta medlemsstater kan vinster och förluster som uppkommer i samma kon-

cern utjämnas om bolagen i koncernen är belägna i samma medlemsstat. Den ty-

pen av utjämning utsträcker sig inte i allmänhet till en koncern etablerad i flera 

medlemsstater. Eftersom en EU-harmonisering vid gränsöverskridande förlustut-

jämning saknas, riskerar vinster och förluster inom en koncern att hamna mellan 

olika skattelagstiftningar. Det medför i sin tur att förlustutjämning inom en kon-

cern inskränks till den medlemsstat där vinsten eller förlusten uppstår. En koncern 

etablerad i flera medlemsstater riskerar härmed att beskattas högre än deras sam-

manlagda resultat på EU-nivå. 

Problemet med gränsöverskridande förlustutjämning är inte begränsat till att en-

dast avse koncerner belägna i flera medlemsstater utan omfattar även företag med 

ett fast driftsställe i en annan medlemsstat än sin hemviststat. Precis som för in-

hemska koncerner tillåter medlemstater förlustutjämning för nationella företag 

med ett inhemskt fast driftsställe. När ett företag bedriver verksamhet från ett fast 

driftställe i en annan medlemsstat är det den avräkningsmetod som valts i de dub-

belbeskattningsavtal som ingåtts mellan medlemsstaterna, som avgör om det fasta 

driftsställets förluster ska beaktas vid beräkningen av hela företagets resultat. 

I Marks & Spencer tillät domstolen för första gången en gränsöverskridande för-

lustutjämning. Enligt Marks & Spencer-målet kan ett moderbolag ta emot ett dot-

terbolags förlust vid det fall dotterbolaget har uttömt alla möjligheter till att beakta 

förlusten i sin hemviststat. Vad som anses med att dotterbolaget har uttömt möj-

ligheterna till att beakta förlusten i sin hemviststat är oklart. Att ett dotterbolag ska 

likvideras eller tas över av en tredje part får i nuläget anses innebära att förluster-

na är definitiva och en medlemsstats lagstiftning inte kan hindra att en sådan för-

lust beaktas i moderbolagets hemviststat.  

Precis som för koncerner är det, genom Lidl-målet, fastställt att domen i Marks & 

Spencer utsträcker sig till att även avse fasta driftställen. En gränsöverskridande 

förlustutjämning kan få företas med ett bolags fasta driftställe beläget i en annan 

medlemsstat, men bara om det rör sig om definitiva förluster och det fasta drift-

stället har uttömt möjligheterna till att beakta förlusten i etableringsstaten. I ett så-

dant fall är inte nationell lagstiftning proportionell och går längre än vad som är 

nödvändigt för att uppnå de eftersträvade ändamålen. 

  



 

 

Av analysen i uppsatsen framgår det att EU-domstolen inte gör någon åtskillnad i sin 

bedömning, av om det föreligger hinder av etableringsfriheten mellan koncerner och 

fasta driftställen. Domstolen tillämpar samma tillvägagångssätt vid en undersökning om 

nationell lagstiftning hindrar etableringsfriheten. I första hand fastställer domstolen om 

utländska dotterbolag eller företag med utländska fasta driftställen försöker komma i åt-

njutande av samma förmåner som inhemska motsvarigheter. Vid ett jakande svar på den 

frågan befinner sig utländska etableringar i en jämförbar situation som inhemska och 

nationella regler kan hindra etableringsfriheten om de särskiljer mellan sådana etable-

ringar, oavsett om målet handlar om koncerner eller fasta driftställen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett av EU:s främsta mål är att skapa en inre marknad som möjliggör fri rörlighet för va-

ror, tjänster, kapital och personer.1 För att bidra till ett upprättande av en inre marknad 

pågår ett ständigt harmoniseringsarbete inom EU. Skatterätten är ett av de områden som 

påverkas väsentligt för en stat vid anslutning till EU.2 Ett område inom skatterätten som 

däremot har varit föremål för minst harmonisering är den direkta beskattningens områ-

de. Direkt beskattningen hänför sig till skattesubjektet som i slutändan får själv bära 

kostnaden för skatten, i motsatts till indirekt beskattning där skatten inkluderas i priset 

för exempelvis en vara eller tjänst och får bäras av den som köper varan eller tjänsten. 

Ett exempel på direkt beskattning är inkomstskatt och förmögenhetsskatt. Även om den 

direkta beskattningen inte har utsatts för en lika långtgående harmonisering som exem-

pelvis den indirekta, innebär inte det att EU-medlemskapet saknar betydelse på detta 

område.3 I stället har, vid det fall harmonisering saknats, fördragsbestämmelser om icke-

diskriminering och fri rörlighet fått tillmätas stor betydelse på den direkta beskattning-

ens område.4  

Inom EU ges medlemsstaterna ett stort utrymme att utarbeta sina egna system för direkt 

beskattning och anpassa dessa till sina nationella lagstiftningar. Sådana bestämmelser 

kan i sin tur leda till inkonsekvenser vad avser skattemässig behandling i en gränsöver-

skridande situation. En juridisk person kan vid ett sådant fall utsättas för diskriminering 

eller drabbas utav ökade kostnader när flera olika skattesystem ska följas.5  

Ett område av den direkta beskattningen som i princip helt saknar harmonisering är 

gränsöverskridande förlustutjämning inom en koncern med bolag belägna i flera med-

lemsstater, samt mellan ett företag och dess fasta driftsställe beläget i en annan med-

lemsstat.6 

I de flesta medlemsstater kan vinster och förluster som uppkommer i samma koncern ut-

jämnas om bolagen i koncernen är belägna i samma medlemsstat. Den typen av utjäm-

ning utsträcker sig inte i allmänhet till en koncern etablerad i flera medlemsstater. Efter-

som en EU-harmonisering vid gränsöverskridande förlustutjämning saknas, riskerar 

vinster och förluster inom en koncern att hamna mellan olika skattelagstiftningar. Det 

medför i sin tur att förlustutjämning inom en koncern inskränks till den medlemsstat där 

                                                 
1
 Se exempelvis artikel 26 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

2
 Ståhl, Kristina. Österman, Persson, Roger. EG-skatterätt, upplaga 2, Iustus Förlag, Västerås 2006, s.17. 

3
 Ibid. 

4
 Se exempelvis Mål 270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, [1986] 

ECR 273. 

5
 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén av den 19 december 2006 - Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den 

inre marknaden [KOM(2006) 823 slutlig - Ej offentliggjort i EUT] artikel 1.3. 

6
 Med harmonisering avses EU:s primär – och sekundärrätt. 
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vinsten eller förlusten uppstår. En koncern etablerad i flera medlemsstater riskerar här-

med att beskattas högre än deras sammanlagda resultat på EU-nivå.7  

Problemet med gränsöverskridande förlustutjämning är inte begränsat till att endast avse 

koncerner belägna i flera medlemsstater utan omfattar även företag med ett fast drifts-

ställe i en annan medlemsstat än sin hemviststat. Precis som för inhemska koncerner 

tillåter medlemsstater förlustutjämning för nationella företag med ett inhemskt fast 

driftsställe. När ett företag bedriver verksamhet från ett fast driftställe i en annan med-

lemsstat är det den avräkningsmetod som valts i de dubbelbeskattningsavtal som ingåtts 

mellan medlemsstaterna, som avgör om det fasta driftsställets förluster ska beaktas vid 

beräkningen av hela företagets resultat. Endast 12 av EU:s 27 medlemsstater tillämpar 

en avräkningsmetod som innebär att alla förluster ett företag har beaktas, det vill säga 

även förluster hänförliga till ett fast driftsställe i en annan medlemsstat.8 Denna olikbe-

handling kan avskräcka ett företag från att etablera ett fast driftställe i en annan med-

lemsstat och inskränka etableringsfriheten.9 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån EU-domstolens rättspraxis utreda vilken möjlig-

het som ges till bolag inom samma koncern att utjämna sitt totala resultat genom gräns-

överskridande transaktioner, i situationer där bolagen är belägna i olika medlemsstater 

inom EU. Eftersom medlemstaterna tillämpar olika regler för gränsöverskridande för-

lustutjämning kommer uppsatsen att inrikta sig på, och utgå ifrån EU-domstolens avgö-

rande. Bisyftet i uppsatsen är om, enligt EU-domstolens praxis, samma möjlighet till 

förlustutjämning ges till företag som bedriver verksamhet genom ett fast driftställe i en 

annan medlemsstat samt om det finns paralleller mellan domsluten av gränsöverskri-

dande förlustutjämning inom koncerner och fasta driftställen. 

Uppsatsen kommer framför allt att rikta in sig på sådana situationer där koncernen vill 

utjämna sitt totala resultat på EU-nivå genom att skicka eller ta emot en transaktion mel-

lan bolag inom koncernen och därmed undvika ett högre beskattningsbart resultat, på 

samma sätt som om koncernen hade befunnit sig i samma medlemsstat.  

Uppsatsen kommer att behandla gränsöverskridande förlustutjämning och kommer där-

för att avgränsas gentemot vinster inom en koncern i form av utdelning och kapitalök-

ning. Eftersom uppsatsen behandlar gränsöverskridande förlustutjämning kommer med-

lemsstaternas nationella regler att lämnas utanför ramen för denna uppsats. I de fall na-

tionella regler eller gränsöverskridande vinster förekommer i denna uppsats är det en-

dast för att belysa rättsläget på området. 

Vissa av rättsfallen behandlar fler frågor än vad som omfattas av denna uppsats. Därför 

kommer endast de frågorna som är relevanta för denna uppsats att tas upp.  

                                                 
7
 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén av den 19 december 2006 - Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den 

inre marknaden [KOM(2006) 823 slutlig - Ej offentliggjort i EUT] artikel 1.3. 

8
 KOM 2006 823 artikel 2.2. 

9
 KOM 2006 823 artikel 2.3.  
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1.3 Metod och material 

Metoden som används i denna uppsats är den traditionella juridiska metoden som med-

för att syftet har analyserats utifrån lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Eftersom 

det saknas EU-rättslig harmonisering av gränsöverskridande förluster kommer metoden 

primärt att fokusera på en analys av EU-domstolens domar på den direkta beskattning-

ens område. Metoden är att i detalj granska rättsfallen samt utläsa och tolka vilken in-

ställning och tillvägagångssätt domstolen tillämpar.  

Metoden som har använts i denna uppsats varierar delvis i de olika kapitlen, främst för 

att uppsatsen primärt fokuserar på gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner 

och sekundärt på gränsöverskridande förlustutjämning för fasta driftställen. Kapitel 2 är 

det huvudsakliga avsnittet för denna uppsats och därför har metoden varit den ovan-

nämnda, nämligen att i detalj granska och analysera rättsfallen för att ta reda på vilken 

möjlighet ”koncerner” ges till gränsöverskridande förlustutjämning.  

I kapitel 3 är metoden att genom en redogörelse av rättsfallen uppmärksamma läsaren 

om EU-domstolens tillvägagångssätt för gränsöverskridande förlustutjämning av fasta 

driftställen. Genom att i korthet analysera och konkludera rättsfallen kommer uppsatsen 

att försöka belysa den möjlighet som ges till företag att utjämna sitt resultat med sitt fas-

ta driftställes.  

I kapitel 4 är metoden att jämföra gemensamma nämnare från kapitel 2 och 3 för att 

därmed utröna vilka paralleller som kan dras mellan koncerner och fasta driftställen.  

Eftersom uppsatsen behandlar EU-rätt är rättskällorna EUF-fördraget, förordningar, di-

rektiv, EU-domstolens avgörande samt doktrin. Betoningen kommer framför allt att lig-

ga på avgöranden från EU-domstolen samt analyser och slutsatser. För att upprätthålla 

en objektiv bild av problematiken har varierande doktrin använts som vägledning och 

upplysning vid slutsatser och analyser.  

1.4 Disposition 

I kapitel 2 granskas de relevanta rättsfallen ifrån EU-domstolen. Kapitlet inleds med en 

inledning om rättsläget på området samt EU-domstolens intagna principer. Därefter be-

handlas rättsfallen som avslutas med en analyserande del. Slutligen kommer det i kapi-

tel 2 att tas ställning till när gränsöverskridande förlustutjämning för koncerner kan fö-

retas, baserad på de rättsfall som har diskuterats i kapitlet.  

Kapitel 3 är komplementär till kapitel 2 och därför kommer rättsfallen i korthet att redo-

göras och analyseras. Kapitel 3 inleds med en inledning om rättsläget på området och 

därefter görs det en kort redogörelse av de relevanta rättsfallen. Kapitlet avslutas med en 

slutsats med avseende på i vilka situationer ett företag kan företa en gränsöverskridande 

förlustutjämning med sitt fasta driftställe i en annan medlemsstat. 

I kapitel 4 diskuteras vilka paralleller som kan dras mellan gränsöverskridande förlust-

utjämning inom koncerner och företag med utländska fasta driftställen. Kapitlet börjar 

med en kort inledning om vad som kommer att tas upp i kapitlet och avslutas med en 

redogörelse av vilka gemensamma nämnare som finns mellan koncerner och fasta drift-

ställen. 
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2 Gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner 

2.1 Inledning  

Medlemsstaterna har i och med sitt inträde till EU begränsat sin suveränitet och delege-

rat en del av sina beslutsbefogenheter till de gemensamt inrättade institutionerna inom 

EU.
10

 Vid inträdet till EU har en medlemsstat skrivit på och godtagit den gemensamt 

utvecklade EU-fördraget som är styrande för hela unionen.
11

  

EU-rätten delas in i primär – och sekundärrätt.
12

 Primärrätten avser EUF-fördraget me-

dan sekundärrätten, enligt artikel 288 EUF-fördraget, omfattar förordningar, direktiv, 

beslut, rekommendationer och yttranden. När det gäller harmonisering av skatter är det 

endast förordningar, direktiv och rekommendationer som tillämpas.
13

  

Det finns ingen särskild artikel i Europeiska unionens funktionssätt fördraget (hädanef-

ter EUF-fördraget) som reglerar harmonisering på den direkta beskattningens område 

utan dessa bestämmelser styrs utav den allmänna harmoniseringsbestämmelsen i artikel 

115 EUF-fördraget.
14

 Artikeln stadgar att rådet enhälligt ska utfärda direktiv som har-

moniserar den direkta beskattningen. Det innebär att alla medlemstater måste vara över-

ens innan ett direktiv utfärdas och vid avsaknad av harmonisering behåller medlemssta-

terna sin suveränitet på området.
15

 Därför har det varit väldigt svårt att harmonisera den 

direkta beskattningens område. Trots det har det kommit flera direktiv som reglerar di-

rekt beskattning. Dessa är moder/dotterbolagsdirektivet,
16

 fusionsdirektivet,
17

 rän-

te/royaltydirektivet
18

 och spardirektivet
19

. Dessa direktiv ligger utanför ramen för denna 

uppsats och kommer vidare lämnas utan avseende.  

                                                 
10

 Se exempelvis Mål 6/64 Flamino Costa v. E.N.E.L [1964] ECR 585. 

11
 Se exempelvis Mål 6/64 Flamino Costa v. E.N.E.L [1964] ECR 585. 

12
 Ståhl, Kristina. Österman, Persson, Roger. EG-skatterätt, upplaga 2, Iustus Förlag, Västerås 2006, s.22 

13
 Ibid. 

14
 Lodin, Sven-Olof. Lindencrona, Gustaf. Melz, Peter. Silfverberg, Christer. Inkomstskatt: en läro- och 

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s.631 

15
 Ibid. 

16
 Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag 

och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater 

17
 Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fis-

sion, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater 

18
 Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och 

royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater 

19
 Rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av 

räntebetalningar 
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I de flesta medlemsstater kan vinster och förluster som uppkommer i samma koncern ut-

jämnas om bolagen i koncernen är belägna i samma medlemsstat.
20

 Den typen av ut-

jämning utsträcker sig inte i allmänhet till en koncern etablerad i flera medlemsstater. 

Eftersom en EU-harmonisering vid gränsöverskridande förlustutjämning saknas, riske-

rar vinster och förluster inom en koncern att hamna mellan olika skattelagstiftningar.
21

 

Det medför i sin tur att förlustutjämning inom en koncern inskränks till den medlemsstat 

där vinsten eller förlusten uppstår. En koncern etablerad i flera medlemsstater riskerar 

härmed att beskattas högre än deras sammanlagda resultat på EU-nivå.
22

  

2.2 Gränsöverskridande förlustutjämning och EU-
domstolens roll 

Trots att det har utfärdats flera direktiv på den direkta beskattningens område lyser ett 

viktigt område med sin frånvaro av harmonisering genom direktiv, nämligen bolags 

möjlighet till gränsöverskridande förlustutjämning. I stället har EU-domstolen, i sin roll 

som tolkaren av EU-rätt enligt artikel 267 EUF-fördraget, varit det organ som har bi-

dragit till en mer enhetlig tolkning av gränsöverskridande förlustutjämning. Vid avsak-

nad av bestämmelser om direkt beskattning i fördraget, förordningar och direktiv har 

domstolen ansett att fördragsbestämmelser om diskriminering och fri rörlighet för varor, 

tjänster, personer och kapital varit tillämpliga.
23

 Första gången EU-domstolen använde 

sig av dessa bestämmelser var i avoir-fiscalmålet
24

 där domstolen fastslog att medlems-

staternas lagar om bolagsbeskattning inte rättfärdigar medlemsstaterna att diskriminera 

utländska bolag genom skattebestämmelser som hindrar den fria etableringen; vid av-

saknad av EU-rättslig harmonisering.
25

 

Enligt EU-domstolen kan en nationell skattebestämmelse vara föremål för diskrimine-

ring, direkt eller indirekt, och därmed hindra etableringsfriheten på den inre markna-

den.
26

 Ett skattehinder kan uppkomma i både hemviststaten och i verksamhetsstaten.
27

 I 

hemviststaten kan det uppställas villkor som gör det mindre attraktivt att etablera sig ut-

omlands och i verksamhetsstaten kan utländska bolag behandlas på ett ”sämre” sätt än 

                                                 
20

 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, Skattemässig behandling av förlus-

ter i gränsöverskridande situationer, KOM(2006) 824 slutlig, s.7. 

21
 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén av den 19 december 2006 - Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den 

inre marknaden [KOM(2006) 823 slutlig - Ej offentliggjort i EUT] artikel 1.3. 

22
 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén av den 19 december 2006 - Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den 

inre marknaden [KOM(2006) 823 slutlig - Ej offentliggjort i EUT] artikel 1.3. 

23
 Lodin, Sven-Olof. Lindencrona, Gustaf. Melz, Peter. Silfverberg, Christer. Inkomstskatt: en läro- och 

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s.633 

24
 Mål C-270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, [1986] ECR 273. 

25
 Mål C-270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, [1986] ECR 273, 

punkt 24. 

26
 Mål C-270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, [1986] ECR 273. 

27
 Ståhl, Kristina. Österman, Persson, Roger. EG-skatterätt, upplaga 2, Iustus Förlag, Västerås 2006, s.94. 
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inhemska.
28

 I EU-domstolens avgöranden på den direkta beskattningens område görs 

det alltid en analys av den föreliggande situationen för att ta reda på om subjektet befin-

ner sig i en objektivt jämförbar situation som ett inhemskt subjekt.
29

 Att lika situationer 

behandlas olika och olika situationer behandlas lika är enligt EU-domstolen diskrimine-

rande.
30

 En sådan analys görs oavsett om den potentiella diskrimineringen uppkommer i 

hemviststaten eller verksamhetsstaten.
31

  

Även om EU-domstolen finner att hinder för den fria rörligheten föreligger kan dessa 

hinder i vissa fall rättfärdigas. Genom åren har domstolen utvecklat ett antal grunder 

som kan rättfärdiga nationell skattelagstiftning på den direkta beskattningens område.
32

 

Dessa rättfärdigandegrunder är att förhindra skatteflykt,
33

 upprätthålla skattesystemets 

inre sammanhang,
34

 uppnå effektiv skattekontroll
35

 och skydda den skatterättsliga terri-

torialitetsprincipen
36

. Även om någon av dessa rättfärdigandegrunder anses vara till-

lämpliga i ett visst fall, får inte nationella bestämmelser gå utöver vad som är nödvän-

digt för att uppnå dessa.
37

  

EU-domstolens avgörande med avseende på gränsöverskridande förlustutjämning har 

bidragit till en negativ harmonisering på området. Istället för att gemenskapsrättsliga 

regler har tillkommit, har domstolens avgörande inneburit att medlemsstater måste be-

gränsa nationella bestämmelser för att dessa ska överrensstämma med EU-domstolens 

avgöranden.
38

 

Det finns väldigt många rättsfall ifrån EU-domstolens praxis på den direkta beskatt-

ningens område. I de följande avsnitten kommer de viktigaste målen för denna uppsats 

att behandlas med betoning på gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner 

med bolag i flera medlemsstater.  

 

  

                                                 
28

 Ståhl, Kristina. Österman, Persson, Roger. EG-skatterätt, upplaga 2, Iustus Förlag, Västerås 2006, s.94. 

29
 Ståhl, Kristina. Österman, Persson, Roger. EG-skatterätt, upplaga 2, Iustus Förlag, Västerås 2006, s.94. 

30
 Se exempelvis mål C-311/97 Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio (grekiska staten), REG 

1999, s.I-2651.  

31
 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s.231 

32
 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s.238 

33
 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt, REG 2002, s.I-1179. 

34
 Mål C-319/02 Petri Manninen, REG 2004, s.I-1711. 

35
  Mål C-250/95 Futura Participations SA and Singer v Administration des contributions, REG 1997, s.I-

2471 

36
 Mål C-168/01 Bosal Holding mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2003, s.I-9409. 

37
 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 

REG 1995, s.I-4165, punkt 37. 

38
 Se avsnitt 2.3 
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2.3 Marks & Spencer 

2.3.1 Omständigheterna i målet 

Marks & Spencer målet har blivit ett av de mest omdebatterade målen sen dess avgö-

rande.
39

 Det var i det målet som EU-domstolen för första gången tog ett steg närmare en 

negativ harmonisering av gränsöverskridande förlustutjämning. 

Omständigheterna i målet var följande. Marks & Spencer, ett bolag bildat och registrerat 

i England och Wales, började 1975 etablera dotterbolag i flera medlemstater inom EU.
40

 

I mitten av 90-talet började dotterbolagen gå med förlust.
41

 I december 2001valde man 

att avyttra ett dotterbolag i Frankrike till en tredje part samt lägga ned verksamheten för 

dotterbolagen i Belgien och Tyskland.
42

 Marks & Spencer ansökte i Förenade kungari-

ket om att få göra avdrag för förlusterna som uppkommit i dotterbolagen för åren 1998-

2001.
43

 Yrkandet avslogs med anledning av att dotterbolagen aldrig hade bedrivit någon 

form av ekonomisk verksamhet samt att de inte hade några fasta driftställen inom För-

enade kungariket. Dotterbolagen hade endast bedrivit ekonomisk verksamhet i sina re-

spektive hemviststater, vilka var Tyskland, Belgien och Frankrike.
44

 I Förenade kunga-

riket kan ett moderbolags avdrag för en förlust hänförlig till ett dotterbolag endast bevil-

jas för förluster som har uppkommit i Förenade kungariket.
45

 Marks & Spencer över-

klagade detta beslut och hävdade att sådana regler utgjorde ett hinder för fri etablering.
46

 

Målet kom så småningom upp till High Court Of Justice (England och Wales) som be-

gärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
47

 

Frågan som High Court of Justice refererade till EU-domstolen var om den engelska 

lagstiftningen, vilken nekade avdrag för utländska dotterbolags förluster trots att sådana 

förlustavdrag medgavs för inhemska dotterbolag, innebar en inskränkning av den fria 

etableringsrätten enligt artiklarna 43 EG och 48 EG (nuvarande artikel 49 och 54 EUF-

fördraget)
48

 

Domstolen började med att konstatera att även om medlemstaterna fortfarande är suve-

räna på den direkta beskattningens område så innebär inte detta att de kan bortse från 

                                                 
39

 Vanistendael, Frans. The ECJ at the Crossroads: Balancing Tax Sovereignty against the Imperatives of 

the Single Market, European Taxation Journal, 2006, volume 46, no.9, s.415. 

40
 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes), REG 2005, 

s.I-10837, punkt 18-19. 

41
 Marks & Spencer. Punkt 20. 

42
 Marks & Spencer, punkt 21. 

43
 Marks & Spencer, punkt 22. 

44
 Marks & Spencer, punkt 23. 

45
 Marks & Spencer, punkt 24. 

46
 Marks & Spencer, punkt 26. 

47
 Marks & Spencer, punkt 26. 

48
 Marks & Spencer, punkt 27-28. 
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gemenskapsrätten.
49

 Domstolen fortsatte med att fastställa att etableringsfriheten, som 

tillerkänns medborgarna av unionen enligt artikel 43 och 48 EG, innebär ett förbud för 

en medlemsstat att uppställa hinder för att etablera sig i en annan medlemsstat. Detta 

gäller både värdstaten samt ursprungsstaten.
50

 Att Förenade kungariket inte medgav av-

drag för utländska dotterbolag var en inskränkning av etableringsfriheten, då den av-

skräckte bolag att bilda dotterbolag i andra medlemsstater.
51

 En sådan inskränkning kan 

endast tillåtas om den kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset och inte 

går utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa detta syfte.
52

 EU-domstolen ställde 

upp tre rättfärdigandegrunder som de ansåg var tillämpliga.
53

  

 

2.3.2 Symmetrisk behandling av vinster och förluster 

När det gäller den första rättfärdigandegrunden yttrade domstolen att en minskning av 

skatteintäkter inte kan anses utgöra sådana tvingande hänsyn till allmänintresset att det 

kan åberopas som en rättfärdigandegrund.
54

 Däremot skulle en symetrisk behandling av 

vinster och förluster inom en medlemsstat lagstiftning säkerställa en fördelning av be-

skattningsrätten medlemsstaterna emellan.
55

 Det innebär helt enkelt att om ett bolag, en-

ligt skattereglerna i en stat, måste ta upp en vinst har de även rätt att göra avdrag för en 

förlust. Domstolen påpekade att om bolag gavs möjlighet att välja en stat där deras för-

luster ska beskattas riskerar beskattningsrätten mellan medlemsstaterna att äventyras då 

beskattningsunderlaget skulle öka i en stat och minska i den andra staten.
56

 

2.3.3 Risken att förlusten beaktas två gånger 

Den andra rättfärdigandegrunden var att förlusten skulle beaktas två gånger. Att förlus-

ten beaktas två gånger aktualiseras när det rör sig om koncernavdrag som hänför sig till 

utländska dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat. Domstolen ansåg att med-

lemstaterna kunde hindra detta från att ske genom att införa en bestämmelse i nationell 

lagstiftning som inte skulle medge sådana avdrag.
57

 

2.3.4 Risken för skatteundandragande 

Den tredje och sista rättfärdigandegrunden är risken för skatteundandragande. En kon-

cern kan överföra förluster på ett sådant sätt att det mottagande bolaget inom koncernen 

                                                 
49

 Marks & Spencer, punkt 29. 

50
 Marks & Spencer, punkt 30-31. Med ursprungsstat avses den staten där ett bolag har sin skatterättsliga 

hemvist. Med värdstat avses den staten där ett bolag har etablerat sig via ett dotterbolag eller fast drift-

ställe 

51
 Marks & Spencer, punkt 33. 

52
 Marks & Spencer, punkt 35. 

53
 Marks & Spencer, punkt 42. 

54
 Marks & Spencer, punkt 44. 

55
 Marks & Spencer, punkt 45. 

56
 Marks & Spencer, punkt 46. 

57
 Marks & Spencer, punkt 47-48. 
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är det som är beläget i en medlemsstat som tillämpar högre skattesats än medlemsstaten 

där det överförande bolaget har sitt hemvist. En koncern kan utnyttja denna möjlighet 

och minska den beskattningsbara inkomsten i den medlemsstaten som tillämpar en hög-

re skattesats och därmed minska koncernens totala resultat. Genom att inte tillåta kon-

cernavdrag för förluster som uppkommit i dotterbolag med hemvist i en annan med-

lemsstat hindras sådana förfaranden.
58

  

2.3.5 Proportionalitet 

Domstolen ansåg att den typen av reglering som Förenade kungariket uppställde kunde 

rättfärdigas enligt de tre grunder som behandlades i de föregående avsnitten.
59

 De gick 

vidare med att kontrollera om dessa inskränkningar var proportionella.
60

 Både Kommis-

sionen och Marks & Spencer hade gjort gällande att det finns mindre inskränkande åt-

gärder än de företagna, något domstolen höll med om.
61

 I en situation som denna ansåg 

domstolen att de brittiska reglerna inte var proportionella när:
 
 

–  ”ett dotterbolag med hemvist i utlandet har uttömt de möjligheter som erbjuds i 

dess hemviststat att beakta förluster under det beskattningsår som avdragsyrkandet av-

ser och beträffande tidigare beskattningsår, i förekommande fall genom en överföring 

av förluster till en utomstående eller genom att nämnda förluster kvittas mot vinster som 

uppkommit i dotterbolaget under tidigare beskattningsår, och  

–        det inte finns någon möjlighet att förlusterna i det utländska dotterbolaget skulle 

kunna utnyttjas i dess hemviststat för framtida beskattningsår, vare sig av dotterbolaget 

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

till den utomstående parten”.
62

 

 

2.4 Analys av Marks & Spencer 

EU-domstolens dom i Marks & Spencer målet kom som en överraskning för många 

skatteexperter.
63

 De flesta hade förväntat sig att EU-domstolen skulle begära att Förena-

de kungariket skulle tillåta en lättnad för gränsöverskridande situationer, till flera med-

lemsstaters stora förtret, på samma sätt som koncernavdrag tillämpas i landet.
64

 EU-

domstolen kom i stället fram till en lösning som innebar att moderbolagets hemviststat 

                                                 
58

 Marks & Spencer, punkt 49-50. 

59
 Marks & Spencer, punkt 51. 

60
 Marks & Spencer, punkt 53. 

61
 Mark & Spencer, punkt 54. 

62
 Mark & Spencer, punkt 55. 

63
 Se exempelvis Vanistendael, Frans. The ECJ at the Crossroads: Balancing Tax Sovereignty against the 

Imperatives of the Single Market, European Taxation Journal, 2006, volume 46, no.9. Lang, Michael. 

The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, European Taxation 

Journal, 2006, volume 46, no.2. 

64
 Lang, Michael. Direct Taxation: Is the ECJ Heading in a New Direction? European Taxation Journal, 

2006, volume 46, no.9, s. 421. 
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ska tillåta förlustavdrag för utländska dotterbolag, endast om dessa förluster inte kan ut-

nyttjas i dotterbolagets hemviststat.
65

  

I tidigare avgöranden har EU-domstolens ståndpunkt varit att jämförbara situationer ska 

behandlas lika medan olika situationer ska behandlas olika, det vill säga att diskrimine-

ring och inskränkande åtgärder endast kan föreligga vid objektivt jämförbara situatio-

ner.
66

 För att en inskränkning av en grundläggande frihet på den direkta beskattningens 

område ska kunna rättfärdigas har EU-domstolen utarbetat en modifikation
67

 av rule of 

reason-doktrinen.
68

  

I Marks & Spencer utökade man dessa rättfärdigandegrunder till att även avse 
69

   

- symmetrisk behandling av vinster och förluster,  

- risken att förlusten beaktas två gånger och  

- risken för skatteundandragande.  

Enligt domstolen ska hänsyn tas till dessa tre rättfärdigandegrunder tillsammans, medan 

de tidigare kan beaktas separat.
70

  

I Marks & Spencer tillät de brittiska reglerna förlustavdrag för moderbolag med fasta 

driftställen i en annan medlemsstat men inte för moderbolag med dotterbolag i en annan 

medlemsstat.
71

 Detta var något som EU-domstolen blundade för i sitt domslut. I stället 

koncentrerade de sig på om de brittiska reglerna hindrade den fria etableringen och 

därmed var diskriminerande. Enligt min mening borde EU-domstolen ha tagit detta i 

beaktande med tanke på att det i artikel 43 EG (nuvarande artikel 49 EUF) inte görs nå-

gon åtskillnad mellan dotterbolag och filialer. EU-domstolen prövade om artikel 43 EG 

kunde anses utgöra hinder för den brittiska lagstiftningen och borde kanske även ha un-

dersökt om moderbolag med fasta driftställen i en annan medlemsstat befinner sig i jäm-

förbara situationer med moderbolag med dotterbolag i en annan medlemsstat, något ge-

neraladvokaten faktiskt gjorde.
72

I tidigare rättspraxis från EU-domstolen har det fast-

ställts att bolag ”fritt får välja den juridiska form som är lämplig för att bedriva verk-

samhet i en annan medlemsstat … [inte får] begränsas genom diskriminerande skattebe-

stämmelser”.
73

 Generaladvokaten kom fram till att de brittiska reglerna inte är diskrimi-

nerande eftersom de regleras i två skilda regelverk och ett klargörande ifrån domstolen 

                                                 
65

 Marks & Spencer, punkt 55. 

66
 Mål C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, REG 1995, s.I-225. 

67
 Se avsnitt 2.1 

68
 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 

REG 1995, s.I-4165, punkt 37. 

69
 Marks & Spencer, punkt 43-50. 

70
 Marks & Spencer, punkt 51, se rättsfallen i fotnot 66-68. 

71
 Mark & Spencer, punkt 4-5. 

72
 Förslag till avgörande av generaladvokat M. POIARES MADURO föredraget den 7 april 2005 i Mål 

C-446/03 Marks & Spencer, punkt 42 f.f. 

73
 Mål 270/83, Kommissionen mot Frankrike, REG 1986, punkt 22. 
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hade varit uppskattat.
74

 Anledningen till att domstolen inte valde att hänvisa till det kan 

vara flera. En är exempelvis att domstolen delade generaladvokatens förslag och en an-

nan kan vara att domstolen ansåg att utländska och inhemska företag var den enda möj-

liga jämförelsen och avstod därmed från alla andra jämförelser.
75

 I punkt 52 av domen 

uttalade domstolen att deras bedömning inte påverkas av en annan beskattningsordning, 

vilket kan tyda på att de delar generaladvokatens förslag.
76

 

En viktig aspekt från Marks & Spencer är domstolens distinktion mellan löpande och 

slutgiltiga förluster. Genom de uppställda rättfärdigandegrunderna kom domstolen fram 

till att de brittiska reglerna inte hindrar den fria etableringen när det rör sig om löpande 

förluster. De brittiska reglerna medför att koncerner inte kan utnyttja en möjlighet om 

var deras gränsöverskridande förluster ska beaktas, då detta utgör en skattemässig för-

mån att förlusten kan beaktas inom en koncern under ett år för att under nästa år använ-

das i den medlemsstat där förlusten har uppstått. Om det hade varit möjligt att beakta en 

förlust redan under innevarande år skulle det ge upphov till en skatteförmån.
77

 När det 

däremot rör sig om definitiva förluster kan dessa användas för gränsöverskridande för-

lustutjämning inom en koncern när ett moderbolag har uttömt möjligheterna till att ut-

nyttja förlusten i dotterbolagets hemviststat. Något som EU-domstolen inte vidare ut-

vecklade var vilken bevisbörda det ställs på ett bolag att visa att man har uttömt möjlig-

heterna i sitt dotterbolags hemviststat.
78

 Om exempelvis ett dotterbolags hemviststat till-

lämpar en oändlig framtida avdragsrätt för förluster innebär det då att dotterbolaget 

måste avvecklas för att moderbolaget ska kunna utnyttja förlusten i sin hemviststat, eller 

räcker det att tiden för att dra av en förlust har gått ut i dotterbolagets hemviststat? Ge-

nom att inte vidare utveckla sitt resonemang om definitiva förluster har Marks & Spen-

cer domen lett till mycket kritik bland skatteexperter och jurister.
79

  

Sammanfattningsvis innebär EU-domstolens dom i Marks & Spencer tre saker för att 

bolag i en koncern ska få möjlighet till gränsöverskridande förlustutjämning. Den första 

är att ett moderbolag kan ta emot en förlust från ett dotterbolag etablerat i en annan 

medlemsstat, när dotterbolaget har uttömt möjligheterna till att utnyttja förlusten i sin 

hemviststat och inte har möjlighet att utnyttja förlusterna för framtida år i sin hemvists-

tat. Det handlar således om vertikal förlustutjämning från ett dotterbolag till ett moder-

bolag varom moderbolaget kan skicka en vinst till ett dotterbolag eller två systerbolag 

kan skicka en förlust mellan varandra får anses osäkert och prövas från fall till fall. 

 

                                                 
74

 Förslag till avgörande av generaladvokat M. POIARES MADURO föredraget den 7 april 2005 i Mål 

C-446/03 Marks & Spencer, punkt 48. 

75
 Lang, Michael. The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, Euro-

pean Taxation Journal, 2006, volume 46, no.9, s.56. 

76
 Ståhl, Kristina. Österman, Persson, Roger. EG-skatterätt, upplaga 2, Iustus Förlag, Västerås 2006, 

s.113. 

77
 Marks & Spencer, punkt 32. 

78
 van den Hurk, H. Cross-Border Loss Compensation – The ECJ’s Decision in Marks & Spencer and 

How It was Misinterpreted in the Netherlands, Bulletin for international taxation, 2006, volume 60, 

no.5, s.181. 

79
 Ibid. 
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2.5 Oy AA 

2.5.1 Omständigheterna i målet 

Oy AA
80

 var nästa stora mål efter Marks & Spencer som rörde gränsöverskridande för-

lustutjämning. Omständigheterna i målet var följande. Oy AA, med hemvist i Finland, 

var ett helägt dotterbolag till AA Ltd, med hemvist i Förenade kungariket, som ägde Oy 

AA indirekt via två andra bolag.
81

 AA Ltd gick med förlust år 2003 och förväntades 

även gå med förlust under åren 2004 och 2005. AA Ltd verksamhet hade betydelse för 

Oy AA varför man ville lämna ett koncernbidrag till AA Ltd och därmed utjämna kon-

cernens totala resultat.
82

 Enligt finländska koncernbidragsregler är ett koncernbidrag 

under vissa förhållanden avdragsgillt för givaren och skattepliktig för mottagaren.
83

 

Problemet som uppkom är att de finländska koncernbidragsreglerna gällde endast om 

givaren och mottagaren av koncernbidraget har sitt hemvist i Finland. Målet vid de na-

tionella domstolarna nådde slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen som begärde ett 

förhandsavgörande av EU-domstolen. Tolkningsfrågan som EU-domstolen skulle ta 

ställning till är om de finska koncernbidragsreglerna utgör ett hinder mot den fria eta-

bleringen uppställt i artikel 43 EG.
84

 

2.5.2 Inskränkning av etableringsfriheten 

De finländska reglerna medgav avdragsgilla koncernbidrag från ett dotterbolag i Finland 

till ett moderbolag i Finland, medan ett dotterbolag i Finland med ett moderbolag i en 

annan medlemsstat inte åtnjöt samma behandling. Det sagda medför att dotterbolag till 

utländska moderbolag behandlas, ur en skattemässig synpunkt, sämre än dotterbolag 

med ett finländskt moderbolag.
85

 Domstolen gick vidare med att undersöka om ett dot-

terbolag som har sitt moderbolag i samma medlemsstat och ett dotterbolag där moder-

bolaget har sitt hemvist i en annan medlemsstat kan anses vara i objektivt jämförbara si-

tuationer.
86

 Den tyska och svenska regeringen anförde att dessa två ”situationer” inte 

ska anses vara jämförbara då ett moderbolag med hemvist i en annan medlemsstat än 

sitt dotterbolag inte är skatteskyldigt i dotterbolagets hemviststat.
87

 Dessa argument av-

färdades av EU-domstolen som sade att endast det faktum att ett moderbolag inte är 

skattskyldigt i sitt dotterbolags hemviststat medför inte detta att situationerna inte är 

jämförbara.
88

 En sådan skillnad i behandling utgör en inskränkning av den fria etable-

                                                 
80

 Mål C-231/05 Oy AA, REG 2007,s. I-6373. 

81
 Oy AA, punkt 11. 

82
 Ibid. 

83
 Oy AA, punkt 6-10. 

84
 Högsta förvaltningsdomstolen ställde fler frågor än det anförda men eftersom EU-domstolen inte ansåg 

att dessa var tillämpliga lämnas de utanför denna uppsats. 

85
 Oy AA, punkt 32. 

86
 Oy AA, punkt 35-38. 

87
 Oy AA, punkt 33-34. 

88
 Oy AA, punkt 38. 
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ringen eftersom det kan avskräcka bolag att etablera dotterbolag i andra medlemsstater 

som har sådana bestämmelser.
89

   

2.5.3 Rättfärdigandegrunder 

För att en inskränkning av den ovannämnda typen ska kunna rättfärdigas hänvisade 

domstolen till tre rättfärdigandegrunder som godtogs i Marks & Spencer målet. Dessa 

var behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna, risken att förlusten beaktas två gånger och risken för skatteundandra-

gande samt att dessa risker inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå ändamå-

len.
90

  

Vad gäller den första rättfärdigandegrunden påpekade domstolen att behovet för att sä-

kerställa en balanserad fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna inte 

kan fungera som en rättfärdigandegrund för en medlemsstat att systematiskt vägra skat-

teförmåner till ett inhemskt dotterbolag som ägs av ett moderbolag med hemvist i en 

annan medlemsstat, när moderbolaget inte är skattskyldigt för sin inkomst i dotterbola-

gets hemviststat.
91

 En sådan rättfärdigandegrund kan däremot godtas om ändamålet med 

en sådan bestämmelse är avsedd att förebygga ageranden som kan äventyra rätten för 

medlemsstaten att utöva sin beskattningsrätt beträffande verksamhet som bedrivs inom 

dess territorium.
92

 Om bolag fick rätt att välja i vilken medlemsstat deras förluster ska 

beaktas skulle det äventyra fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstater-

na.
93

  

De finska koncernbidragsreglerna omfattar ingen avdragsrätt för förlust och därför är 

risken att en förlust beaktas två gånger obetydlig i detta fall.
94

  

Vad gäller skatteundandragande påpekade domstolen risken med rent konstlade upplägg 

när bolag för över en inkomst till andra bolag inom koncernen belägna i medlemsstater 

med de lägsta skattesatserna. En sådan rätt att välja i vilken medlemsstat bolag ska göra 

sina förlustavdrag skulle allvarligt äventyra systemet med fördelning av beskattningsrät-

ten mellan staterna.
95

  Detta skulle ju bli konsekvensen om man tillät dotterbolaget att 

göra avdrag för koncernbidraget i det aktuella fallet eftersom vinsten då skulle undan-

hållas från dotterbolagets beskattningsunderlag.
96
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Domstolen drog slutsatsen att behovet av att säkerställa en balanserad fördelning av be-

skattningsrätten mellan medlemsstaterna, tillsammans med behovet att förhindra skatte-

flykt, rättfärdigar de finländska koncernbidragsreglerna.
97

 

2.5.4 Proportionalitet  

Vid prövning av om de finska koncernbidragsreglerna går utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå de relevanta målen, betonade domstolen konsekvensen av att utöka dessa 

bestämmelser till att även avse gränsöverskridande situationer. En sådan utökning skulle 

leda till att bolag fritt fick välja i vilken medlemsstat deras inkomster ska beskattas och 

skulle äventyra rätten för en medlemsstat att beskatta den vinst som har uppkommit i 

verksamhet som bedrivs inom dess territorium.
98

 Domstolen betonade att denna möjlig-

het inte kunde förhindras genom mindre ingripande åtgärder, till exempel genom att en-

dast tillåta avdrag för gränsöverskridande överföringar   

- när det utgör en skattepliktig inkomst för det mottagande bolaget,  

- där möjligheterna för det mottagande bolaget att föra över sina förluster till ett 

annat bolag är begränsade eller  

- när den ekonomiska situationen rättfärdigar ett koncernbidrag vid det fall motta-

garen har hemvist i en medlemsstat som tillämpar en lägre skattesats än överlå-

tarens hemviststat.
99

 

 

Sammanfattningsvis fann domstolen att de finska koncernbidragsreglerna, även om de 

begränsar etableringsfriheten, rättfärdigas av tvingande hänsyn till allmänintresset. En-

ligt EU-domstolen tjänar den finska lagstiftningen till att upprätthålla en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och behovet av att förhindra 

skatteundandragande. Därför ansågs de finska koncernbidragsreglerna stå i proportion 

till de ändamål som eftersträvades.  

 

2.6 Analys av Oy AA  

En slutsats som kan dras av Oy AA är att dotterbolag med utländska moderbolag inte 

kan drabbas utav strängare regler än dotterbolag med inhemska moderbolag, även om 

ett system som den finska var skapat för att lindra beskattning för koncerner, eftersom 

dessa befinner sig i två objektivt jämförbara situationer. Genom att uppställa andra reg-

ler för dotterbolag med utländska moderbolag inskränks etableringsfriheten. Problemet 

som uppkommer i sådana fall är just det som domstolen baserade sitt avgörande på, 

nämligen att en koncern då får möjlighet att själv välja var den vill bli beskattad. Det 

skulle kunna medföra att förluster kan skickas till medlemstater som har de lägsta skat-

tesatserna eller medlemstater där en sådan överföring inte alls beskattas.
100

 Ändamålet 

med de finländska koncernbidragsreglerna är att tillåta resultatutjämning inom koncer-

ner så att skattemässiga nackdelar som följer av koncernstrukturen ska undanröjas. I en 
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gränsöverskridande situation gäller att när mottagaren inte beskattas i den medlemsstat 

där koncernbidragsgivaren har sitt hemvist, kan denna medlemsstat inte säkerställa att 

överföringen kommer att anses utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Det i sin tur 

medför att de finska koncernbidragsreglerna fråntas sitt syfte och att dotterbolag med ut-

ländska moderbolag åtnjuter en fördel gentemot dotterbolag med inhemska moderbolag 

i form av att få välja var de ska bli beskattade.  

Till skillnad från Marks & Spencer ansågs de finländska reglerna proportionella och 

tjänade sitt rättmätiga syfte och ändamål. Reglerna var uppställda för att hindra koncer-

ner från att välja vilken stat de ska beskattas i. I Marks & Spencer hade moderbolaget 

uttömt möjligheterna till förlustavdrag och därför ansågs inte de brittiska reglerna pro-

portionella. Hade de finländska reglerna i det här fallet ansetts oproportionella så skulle 

det innebära, så som domstolen uttryckte det, att dotterbolagets hemviststat skulle avstå 

beskattning av dotterbolagets inkomst till förmån för moderbolagets hemviststat. Detta 

skulle ”äventyra själva systemet med fördelning av beskattningsrätten mellan medlems-

staterna”.
101

 En sådan risk skulle fortfarande uppstå även om det infördes mindre in-

skränkande åtgärder.
102

  

Varför kom då domstolen fram till olika lösningar i de två fallen fastän båda handlade 

om gränsöverskridande förluster och 8 av 13 domare närvarade i båda målen? En stor 

skillnad mellan målen är att i Marks & Spencer ville ett moderbolag ta emot en förlust 

medan i Oy AA ville ett dotterbolag skicka en vinst. Marks & Spencer handlar således 

om koncernavdrag medan Oy AA om koncernbidrag. Det verkar som om EU-domstolen 

tillåter ett moderbolag ta emot en ”definitiv” förlust men inte att ett dotterbolag skickar 

en vinst för att täcka en löpande förlust. Effekten av att ta emot en förlust eller att skicka 

en vinst blir, ur koncernens synpunkt, faktiskt densamma; resultatet minskar oavsett 

hemviststat eller verksamhetsstat! Enligt min mening var det övervägande skälet att i 

Oy AA handlade det om att skicka en vinst medan i Marks & Spencer handlade om att ta 

emot en förlust. Om Marks & Spencer inte hade fått göra avdrag för sina dotterbolags 

definitiva förluster hade detta bidragit till ett stort avsteg från en harmonisering av 

gränsöverskridande förlustutjämning och ett avsteg från en ”single market”. Utifrån EU-

domstolens resonemang i de båda fallen är inte detta deras avsikt, med tanke på deras 

slutsats att både den brittiska lagstiftningen och den finländska hindrade den fria rörlig-

heten. Eftersom Oy AA inte avsåg förluster ansågs de finska koncernbidragsbestämmel-

serna proportionella då dessa hindrade företag från att kringgå beskattning.  

Både i Marks & Spencer och i Oy AA kunde den hindrande lagstiftningen delvis rättfär-

digas med de uppställda rättfärdigandegrunderna. Detta är ett tecken på att medlemssta-

ter fortfarande åtnjuter en stor del suveränitet inom den direkta beskattningens område, 

något som uppmärksammas i domen,
103

 och det är inte EU-domstolens roll att agera 

lagstiftare. Då det saknas harmonisering, mestadels på grund av att medlemsstaterna 

inte kan komma överrens, ställer inte EU-domstolen upp några specifika rekvisit för att 

en gränsöverskridande förlustutjämning ska anses befogad, utan detta avgörs från till 

fall. Däremot kan det härledas ur Oy AA att situationer när ett dotterbolag vill skicka en 

                                                 
101

 Oy AA, punkt 56. 

102
 Oy AA, punkt 65. 

103
 Oy AA, punkt 52. 



 

 
17 

vinst och situationer när ett moderbolag vill ta emot en förlust inte kan likställas och 

kommer därför att behandlas annorlunda av EU-domstolen.   

Eftersom utgången av de båda fallen var olika har frågan uppkommit varom domen i Oy 

AA fyller ut Mark & Spencer domen eller om den helt tar över den.
104

 Marks & Spencer 

domen har ansetts omfatta ett moderbolags täckning av ett dotterbolagets förluster me-

dan Oy AA omfattar ett dotterbolags koncernbidrag från ett dotterbolag till ett moderbo-

lag.
105

 En åsikt som intogs av den svenska och finska regeringen är att Oy AA tar över 

Marks & Spencer vilket innebär att även ett dotterbolags täckning av moderbolagets för-

luster skulle vara förenliga med EG-fördraget eller kunna rättfärdigas.
106

 En annan åsikt 

är att Marks & Spencer domen handlar om definitiva förluster och därför är inte de brit-

tiska reglerna proportionella medan Oy AA handlar om löpande förluster som sin tur 

skulle kunna leda till att en förlust beaktas två gånger eller att bolagen väljer var in-

komsten ska beskattas och därmed kan helt och hållet undkomma en beskattning.
107

 Ge-

nom att i LIDL-målet
108

 referera till principerna fastslagna i Marks & Spencer framgår 

det att dessa fortfarande är betydelsefulla och Oy AA torde vara en utfyllnad av Marks & 

Spencer och inte ett övertagande.
109

  

Sålunda kan ett moderbolag ta emot en förlust från ett utländskt dotterbolag som har ut-

tömt möjligheterna till att dra av förlusten medan ett dotterbolag inte kan skicka en vinst 

till ett utländskt moderbolag för att täcka löpande förluster. 
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2.7 X Holding BV  

2.7.1 Omständigheterna i målet 

X Holding BV
110

 är det senaste avgörande ifrån EU-domstolen som behandlar gräns-

överskridande förlustutjämning på den direkta beskattningens område. Omständigheter-

na i målet var följande. X Holding, med hemvist i Nederländerna, ägde samtliga aktier i 

dotterbolaget F som hade sitt hemvist i Belgien.
111

 X Holding och F ansökte i Nederlän-

derna om att betraktas som en enda skattemässig enhet men denna ansökan avslogs av 

de nederländska skattemyndigheterna på grund av att F inte har sitt hemvist i Nederlän-

derna.
112

 Enligt nationella regler kan ett moderbolag som äger minst 95 procent av akti-

erna i ett dotterbolag gemensamt med dotterbolaget/en begära att dessa bolag ska be-

skattas som om de vore en enda skattmässig enhet där skatten endast tas ut hos moder-

bolaget.
113

 Efter att målet hade kommit upp i högsta domstolen valde denna att begära 

ett förhandsavgörande ifrån EU-domstolen. Den ställda frågan var ”huruvida artiklarna 

43 EG och 48 EG utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken ett moder-

bolag får bilda en enda skattemässig enhet med sitt dotterbolag med hemvist i landet, 

medan moderbolaget inte får bilda en sådan skattemässig enhet med ett dotterbolag som 

saknar hemvist i landet, när överskottet i sistnämnda dotterbolag inte omfattas av skatte-

lagstiftningen i den medlemsstaten”.
114

   

2.7.2 Inskränkning av etableringsfriheten 

X Holding hävdade att de nederländska reglerna inskränkte etableringsfriheten enligt ar-

tiklarna 43 och 48 i EG-fördraget eftersom de beviljade en skatteförmån till ett neder-

ländskt moderbolag med ett inhemskt dotterbolag men inte till moderbolag med dotter-

bolag i en annan medlemsstat inom EU. EU-domstolen höll med om att en sådan in-

skränkning kan avskräcka bolag och göra det mindre attraktivt från att bilda dotterbolag 

i en annan medlemsstat och därmed strida mot artiklarna 43 och 48 EG-fördraget.
115

 

Däremot krävs det att utländska dotterbolag är i en objektivt jämförbar situation med de 

inhemska, för att en inskränkning ska föreligga.
116

  

Domstolen hänvisade till Oy AA
117

 och Marks & Spencer
118

 och anförde att med beak-

tande av ändamålet med de nationella bestämmelserna kan hemvist utgöra en omstän-

dighet som medför skillnader i nationell behandling och kan berättiga nationella be-
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stämmelser enligt vilka utländska bolag behandlas annorlunda än inhemska bolag.
119

 I 

det här fallet befann sig utländska dotterbolag i en objektivt jämförbar situation med in-

hemska dotterbolag och därmed förelåg det hinder för den fria etableringen.
120

 

2.7.3 Rättfärdigandegrunder 

Domstolen hade att ta ställning till om de nederländska reglerna kunde rättfärdigas av 

tvingande skäl till allmänintresset och att dessa inte går utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå dessa ändamål.
121

 Domstolen anmärkte att upprätthållandet av fördelning-

en av beskattningsrätten mellan medlemsstater kan göra det nödvändigt att tillämpa en-

bart en medlemsstats skatteregler, annars kunde bolag fritt välja var deras förluster ska 

beaktas och äventyra en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlems-

staterna.
122

 Med anledning av det anförda kunde de nederländska reglerna rättfärdigas 

med behovet av att upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemssta-

terna.
123

  

2.7.4 Proportionalitet 

Slutligen hade domstolen att avgöra om de nederländska reglerna gick utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå ändamålet.
124

 X Holding och Kommissionen hävdade att 

nederländska regler innebar att dotterbolag ska behandlas på samma sätt som fasta drift-

ställen.
125

 De menade att eftersom de nederländska reglerna tillät förluster från ett fast 

driftställe att tillfälligt kvittas mot moderbolagets överskott och under senare år återfö-

ras, så kunde man dra en analogi mellan utländska dotterbolag och fasta driftställen.
126

 

Ett sådant likställande kunde utgöra en mindre ingripande åtgärd för att uppnå det efter-

strävade ändamålet, istället för ett totalt förbud för moderbolag med utländska dotterbo-

lag att bilda en enda skattemässig enhet med varandra.
127

  

EG-domstolen avvisade detta argument och påpekade att fasta driftställen i en annan 

medlemsstat och dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat inte är i en jämförbar 

situation med avseende på fördelningen av beskattningsrätten som fastställs i ett avtal, 

såsom ett dubbelbeskattningsavtal.
128

 Eftersom ett utländskt dotterbolag och ett fast 

driftställe inte är i en jämförbar situation så är inte en medlemsstat skyldig att behandla 

dem på ett skattemässigt liknande sätt.
129

 Följaktligen ansågs de nederländska reglerna 
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till att stå i proportion till de mål som eftersträvades och stred inte mot artiklarna 43 och 

48 EG-fördraget.
130

 

2.8 Analys av X Holding BV 

Ännu en gång har EU-domstolen visat att en medlemsstat kan uppställa regler som gyn-

nar inhemska bolag framför utländska bolag i en gränsöverskridande förlustutjämnings 

situation. EU-domstolen tog ett steg närmare en inre marknad med domslutet i Marks & 

Spencer för att sedan ta två steg tillbaka i och med domsluten i Oy AA och X Holding 

BV. 

I X Holding BV stod begreppet jämförbarhet i centrum.
131

 Domstolen framhöll att för att 

ta reda på huruvida en gemenskapssituation är jämförbar med en inhemsk situation så 

ska en sådan jämförelse utföras med beaktande av det ändamål som eftersträvas med de 

nationella bestämmelserna.
132

 I det här fallet ansågs utländska och inhemska bolag ob-

jektivt jämförbara eftersom båda försöker dra nytta av skattefördelar uppställda i den 

nederländska lagstiftningen genom att minska koncernens resultat.
133

 Av den anled-

ningen ska utländska och inhemska bolag anses befinna sig i en jämförbar situation och 

måste behandlas på samma sätt.  

En fråga som uppkom var även om fasta driftställen var i en jämförbar situation med ut-

ländska dotterbolag. Anledningen till det är att fasta driftställen i en annan medlemsstat 

åtnjöt en fördelaktigare beskattning eftersom de kunde dra nytta av en regel som före-

skriver att moderbolags överskott kunde kvittas mot det fasta driftställets förlust under 

ett år och under senare år återföras, något som inte var tillgängligt för ett utländskt dot-

terbolag.
134

 X Holding BV och Kommissionen hävdade att eftersom fasta driftställen 

med verksamhet i en annan medlemsstat är berättigade till ett sådant avdrag bör också 

utländska dotterbolag vara berättigade till samma avdrag.
135

 Till skillnad från Marks & 

Spencer målet så gjorde EU-domstolen i X Holding BV en jämförelse mellan ett ut-

ländskt dotterbolags situation och ett fast driftställe beläget i en annan medlemsstat. En-

ligt domstolen befann sig inte dessa två i en jämförbar situation. Anledningen till det var 

den fördelning av beskattningsrätten i det belgisk-nederländska skatteavtalet.
136

 Dom-

stolen förklarade att ett dotterbolag utgör en självständig juridisk person som är obe-

gränsat skattskyldig i sin hemviststat medan ett fast driftställe är obegränsat skattskyl-

digt i sin hemviststat och omfattas av den statens beskattningsrätt
 137

 Det innebär att ur-

sprungsmedlemsstaten kan ställa upp olika villkor för fasta driftställen och dotterbolag 

eftersom de inte befinner sig i en jämförbar situation, så länge som de inte ”utsätts för 
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en behandling som är diskriminerande i förhållande till hur inhemska jämförbara etable-

ringar behandlas”.
138

  

Innebär det då att en medlemsstat alltid kan uppställa olika villkor för fasta driftställen 

och dotterbolag? Svaret på den frågan bör lämpligen vara nej. I det här fallet är det vik-

tigt att uppmärksamma att det handlar om vilka regler en ursprungsstat kan uppställa.
139

 

Sedan avoir fiscal
140

 målet har EU-domstolens praxis varit att värdsta-

ten/etableringsstaten inte får, skattemässigt, behandla utländska bolag sämre än inhems-

ka. Om inhemska bolag beviljas skattemässiga förmåner måste dessa också utvidgas till 

utländska bolag med filialer i den staten, eftersom dessa befinner sig i jämförbara situa-

tioner.
141

 Genom domen i X Holding BV har domstolen fastställt att ursprungsstaten inte 

behöver behandla dotterbolag och fasta driftställen på samma sätt. ”Ursprungsmedlems-

staten förblir dock behörig att fastställa villkoren för beskattning och nivån på denna för 

de olika etableringsformer som inhemska bolag kan använda sig av för sin verksamhet i 

utlandet, under förutsättning att de inte utsätts för en behandling som är diskriminerande 

i förhållande till hur inhemska jämförbara etableringar behandlas”
142

 Följaktligen inne-

bär det att från värdstatens perspektiv är ett fast driftställe med ett utländskt moderbolag 

i jämförbar situation med ett inhemskt bolag, oavsett vilken etableringsform.
143

 I ur-

sprungsstaten är fasta driftställen inte jämförbara med utländska dotterbolag utan in-

hemska dotterbolag är jämförbara med utländska dotterbolag och utländska fasta drift-

ställen är jämförbara med inhemska fasta driftställen.
144

  

Precis som i Marks & Spencer och Oy AA kunde de nederländska reglerna rättfärdigas 

med behovet av att upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemssta-

terna.
145

 Skulle EU-domstolen tillåta X Holding BV bilda en skattemässig enhet med 

sina dotterbolag skulle X Holding BV kunna välja vilken beskattningsmetod som ska 

tillämpas på underskott samt var detta underskott ska beaktas.
146

  

Något domstolen inte tog upp i detta fall var definitiva kontra löpande förluster.
147

 Vid 

en jämförelse mellan X Holding BV och Marks & Spencer hittar man flera gemensamma 

nämnare. I båda målen beskattade inte utländska dotterbolag utav ursprungsstaten och i 
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båda målen var förlustavdrag begränsat till inhemska förhållanden.
148

 Domstolen fann i 

både Marks & Spencer och X Holding BV att ett säkerställande av en välavvägd fördel-

ning av beskattningsrätten kunde rättfärdiga nationella regler.
149

 Det som skilde målen 

åt var att de brittiska reglerna i Marks & Spencer inte ansågs proportionella.
150

 Frågan 

som uppkommer då är om X Holding hade uttömt möjligheterna till förlustavdrag i dot-

terbolagens medlemsstat, skulle då de nederländska reglerna anses oproportionella på 

samma sätt som de brittiska? Svaret på den frågan måste besvaras jakande. För det för-

sta skulle det inte finnas någon möjlighet för moderbolaget att välja i vilken medlems-

stat förlusterna ska beaktas och för det andra skulle det inte finnas någon anledning att 

inte bevilja samma skatteförmåner till moderbolag med utländska dotterbolag när de har 

uttömt möjligheterna till förlustavdrag i dotterbolagets hemviststat och förlusterna är 

”definitiva”. 
151

 En sådan situation skulle inte skilja sig från den som uppstod i Marks & 

Spencer målet, där reglerna befanns oproportionella.
152

 

Sammanfattningsvis är inte nationella regler oproportionella i en situation som avser lö-

pande förluster! Nationella bestämmelser kan bevilja skatteförmåner till inhemska dot-

terbolag och neka samma förmåner till utländska dotterbolag, något som rättfärdigas 

med behovet av att upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemssta-

terna! När det gäller förhållandet mellan utländska fasta driftställen och utländska dot-

terbolag kan en ursprungsstat uppställa olika skattevillkor för dessa medan en värdstat 

måste behandla bolag på sitt territorium på samma sätt, oavsett etableringsform!  
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2.9 Slutsats förlustjämning inom koncerner 

I de tre ovannämnda målen har domstolen i alla tre fall konstaterat att den nationella 

lagstiftningen utgör hinder för den fria etableringen. Att inte tillåta utländska bolag 

komma i åtnjutande av samma skatteförmåner som de inhemska bolagen inskränker den 

fria etableringen och hindrar ett skapande av en inre marknad. Likväl har domstolen i 

dessa mål funnit att de uppställda nationella reglerna kunde rättfärdigas av tvingande 

hänsyn till allmänintresset. Det intressanta är att de tre målen handlade om gränsöver-

skridande förlustutjämning men ur tre olika aspekter. I Marks & Spencer var frågan om 

koncernavdrag, i Oy AA koncernbidrag och i X Holding BV ville man bilda en skatte-

mässig enhet. Ändock har EU-domstolens tillvägagångssätt i de tre målen varit likartat. 

Domstolens metod har varit att ta reda på om nationella regler hindrar etableringsfrihe-

ten, kan dessa hinder rättfärdigas och är reglerna proportionella. Det är endast i Marks 

& Spencer som de nationella reglerna ansågs oproportionella, även om dessa kunde rätt-

färdigas.  

För att ta reda på om bolag i en koncern kan genomföra en gränsöverskridande förlust-

utjämning har jag utifrån de tre rättsfallen identifierat olika kriterier som domstolen fäs-

ter sin vikt vid. Dessa kriterier är: 

- om utländska bolag befinner sig i objektivt jämförbara situationer som inhemska 

- hindrar nationella regler etableringsfriheten 

- rättfärdigandegrunder 

- är reglerna proportionella  

- löpande eller definitiva förluster 

- bidrag eller avdrag 

För att fastställa om nationella regler hindrar den fria etableringen måste det först un-

dersökas om situationen för utländska bolag är objektivt jämförbar med inhemska bo-

lag. Om inte utländska och inhemska bolag befinner sig i en objektivt jämförbar situa-

tion så föreligger det inte heller en inskränkning av etableringsfriheten och nationella 

regler kan uppställas olika för utländska bolag. Ett sådant ”test” görs utifrån de skatte-

förmåner som bolagen söker komma i åtnjutande av.
153

 I Marks & Spencer, X Holding 

BV och Oy AA ville bolagen att samma skatteförmåner som gavs till inhemska bolag 

med utländska moder – eller dotterbolag även skulle utökas till inhemska bolag med ut-

ländska moder – eller dotterbolag. Domstolen fann i alla tre målen att när ett bolag vill 

komma i åtnjutande av samma skatteförmåner som gäller för inhemska bolag så befin-

ner sig inhemska och utländska bolag i objektivt jämförbara situationer och att inte be-

vilja sådana förmåner till utländska bolag kan utgöra ett hinder för bolag att utöva sin 

etableringsfrihet genom att de avskräcks från att etablera sig i andra medlemsstater.
154

 I 

ett sådant fall föreligger det en inskränkning av etableringsfriheten och de nationella 

reglerna står i strid mot bestämmelserna i EUF-fördraget. 

För att en inskränkning av etableringsfriheten ska kunna rättfärdigas har EU-domstolen 

utvecklat tre rättfärdigandegrunder; upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mel-

lan medlemsstaterna, risken att förlusten beaktas två gånger och risken för skatteundan-
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dragande.
155

 Även om hänsyn ska tas till samtliga dessa rättfärdigandegrunder är det 

främst fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna som EU-domstolen 

funnit utgöra en legitim rättfärdigandegrund.
156

 Om inte nationella regler kan rättfärdi-

gas med dessa grunder så skulle bolag inom en koncern fritt kunna välja var deras för-

luster ska beaktas och bidra till ageranden som inte har annat syfte än att undvika 

skatt.
157

 Detta skulle påtagligt äventyra en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna genom att vinster skulle kunna överföras till medlemsstater 

med lägst skattesats eller att förluster skulle kunna beaktas i olika medlemsstater varje 

år.
158

 Med tanke på avsaknad av gemenskapsrättslig harmonisering så har medlemssta-

terna fortfarande behörighet att sinsemellan bestämma hur beskattningsrätten ska förde-

las.
159

 Därför anser EU-domstolen att fördelning av beskattningsrätten utgör en nödvän-

dig rättfärdigandegrund och denna fördelning bör lämnas till medlemsstaterna, som ge-

nom avtal kan fördela den sinsemellan.   

Även om en inskränkning kan rättfärdigas så får inte nationella regler gå utöver vad som 

är ändamålet med deras syfte.
160

 EU-domstolens dom i Marks & Spencer innebar ett 

trendbrott på den direkta beskattningens område. För första gången, och den enda hit-

tills, tilläts ett moderbolag etablerat inom EU att utjämna sitt resultat med dotterbolagets 

förluster. I målet fann domstolen att de brittiska reglerna hindrade etableringsfriheten 

men att dessa regler kunde rättfärdigas. Däremot ansågs de brittiska reglerna inte vara 

proportionella till det ändamål de sökte uppnå.  

Den stora skillnaden till att de brittiska reglerna i Marks & Spencer ansågs oproportio-

nella i jämförelse med X Holding BV och Oy AA var att det i Marks & Spencer rörde sig 

om definitiva förluster. I Marks & Spencer hade moderbolaget uttömt möjligheterna till 

förlustavdrag i dotterbolagens hemviststater och därför ansågs det finnas mindre in-

skränkande åtgärder än vad som uppställdes i den brittiska lagstiftningen.
161

 Eftersom 

”ett dotterbolag med hemvist i utlandet har uttömt de möjligheter som erbjuds i dess 

hemviststat att beakta förluster…[] och det inte finns någon möjlighet att förlusterna i 

det utländska dotterbolaget skulle kunna utnyttjas i dess hemviststat för framtida be-

skattningsår…” 
162

 I X Holding BV var det fråga om ”löpande förluster”
163

 där bolag 

kunde bilda en skattemässig enhet under ena året för att under nästa å upplösa denna 

enhet. Detta medförde att ett moderbolag gavs frihet att välja vilken beskattningsmetod 

som ska tillämpas på underskott samt var detta underskott ska beaktas.
164

 I ett sådant 
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fall förelåg risken att beskattningsrätten mellan medlemsstaterna skulle äventyras ge-

nom att moderbolag kunde minska beskattningsunderlaget i den ena staten för att öka 

den i en annan medlemsstat och därför ansågs de nederländska reglerna vara proportio-

nella. På samma sätt bedömdes de finska reglerna i Oy AA vara proportionella av den 

orsaken att det handlade om löpande förluster som medförde en risk att bolag kunde ut-

nyttja det finska koncernbidragssystemet och därmed äventyra fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan medlemsstaterna.
165

 

I doktrin har frågan ställts om det avgörande är om vilket håll avdraget rör sig eller om 

det beror på vilken typ av transaktion det rör sig om.
166

 I Marks & Spencer ville ett mo-

derbolag ta emot en förlust medan i Oy AA ville ett dotterbolag ge en vinst.
167

 Enligt 

min mening är det väsentligaste själva transaktionen. Eftersom det i Oy AA inte förelåg 

en förlustavdragssituation, samt att de finska reglerna inte medgav förlustavdrag till in-

hemska bolag, så talar mycket för att de finska reglerna anses proportionella även i en 

situation som avser definitiva förluster.
168

 Således måste en skillnad göras beroende på 

om det föreliggande fallet handlar om bidrag eller avdrag.  

Sammanfattningsvis måste det röra sig om definitiva förluster för att bolag i en koncern 

ska få ta emot en gränsöverskridande förlustutjämning. Närmare bestämt är det endast 

ett moderbolag som kan ta emot ett dotterbolags förlust, vid det fall dotterbolaget har ut-

tömt möjligheterna att beakta förlusten i sin hemviststat. Vad som anses med att dotter-

bolaget har uttömt möjligheterna till att beakta förlusten i sin hemviststat är oklart. Att 

ett dotterbolag ska likvideras eller tas över av en tredje part får i nuläget anses innebära 

att förlusterna är definitiva och en medlemsstats lagstiftning inte kan hindra att en sådan 

förlust beaktas i moderbolagets hemviststat.   
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3 Gränsöverskridande förlustutjämning fasta driftstäl-
len 

3.1 Inledning  

I samtliga medlemsstater inom EU beviljas företag utjämning av förluster som kan upp-

stå i olika inhemska verksamheter inom företaget.
169

 Verksamheter som tillhör ett före-

tag kan exempelvis vara filialer, huvudkontor eller fasta driftställen.
170

 Ett företag kan 

istället för att etablera ett dotterbolag i utlandet, välja att bedriva sin verksamhet genom 

ett fast driftställe. En skillnad mellan dotterbolag och fasta driftställen är att dotterbolag 

bildar en egen juridisk person medan ett fast driftställe fortfarande är en del av ett före-

tag, som bedriver sin verksamhet genom det fasta driftstället. När det gäller beskattning 

av fasta driftställen är det främst artikel 49 EUF som har spelat störst roll vid det fall na-

tionell lagstiftning har varit i strid med etableringsfriheten.
171

 Enligt EU-domstolens 

rättspraxis måste värdstaten, där det fasta driftstället bedriver sin verksamhet, behandla 

utländska bolag på samma sätt som inhemska bolag och detta oavsett etablerings-

form.
172

 

 

Uttrycket "fast driftställe" används inte i fördraget om Europeiska unionens funktions-

sätt, istället föreskriver artikel 49 EUF om "kontor och filialer". Uttrycket "fast driftstäl-

le" är en skatteterm snarare än en juridisk term, i motsats till det språk som används 

inom fördraget som tillämpar juridiska termer i stället för skattetermer.
173

 Det innebär 

inte nödvändigtvis att termen fast driftställe är utan betydelse för tillämpningen av arti-

kel 49 EUF.
174

 I avoir fiscal-målet
175

 behandlade EU-domstolen indirekt uttrycket ”fast 

driftställe” i skattehänseende men i form av ”filialer och huvudkontor”
176

. Sedan dess 

har EU-domstolen behandlat beskattning av fasta driftställen i flera mål utan att definie-

ra vad som avses med ett fast driftställe.
177

 Det verkar som om EU-domstolen har an-
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ammat samma definition av fast driftställe som ges i artikel 5 OECD:s modellavtal.
178

 

Eftersom majoriteten av medlemsstaterna är medlemmar i OECD, förefaller det rimligt 

att stadgandet i artikel 5 OECD:s modellavtal tolkas på samma sätt i gemenskapsrätten, 

särskilt som beskattning av ett fast driftställe sker med ledning av skatteavtal som ingås 

mellan medlemsstater.
179

  

 

Det fasta driftstället beskattas för sin inkomst i den staten där det bedriver sin verksam-

het och denna vinst utgör sedan en del av företagets sammanlagda resultat i den med-

lemsstat där huvudkontoret ligger.
 180

 När ett fast driftställe bedriver verksamhet i en 

annan medlemsstat än där företaget är registrerat eller har sitt säte brukar värdstaten ha 

den primära beskattningsrätten på vinsten som uppstår i den staten medan hemviststaten 

har den sekundära beskattningsrätten.
181

 För att inte det fasta driftstället ska bli beskattat 

två gånger för samma vinst brukar hemviststaten undanröja dubbelbeskattningen, i en-

lighet med det skatteavtal som gäller mellan staterna.
182

 Detta förfarande brukar inte 

skapa så mycket problem, utan problemen uppkommer istället när företaget vill göra 

avdrag i sin hemviststat för det fasta driftställets förluster i etableringsstaten. Om inte 

sådana förluster kan avräknas mot företagets vinster i hemviststaten kommer det att 

uppstå en skillnad i behandlingen jämfört med en rent inhemsk situation.
183

 En sådan 

olikbehandling gör det mindre attraktivt för företag att etablera fasta driftställen i en an-

nan medlemsstat och utgör ett hinder för etableringsfriheten.
184

 Genom att bedriva en 

del av sin verksamhet via ett fast driftställe i en medlemsstat, kan ett företag utnyttja sin 

etableringsfrihet och får därför inte diskrimineras på grund av en beskattning som är 

mindre gynnsam än den av inhemska företag.
185

  

 

I de följande avsnitten kommer de mest relevanta rättsfallen ifrån EU-domstolen att be-

handlas med fokus på då företag vill utjämna sitt totala resultat med ett fast driftställes 

förluster.  
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3.2 EU-domstolens avgöranden beträffande fasta driftställen 

3.2.1 Futura  

Frågan om gränsöverskridande förluster med avseende på fasta driftställen togs först 

upp av EU-domstolen i målet Futura Participations SA (hädanefter Futura).
186

 Omstän-

digheterna i målet var följande. Futura var ett företag med säte i Frankrike som bedrev 

sin verksamhet genom ett fast driftställe i Luxemburg.
187

 I Luxemburg kunde utländska 

företag få avdrag för sina tidigare års förluster om förlusterna hade ett ekonomiskt sam-

band med inkomsterna i Luxemburg och företaget hade en särskild bokföring i Luxem-

burg som avsåg det fasta driftställets verksamhet under räkenskapsåret då förlusterna 

uppstod.
188

 Frågan som adresserades till EU-domstolen var om den Luxemburgska lag-

stiftningen hindrade etableringsfriheten.
189

 EU domstolen delade upp den refererade 

frågan i två delar. Den första delen avsåg det ekonomiska sambandet och den andra de-

len bokföringskravet.
 190

 

Vad gällde det första kravet, att förlusterna måste ha ett ekonomiskt samband med in-

hemska inkomster, ansåg domstolen att den luxemburgska lagstiftningen inte stod i strid 

med den fria etableringen. Ett system som den luxemburgska står i överrensstämmelse 

med den skatterättsliga territorialitetsprincipen och hindrar inte etableringsfriheten.
191

 

Mer än så sa inte domstolen men enligt det anförda så innebär det att enligt territoriali-

tetsprincipen måste inkomster och förluster uppkomma i samma stat för att det ska vara 

möjligt att förlustutjämna tidigare års förluster.
192

 Det medför att en medlemsstat kan 

grunda bestämmelser i sin lagstiftning på territorialitetsprincipen eftersom sådana be-

stämmelser inte strider mot etableringsfriheten.
193

 

Det andra kravet, bokföringskravet, ansågs stå i strid med etableringsfriheten då den på-

förde en extra belastning på utländska företag. Utländska företag måste, utöver sin bok-

föring i hemviststaten, upprätta en särskild bokföring i verksamheten som bedrevs ge-

nom det fasta driftstället i Luxemburg.
194

 EU-domstolen ansåg att en sådan lagstiftning 

inte var proportionell i förhållande till det ändamål som den försökte uppnå och utgjorde 

ett hinder för etableringsfriheten.
195

 Det intressanta med målet är att domstolen under-

kände den luxemburgska lagstiftningen även fast samma bokföringsvillkor gällde för 
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inhemska företag. Detta är ett tecken på att EU-domstolen kan underkänna en medlems-

stats lagstiftning om den kan hindra den fria rörligheten, även om samma villkor gäller 

för inhemska företag.
196

 

3.2.2 AMID 

I AMID
197

 målet var det den belgiska lagstiftningen som föll under EU-domstolens 

granskning. Omständigheterna i målet var följande. AMID var ett företag med skatte-

rättslig hemvist i Belgien och bedrev samtidigt verksamhet genom ett fast driftställe i 

Luxemburg.
198

 1981 redovisade AMID en förlust i Belgien medan dess fasta driftställe 

redovisade en vinst i Luxemburg samma år.
199

 Enligt ett skatteavtal mellan Belgien och 

Luxemburg och den luxemburgska lagstiftningen var det inte möjligt att avräkna den 

belgiska förlusten från den luxemburgska vinsten. I stället ville AMID att dess belgiska 

förlust skulle dras av från dess belgiska vinst, som uppkom 1982.
 200

 Den belgiska skat-

temyndigheten medgav inte detta avdrag med motivering att den belgiska förlusten som 

uppkom 1981 borde ha räknats av från den luxemburgska vinsten samma år.  

EU-domstolen anförde att bestämmelserna i artikel 43 EG-fördraget (artikel 49 EUF-

fördraget) syftar till att värdstaten ska behandla utländska bolag på samma sätt som in-

hemska och att ursprungsstaten inte ska ställa upp hinder för företag att etablera sig i 

andra medlemsstater.
201

 Den belgiska lagstiftningen medför en skillnad i den skattemäs-

siga behandlingen mellan inhemska företag som har fasta driftställen i Belgien och in-

hemska företag som har fasta driftställen i andra medlemsstater.
202

 Skillnaden medför 

att belgiska företag med inhemska driftställen kan göra avdrag för tidigare års förluster 

medan företag med utländska driftställen inte har en sådan möjlighet.
203

 Den belgiska 

regeringen framhöll att inhemska företag med utländska driftställen inte befinner sig i 

jämförbara situationer med inhemska företag och därför hindrar inte den belgiska lag-

stiftningen etableringsfriheten.
204

 Regeringen medgav däremot att lagstiftningen ibland 

kan missgynna företag med utländska driftställen men att den oftast gynnar sådana före-

tag, då dessa kan komma i åtnjutande av skattelindring genom dubbelbeskattningsav-

tal.
205

 Dessa argument godtogs inte av EU-domstolen. Enligt domstolen så räcker det att 

nationella bestämmelser medför en stundtals ofördelaktig särbehandling av företag med 

utländska driftställen för att hinder av etableringsfriheten ska föreligga, även om natio-
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nella bestämmelser i de flesta fall gynnar sådana företag.
206

 När företag med utländska 

driftställen går med förlust under ett år befinner de sig i en jämförbar situation med fö-

retag med inhemska driftställen som går med förlust under samma år och därför strider 

de belgiska reglerna mot etableringsfriheten när de särskiljer mellan sådana företag.
207

 

3.2.3 Lidl Belgium 

I Lidl Belgium
208

 ville ett företag kvitta sina vinster mot förluster som uppkom i dess 

fasta driftställe. Omständigheterna i målet var följande. Lidl Belgium (nedan Lidl) är ett 

kommanditbolag med sitt säte i Tyskland som även bedriver verksamhet genom ett fast 

driftställe i Luxemburg.
209

 Under 1999 redovisade det fasta driftstället en förlust och 

Lidl ville göra avdrag för denna förlust från sitt beskattningsunderlag i Tyskland, något 

som nekades av den tyska skattemyndigheten.
210

 Den tyska skattemyndigheten hänvisa-

de till att inkomster hänförliga till det fasta driftstället är undantagna från skatt enligt 

bestämmelserna i skatteavtalet mellan staterna och på grund därav kunde inte Lidl få 

avdrag för denna förlust.
211

 

Tolkningsfrågan som EU-domstolen skulle ta ställning till var om den tyska lagstift-

ningen hindrade etableringsfriheten då den inte tillät inhemska företag att dra av förlus-

ter som har uppkommit i dess fasta driftställe, beläget i en annan medlemsstat.
212

 Att ett 

företag kan få avdrag för förluster som har uppkommit i dess fasta driftställe utgör en 

skatteförmån och enligt den tyska lagstiftningen beviljas inte tyska företag med utländs-

ka fasta driftställen en sådan förmån.
 213

 Det innebär att den skattemässiga situationen 

för ett tyskt företag med ett fast driftställe i en annan medlemsstat är under sådana för-

hållanden mindre förmånlig än den situation som gäller för tyska företag med inhemska 

driftställen.
214

 En sådan inskränkning kan medföra att företag avhåller sig från att från 

att bedriva verksamhet i en annan medlemsstat och hindrar därmed den fria rörlighe-

ten.
215

 

En inskränkning av etableringsfriheten är endast tillåten om den kan rättfärdigas av 

tvingande hänsyn till allmänintresset.
216

 Domstolen gick vidare med att repetera rättfär-

digandegrunderna från Marks & Spencer och Oy AA.
217

 Domstolen påpekade att vid av-
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saknad av skatteavtal mellan staterna i fråga hade Tyskland haft rätt att beskatta det lux-

emburgska driftstället och att ändamålet med att upprätthålla fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan de båda medlemsstaterna, som återspeglas i skatteavtalet, kan följ-

aktligen rättfärdiga den tyska skattelagstiftningen eftersom den upprätthåller symmetrin 

mellan rätten att beskatta vinsterna och avdragsrätten för förlusterna.
218

 Om förluster, 

som härrör från ett utländskt fast driftställe, får dras av från ett tyskt företags vinst skul-

le det få till följd att det tyska företaget fritt kan välja i vilken medlemsstat förlusterna 

ska beaktas.
219

 Risken finns även att förlusterna beaktas två gånger. Ett företag kan, i 

den medlemsstat där det har sitt säte, göra avdrag för förluster som uppkommit i företa-

gets utländska fasta driftställe och att samma förlust beaktas även vid ett senare tillfälle i 

den medlemsstat där det fasta driftstället är beläget.
220

 EU-domstolen kom fram till att 

de tyska reglerna kunde rättfärdigas med dessa rättfärdigandegrunder.
221

 

Nästa fråga var om de tyska reglerna inte gick längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå de eftersträvade ändamålen. Domstolen poängterade att den luxemburgska lag-

stiftningen tillät förluster att dras av från senare års uppkomna vinster, något Lidl:s fasta 

driftställe hade utnyttjat.
222

 Således ansågs de tyska reglerna stå i proportion till de än-

damål som eftersträvades.
223

 Hade inte de tyska reglerna ansetts vara proportionella så 

hade Lidl fått göra dubbla förlustavdrag, ett i Tyskland och ett i Luxemburg. 

3.2.4 KRW 

I KRW
224

 uppkom frågan om de tyska reglerna stred mot etableringsfriheten. Omstän-

digheterna i målet var följande. KRW var ett företag med sin skatterättsliga hemvist i 

Tyskland, som bedrev verksamhet genom ett fast driftställe i Österrike mellan åren 

1982-1994.
225

 Enligt tysk rätt beviljades inhemska företag avdrag för förluster som 

uppkom i deras fasta driftställen i en annan stat med ett förbehåll om att avdraget skulle 

under senare beskattningsår återgå om det fasta driftstället gick med vinst.
226

  

Det fasta driftstället i Österrike gick med förlust under åren 1982-1990 varav KRW fick 

göra avdrag för dessa förluster i Tyskland.
227

Under åren 1991-1994 gick det fasta drift-

stället med vinst varav Tyskland ökade KRW:s totala skattepliktiga inkomst med de be-

lopp som tidigare hade dragits av.
228

  I Österrike påfördes KRW inkomstskatt år 1992 
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och 1993, under vilka år dess fasta driftställe redovisade överskott. Därvid beaktades 

inte, i Österrike, de underskott som bolaget tidigare haft i det fasta driftstället eftersom 

de redan hade beaktats i Tyskland.
229

 KRW hävdade att återförande av förluster stred 

mot gällande rätt och Tysklands högsta domstol refererade frågan vidare till EU-

domstolen.
230

 Tolkningsfrågan som EU-domstolen skulle ta ställning till var om de tys-

ka reglerna hindrade etableringsfriheten.
231

 

Domstolen anförde att de tyska reglerna som medger avdrag till företag för förluster i ett 

fast driftställe utgör en skattemässig förmån. Däremot kan de tyska reglerna medföra en 

inskränkning av etableringsfriheten när de ställer upp olika villkor för inhemska och ut-

ländska driftställen.
232

 ”Genom att vid en senare tidpunkt återföra underskotten i det fas-

ta driftstället till beskattningsunderlaget för det bolag till vilket driftstället hörde, när 

detta driftställe redovisade överskott, har den tyska skattelagstiftningen dock omintet-

gjort denna fördel”.
233

 Denna olikbehandling medförde att utländska driftställen behand-

lades sämre än inhemska och var en inskränkning av etableringsfriheten.
234

 

Tyskland hävdade att deras regler var nödvändiga för att bevara skattesystemets inre 

sammanhang.
235

 Domstolen påpekade att den återföring av underskott som föreskrivs i 

den tyska lagstiftningen ”återspeglar nämligen en logisk symmetri när det gäller ett bo-

lag som har ett fast driftställe beläget i en annan stat över vilket detta bolags hemviststat 

inte har någon beskattningsrätt… Det finns alltså ett direkt, personligt och materiellt 

samband mellan de två beståndsdelarna i den skattemekanism som är i fråga i målet vid 

den nationella domstolen, eftersom nämnda återföring utgör den logiska följden av det 

tidigare medgivna avdraget”
236

 Domstolen konstaterade att den inskränkning som de 

tyska bestämmelserna innebär, rättfärdigas av behovet av att upprätthålla det tyska skat-

tesystemets inre sammanhang.
237

 

Nästa fråga som domstolen tog ställning till var huruvida de tyska reglerna var propor-

tionella. Domstolen fastställde att de tyska reglerna var lämpliga för att nå sitt syfte ef-

tersom de verkar fullständigt symmetriskt genom att endast avdragna underskott åter-

förs och att återföringen inte sker till ett större belopp än vad överskottet uppgår till. 
238
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3.3 Slutsats förlustutjämning fasta driftställen 

De refererade rättsfallen visar att ett autonomt begrepp av ordet ”fast driftställe” existe-

rar inte inom gemenskapslagstiftningen. EU-domstolen har i inget av rättsfallen på den 

direkta beskattningens område uttalat sig om definitionen av detta begrepp. I stället har 

EU-domstolen genom ett indirekt erkännande antagit att begreppet ”fast driftställe” har 

samma definition som artikel 5 OECD:s modellavtal.
239

 EU-domstolen tillvägagångssätt 

har varit följande. Bosatta och utomlands bosatta personer är i regel inte i en jämförbar 

situation men om inga objektiva skillnader finns med hänvisning till de konkreta om-

ständigheterna i målet, bör de behandlas lika i skattehänseende.
240

  

Alla de refererade målen i avsnitt 3.2 behandlar gränsöverskridande förlustutjämning 

men från olika aspekter. Det är svårt att fastställa en gemensam slutsats då omständighe-

terna och den nationella lagstiftningen i varje mål är specifika och det medför svårighe-

ter att applicera målen utanför sitt direkta tillämpningsområde. Av den anledningen 

måste en slutsats härledas från varje mål.   

Så som det framgick i Futura kan en värdstat uppställa villkor som medför ett krav på 

ett ekonomiskt samband mellan vinster och förluster.
241

 För att få kvitta tidigare års för-

luster måste inkomsterna ha uppkommit i samma stat. Detta är, enligt EU-domstolen, ett 

uttryck av territorialitetsprincipen och rättfärdigar en medlemsstat till en olikbehandling 

av inhemska och utländska företag. Domstolen vidareutvecklade inte sitt uttalande och 

underlät en utredning om utländska och inhemska bolag är i objektivt jämförbara situa-

tioner. Däremot godtogs inte bokföringskravet av domstolen, eftersom det påförde en 

extra belastning på utländska företag som inte var proportionell till det syfte den efter-

strävade.
242

 Det medför att en värdstats lagstiftning som innebär att utländska företag 

belastas tyngre än inhemska företag, även om samma regler gäller för inhemska företag, 

hindrar etableringsfriheten. Åtminstone om det gäller ett bokföringskrav.  

I AMID-målet fann EU-domstolen att de belgiska reglerna som medförde en begräns-

ning av kvittning av förluster, hindrar etableringsfriheten och är i strid med EUF-

fördraget.
243

 Enligt domstolen drabbades AMID av en olikbehandling jämfört med in-

hemska företag och att denna skillnad inte kunde motiveras.
244

 Belgien anförde ingen 

rättfärdigandegrund som motiverar deras lagstiftning och därför ansåg domstolen att 

den hindrade etableringsfriheten.
245

 Det är svårt att härleda några generella slutsatser 
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från AMID eftersom omständigheterna i målet är specifika och komplicerade. Det finns 

däremot två konklusioner som kan dras från målet. Den första är att, från ursprungssta-

tens perspektiv, inhemska företag som går med förlust är i en jämförbar situation med 

inhemska företag som går med förlust men har utländska driftställen som går med vinst. 

Den andra är att ursprungsstaten hindrar etableringsfriheten om den särskiljer mellan 

inhemska fasta driftställen och utländska fasta driftställen. Genom att i sådana fall be-

gränsa rätten till kvittning av förluster hindrar en ursprungsstat etableringsfriheten.
246

  

I Lidl-målet fann domstolen att det inte strider mot gemenskapsrätten för en medlems-

stat att förbjuda avdrag för förluster i ett fast driftställe beläget i en annan medlemsstat, 

om ett dubbelbeskattningsavtal tilldelar beskattningsrätten till medlemsstaten där det 

fasta driftstället är beläget och sådana förluster kan avräknas i senare räkenskapsår i den 

medlemsstaten.
247

 Lidl-målet fastställde de principer som utstakades i Marks & Spencer, 

nämligen att gränsöverskridande förlustutjämning kan endast företas om det handlar om 

definitiva förluster som inte kan utnyttjas för framtida beskattningsår och endast när sta-

ten i fråga tillåter inhemsk förlustutjämning.
248

 Enligt Marks & Spencer så kan tre rätt-

färdigandegrunderna ge skäl för att tillåta lagstiftningen i målet men att dessa ska beak-

tas tillsammans.
249

 I Lidl-målet fastslog domstolen att dessa grunder inte är kumulativa 

utan kan beaktas separat.
250

 Det innebär att det räcker för en ursprungsmedlemsstat att 

förlita sig på en av dessa rättfärdigandegrunder för att rättfärdiga nationella regler.
251

 

Slutligen innebär domen att en medlemsstat inte är tvungen att medge avdrag för förlus-

ter om sådana förluster inte är definitiva. Annars finns risken att förlusterna beaktas två 

gånger, vilket faktiskt skulle ske i Lidl-målet.    

I KRW-målet förklarade EU-domstolen att nationella bestämmelser som återför tidigare 

avdragna förluster till beskattning, ger en mindre förmånlig behandling än den som till-

kommer företag med inhemska fasta driftställen.
252

 Trots detta ansåg domstolen att åter-

föring av förluster utgör en logisk symmetri, då en medlemsstat inte har någon beskatt-

ningsrätt och tillåter ett sådant avdrag som ett led för att underlätta för företag.
253

 

Därför rättfärdigas en sådan återföring av ett upprätthållande av skattesystemets inre 

sammanhang.
254

 KRW-domen är betydelsefull av två orsaker. Det var första gången 

domstolen godkände att skattesystemets inre sammanhang används som en giltig rätt-

                                                 
246

 Rivolta, A. European Union - Transfer of Residence within the European Union: The Treatment of 

Pre-Existing Losses – Part 2, European Taxation Journal, 2010, volume 50, no.2/3, hämtad 2010-04-27 

från http://ip-online.ibfd.org.bibl.proxy.hj.se/et/. 

247
 Lidl, punkt 54. 

248
 O'Shea, Tom. ECJ Rejects Advocate General's Advice in Case on German Loss Relief, Worldwide tax 

Daily, 25 June 2008, s.8. hämtad 2010-04-30 från 

http://www.law.qmul.ac.uk/people/academic/oshea.html 

249
 Marks & Spencer, punkt 51. 

250
 Lidl, punkt 40. 

251
 Rättfärdigandegrunderna beskrivs i avsnitt 2.2 

252
 KRW, punkt 38. 

253
 KRW, punkt 42. 

254
 KRW, punkt 43. 



 

 
35 

färdigandegrund. I tidigare mål har domstolen ansett att nationell lagstiftning har kunnat 

rättfärdigas med denna rättfärdigandegrund men att den nationella lagstiftningen inte 

har varit proportionell.
255

 Den andra orsaken var att domstolen de facto ansåg att det 

tyska avdrags- och återföringssystem var proportionell.
256

  

Precis som för koncerner är det hittills endast definitiva förluster som medför att företag 

kan företa en gränsöverskridande förlustutjämning. Visserligen underkände EU-

domstolen de belgiska reglerna i AMID, men om Belgien hade inkommit med rättfärdi-

gandegrunder som motiverar deras särskiljande lagstiftning hade det med stor sannolik-

het inneburit att den kunde rättfärdigas. Det var något även EU-domstolen påpekade.
257

 

Domstolens tillvägagångssätt har annars varit liktydigt. De har i alla fyra målen funnit 

att den nationella lagstiftningen hindrar etableringsfriheten men att denna kunde rättfär-

digas.
258

 Det var endast i Lidl-målet som de öppnade för att tillåta gränsöverskridande 

förlustutjämning, men endast om det handlar om definitiva förluster. I ett sådant fall är 

inte nationell lagstiftning proportionell och går längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå de eftersträvade ändamålen.
259
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4 Vilka paralleller kan dras mellan koncerner och fasta 
driftställen?  

4.1 Inledning 

I de tidigare kapitlen har uppsatsen behandlat om vilka möjligheter bolag har att företa 

gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner och mellan företag och dess fasta 

driftställen. I det följande avsnittet ska det utredas vilka paralleller det finns mellan 

gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner och företag med fasta driftställen. 

Frågorna som ska besvaras är om EU-domstolen uppställer andra kriterier för fasta 

driftställen än koncerner, vilka rättfärdigandegrunder används och om utgången av må-

len och EU-domstolens resonemang är densamma. Eftersom principerna som utstakades 

i Marks & Spencer använts i de flesta målen som behandlar gränsöverskridande förlust-

utjämning i denna uppsats, kommer jämförelsen primärt att utgå från detta mål. 

4.2  Paralleller mellan koncerner och fasta driftställen 

4.2.1 Etableringsfrihet 

Efter domslutet i Marks & Spencer har EU-domstolen på ett enhetligt och konsekvent 

sätt avgjort de mål som har berört gränsöverskridande förlustutjämning, detta oavsett 

om det har handlat om koncerner eller fasta driftställen. Domstolen har genomgående 

funnit att den nationella lagstiftningen har hindrat etableringsfriheten men att den har 

kunnat rättfärdigas och i de flesta fallen varit proportionell.
260

 I Marks & Spencer an-

sågs de brittiska reglerna hindra etableringsfriheten då de inte tillät moderbolag med ut-

ländska dotterbolags att beakta dotterbolagets förluster i moderbolagets hemviststat.
261

 

På samma sätt ansågs även i Lidl de tyska reglerna hindra etableringsfriheten då dessa 

inte tillät tyska bolag att beakta sitt fasta driftställes förluster i sin hemviststat.
262

 Ge-

nom att uppställa olika villkor för utländska och inhemska etableringar skulle bolag i 

dessa mål kunna avhållas från att bedriva verksamhet via ett fast driftställe eller ett dot-

terbolag, beläget i en annan medlemsstat.
263

 

En väsentlig skillnad mellan gränsöverskridande förlustutjämning mellan koncerner och 

fasta driftställen är dubbelbeskattningsavtalen som styr vilken stat som har rätten att 

primärbeskatta. Ett fast driftställe beskattas för den inkomst som uppkommer i värdsta-

ten medan ursprungsstaten undantar beskattningen och i vissa fall beskattar överskottet. 

Skattavtalen har däremot inte påverkat EU-domstolens bedömning. I stället har fokusen 

legat på en jämförelse mellan inhemska företag och inhemska företag med utländska 

fasta driftställen, precis på samma sätt som för koncerner.
264

 I Marks & Spencer ansågs 

utländska och inhemska dotterbolag var i en objektivt jämförbar situation då båda ville 

komma i åtnjutande av en skattelättnad genom att dra av dotterbolagens förluster mot 
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moderbolagens vinster.
265

 I Lidl bedömdes den skattemässiga situationen för ett bolag 

med stadgeenligt säte i Tyskland och med ett fast driftställe beläget i en annan med-

lemsstat vara mindre förmånlig än om det fasta driftstället hade varit beläget i Tysk-

land.
266

 I båda dessa mål ansågs inhemska och motsvarande utländska etableringar, be-

finna sig i en jämförbar situation. 

Det är inte bara i Marks & Spencer och Lidl som domstolen har funnit att utländska dot-

terbolag är i en objektivt jämförbar situation som inhemska dotterbolag, precis på sam-

ma sätt som inhemska och utländska fasta driftställen. I alla de, i uppsatsen refererade 

målen, har domstolen funnit att utländska dotterbolag är i en objektivt jämförbar situa-

tion som inhemska dotterbolag, precis på samma sätt som inhemska och utländska fasta 

driftställen. EU-domstolen har, oavsett om målet har gällt fasta driftställen eller koncer-

ner, fokuserat på varom den nationella lagstiftningen hindrar etableringsfriheten och om 

detta kan rättfärdigas. I Oy AA och KRW anförde domstolen att det till och med är till-

räckligt att nationell lagstiftning kan medföra (min kursivering) en inskränkning av eta-

bleringsfriheten för att denna ska vara i strid med bestämmelserna i fördraget.
267

 Således 

har, oberoende av om målet har gällt koncerner eller fasta driftställen, EU-domstolen 

ansett att all nationell lagstiftning som har särskiljt mellan inhemska etableringar och 

dess utländska motsvarigheter hindrat etableringsfriheten och därmed varit i strid mot 

bestämmelser i EG-fördraget (nu EUF-fördraget).  

Medlemsstater vars regler har ansetts hindra etableringsfriheten har, oavsett om målet 

har handlat om koncerner eller fasta driftställen, angett i princip samma grunder för att 

rättfärdiga sina skattesystem. I Lidl, KRW, X Holding BV, Oy AA och Marks & Spencer 

användes bland annat fördelning av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund.
268

 I Fu-

tura, Lidl och Marks & Spencer var det territorialitetsprincipen och i KRW, Lidl och 

Marks & Spencer var det skattesystemets inre sammanhang. 

4.2.2 Rättfärdigandegrunder och proportionalitet  

4.2.2.1 Fördelning av beskattningsrätten 

Säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten godtogs för första 

gången i Marks & Spencer tillsammans med risken för skatteundandragande och att för-

luster beaktas två gånger.
269

 Domstolen godtog en reglering som inte tillät att förluster 

från utländska dotterbolag kunde beaktas i moderbolagets hemviststat. De anförde att 

”en inskränkande reglering, som den som är i fråga i målet, för det första är ägnad att 

uppnå ett legitimt syfte som överensstämmer med fördraget och för det andra är avsedd 

att säkerställa att det sålunda eftersträvade syftet uppnås”.
270

 I Lidl godtog domstolen, 

på samma sätt som i Marks & Spencer, upprätthållandet av en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten i kombination med risken för att förluster beaktas två gånger. Dom-
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stolen anförde att om förluster i ett utländskt fast driftställe får dras av från huvudbola-

gets inkomst skulle detta få till följd att bolaget fritt kan välja den medlemsstat där det 

gör sådana förluster gällande.
271

 Domstolen repeterade principerna utstakade i Marks & 

Spencer och påpekade att två av de tre grunderna från målet kan vara tillräckligt för att 

rättfärdiga nationella bestämmelser, medan i Marks & Spencer skulle alla tre rättfärdi-

gandegrunder beaktas.
272

 En välavvägd fördelning av beskattningsrätten accepterades 

som en rättfärdigandegrund även i X Holding BV och KRW.
273

 

 

Vad gäller utgången i målen där den anförda rättfärdigandegrunden var att bevara en 

välavvägd fördelning av beskattningsrätten ansåg domstolen i Lidl och KRW, precis 

som i Marks & Spencer och X Holding BV, att gränsöverskridande förlustavdrag måste 

beviljas endast i fråga om definitiva förluster när möjligheten att täcka de uppkomna 

förlusterna hade uttömts i värdstaten. I annat fall finns det möjlighet att moderbolaget 

kan utnyttja en sådan möjlighet och beakta förlusten två gånger eller i olika medlems-

stater från år till år. Ett sådant förfarande riskerar att äventyra beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna.  

Domstolen gör följaktligen ingen åtskillnad av denna rättfärdigandegrund mellan kon-

cerner och fasta driftställen med anledning av att medlemstaterna fortfarande har behö-

righet att sinsemellan bestämma fördelningen av beskattningsrätten, genom skatteavtal 

eller bestämmelser i nationell lagstiftning.
274

 Därför har endast definitiva förluster ac-

cepterats för att företa en gränsöverskridande förlustutjämning och vid alla andra fall 

har en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten ansetts utgöra en proportionell rätt-

färdigandegrund.
275

 

4.2.2.2 Territorialitetsprincipen 

Futura var det första målet där territorialitetsprincipen användes som en rättfärdigande-

grund. I Futura beskattades obegränsat skattskyldiga för hela sin världsomfattande vinst 

medan begränsat skattskyldiga beskattades enbart för vinster och förluster hänförliga till 

verksamheten i landet.
276

 EU-domstolen ansåg att ett sådant skattesystem, som var ut-

format i enlighet med territorialitetsprincipen, inte kunde anses innebära någon diskri-

minering enligt fördraget.
277

 I Marks & Spencer anförde Förenade kungariket att enligt 

territorialitetsprincipen moderbolagets hemviststat inte har någon beskattningsrätt med 

avseende på utländska dotterbolag och därför bör inte heller förluster beaktas i moder-

bolagets hemviststat.
278

 Domstolen hänvisade till Futura och yttrade att medlemsstater-

na hade rätt att beskatta inkomster inom sitt territorium och att nationella förlustav-

dragsbestämmelser inte behöver medge förlustavdrag för inkomst som beskattas i en 
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annan medlemsstat.
279

 Domstolen godtog territorialitetsprincipen som en acceptabel 

rättfärdigandegrund men tillade att varje situation måste behandlas separat med hänsyn 

till de relevanta sakliga omständigheterna i målet.
280

 I Marks & Spencer kunde inte ter-

ritorialitetsprincipen motiveras med anledning av omständigheterna i målet men även 

om territorialitetsprincipen inte accepterades så påvisar domstolens resonemang att den-

na rättfärdigandegrund tillämpas oavsett om målet gäller koncerner eller fasta driftstäl-

len. 

4.2.2.3 Symmetri mellan beskattning av vinster och förluster 

Principen om symmetri mellan beskattningen av vinster och förluster accepterades som 

en rättfärdigandegrund för första gången i Marks & Spencer och har sedan dess använts 

av EU-domstolen som en rättfärdigandegrund i flera mål, oavsett om dessa har handlat 

om dotterbolag eller fasta driftställen.
281

 Domstolen uttalade att det var nödvändigt att 

beträffande ekonomisk verksamhet som bedrivs av bolag som är hemmahörande i en 

medlemsstat, tillämpa enbart skattereglerna i den staten på såväl vinster som förluster i 

syfte att bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätt.
282

 I Lidl ansågs ändamålet 

av att upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna rättfärdi-

ga den tyska skattelagstiftningen eftersom denna upprätthåller symmetrin mellan rätten 

att beskatta vinsterna och avdragsrätten för förlusterna.
283

 I Oy AA godtogs samma rätt-

färdigandegrund av den orsaken att ändamålet med de finländska reglerna var att före-

bygga ageranden som kan äventyra en medlemsstats rätt att utöva sin beskattningsrätt 

när det gäller verksamhet som bedrivs inom dess territorium.
284

 Det spelar således ingen 

roll om beskattningsrätten styrs utav skatteavtal eller nationell lagstiftning. EU-

domstolens tillvägagångssätt och argumentation är likartat för koncerner och fasta drift-

ställen. 

4.2.2.4 Skattesystemets inre sammanhang 

Skattesystemets inre sammanhang godtogs som en proportionell rättfärdigandegrund i 

KRW, men det var inte första gången den åberopades i mål som behandlar gränsöver-

skridande förlustutjämning. I Marks & Spencer hävdade Kommissionen och Marks & 

Spencer att de brittiska reglerna kunde utformas mindre inskränkande ”genom att vill-

kora avdraget med att framtida vinster i det utländska dotterbolaget skall återföras till 

den beskattningsbara vinsten i det bolag som har beviljats koncernavdraget med mot-

svarande belopp som de tidigare utnyttjade förlusterna”.
285

 Domstolen avslog detta med 

motiveringen att ”sådana åtgärder under alla förhållanden måste följa av harmoniserade 

bestämmelser antagna av gemenskapslagstiftaren”.
286

 Även generaladvokaten i Lidl-
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målet la fram ett liknande förslag. Enligt henne är ”ett sådant avdrags- och återförings-

system onekligen mindre inskränkande för den skattskyldiges grundläggande etable-

ringsrätt än ett totalt förbud mot att förluster som uppkommit i ett fast driftställe i en 

annan medlemsstat dras av från vinsten i ett bolag.
287

 Anledningen till att dessa argu-

mentationer inte godtogs i Lidl och Marks & Spencer var att sådana regler inte existera-

de i nationell lagstiftning medan i KRW fanns sådana bestämmelser.
288

 Det föreligger 

således ett nära samband mellan argumentationerna i målen samt domstolens ställnings-

tagande, fastän KRW och Lidl handlar om fasta driftställen och Marks & Spencer om 

koncerner. 

4.2.2.5 Ursprungsstat och värdstat 

Vad gäller ursprungsstat och värdstat har EU-domstolen behandlat, de i uppsatsen refe-

rerade målen, på ett liknande sätt. Tyvärr kan paralleller endast härledas till ursprungs-

staten då det endast är Futura-målet som avser värdstatens lagstiftning.  

 

Från en ursprungsstats perspektiv får inte en medlemsstat uppställa hinder för inhemska 

bolag som utövar etableringsfriheten, eftersom fördragets bestämmelser tar sikte på ett 

förbud mot att ursprungsstaten hindrar inhemska bolag från att etablera sig i en annan 

medlemsstat.
289

 Detsamma gäller för utländska begränsat skatteskyldiga bolag som be-

driver verksamhet genom ett fast driftsställe på den medlemsstatens territorium.
290

 Des-

sa principer är även tillämpliga när ett bolag med hemvist i en medlemsstat verkar i en 

annan medlemsstat via ett fast driftställe. Domstolens ståndpunkt har varit att utländska 

dotterbolag och utländska fasta driftställen är i objektivt jämförbara situationer som in-

hemska motsvarigheter.
291

 I X Holding BV var moderbolag med utländska dotterbolag i 

jämförbar situation som moderbolag med inhemska dotterbolag då båda sökte komma i 

åtnjutande av de förmåner som beskattningssystemet gav.
292

 I AMID ansågs belgiska 

bolag med utländska driftställen befinna sig i samma situation som bolag med inhemska 

driftställen, vid det fall båda bolagen går med förlust under ett givet räkenskapsår.
293

 

Även om bestämmelserna om etableringsfrihet särskilt syftar till att säkerställa nationell 

behandling i värdstaten, uppställer de samtidigt ett förbud mot att ursprungsstaten hind-

rar bolag från att etablera sig i en annan medlemsstat. Denna intagna ståndpunkt har 

EU-domstolen åberopat oavsett om målet har gällt koncerner eller fasta driftställen.
294
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4.3 Slutsats 

Så som det har framkommit i det föregående avsnittet gör inte EU-domstolen någon 

egentlig åtskillnad i sin bedömning, av om det föreligger hinder av etableringsfriheten 

mellan koncerner och fasta driftställen. Domstolen tillämpar samma tillvägagångssätt 

vid en undersökning om nationell lagstiftning hindrar etableringsfriheten. I första hand 

fastställer domstolen om utländska dotterbolag eller företag med utländska fasta drift-

ställen försöker komma i åtnjutande av samma förmåner som inhemska motsvarigheter. 

Vid ett jakande svar på den frågan befinner sig utländska etableringar i en jämförbar si-

tuation som inhemska och nationella regler kan hindra etableringsfriheten om de särskil-

jer mellan sådana etableringar. En sådan inskränkning är bara tillåten om den kan rätt-

färdigas av tvingande hänsyn till allmänintresset och inte går utöver vad som är nöd-

vändigt för att uppnå detta ändamål.  

 

De rättfärdigandegrunder som har blivit accepterade av domstolen är inte begränsade till 

att avse endast en kategori av bolag som vill företa en gränsöverskridande förlustutjäm-

ning, utan utsträcker sig till alla etableringsformer. Fördelning av beskattningsrätten, 

skattesystemets inre sammanhang, territorialitetsprincipen och symmetrin mellan be-

skattning av vinster och förluster har av EU-domstolen ansetts utgöra legitima rättfärdi-

gandegrunder oavsett om målen har handlat om koncerner eller fasta driftställen. Det 

verkar som att EU-domstolen inte vill ställa upp olika kriterier för fasta driftställen och 

koncerner utan istället behandla dessa utifrån gemensamma kategorier för att lättare bi-

dra till en harmonisering av gränsöverskridande förlustutjämning, detta oavsett vilken 

etableringsform det rör sig om. Sålunda har domstolen endast vid ett tillfälle funnit att 

gränsöverskridande förlustutjämning kan företas; om situationen avser definitiva förlus-

ter. Denna linje som domstolen utstakade för första gången i Marks & Spencer och som 

avsåg koncerner har spridit sig till att även avse fasta driftställen i och med domslutet i 

Lidl.  

 

EU är nu i och med domen i Marks & Spencer samt bekräftandet av dessa principer i 

Lidl och X Holding BV ett steg närmare en harmonisering av gränsöverskridande förlus-

ter och vad som kommer härnäst återstår att se. Genom att fler och fler bolag utnyttjar 

etableringsfriheten inom EU, är det bara en tidsfråga innan en gemenskapsrättslig har-

monisering blir till verklighet.   
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